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Przedsiębiorcze
Gliwice

Place zabaw wyładniały.
Miasto pomogło

Kto zostanie
wolontariuszem roku?

Gliwice to solidny rynek pracy. Absolwenci Politechniki Śląskiej są rozchwytywani przez pracodawców, a stopa bezrobocia jest niższa niż na Śląsku i znacznie
niższa niż w kraju. Z czego to wynika?

Szósta edycja konkursu „Gliwickie place zabaw” została rozstrzygnięta. Miasto
Gliwice doposażyło kolejne trzy place
zabaw, którymi na co dzień opiekują się
spółdzielnie mieszkaniowe.

Centrum Wolontariatu przy Gliwickim
Centrum Organizacji Pozarządowych po
raz trzynasty zaprasza gliwickie organizacje
do udziału w konkursie organizowanym
z okazji obchodów Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza.
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Czytając ludzi
W Międzynarodowym Dniu Tolerancji,
który przypada 16 listopada, w Biblioforum, zamiast książek będzie można
„wypożyczyć” ciekawych ludzi. W ramach
gliwickiej Żywej Biblioteki opowiedzą
swoje historie i odpowiedzą na pytania
„czytelników”.
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ZŁOTA JESIEŃ

fot. www.piast-gliwice.eu

PIASTA
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE
E jak edukacja. N jak nowoczesność!

fot. Z. Daniec

Wstęga przecięta! Można grać i biegać…

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Ligonia w Gliwicach uroczyście
otwarto wielofunkcyjny plac sportowy wyposażony w boiska i bieżnie. W inauguracji wzięli udział uczniowie szkoły, nauczyciele, przedstawiciele gliwickiego samorządu i zawodnicy Piasta Gliwice. To już czwarte boisko wielofunkcyjne oddane do
użytku w tym roku. W planach są jeszcze trzy takie inwestycje. W drugiej połowie
listopada uroczyście zostanie oddane do użytku kolejne boisko wielofunkcyjne –
przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Tarnogórskiej.

Łowcy meteorytów…

fot. Z. Daniec

Proekologiczni nagrodzeni!

Czy da się własnoręcznie zbudować komputer? Co by było gdyby do komputera
wpiąć marchewkę zamiast myszki? Po co w szkole nowe technologie i jak sprawić,
by pomagały one w pracy i nauce? Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi
podczas II edycji ogólnopolskiej konferencji „Edu IT. Nowe technologie w edukacji”
już 10 grudnia w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej
37/3. Udział w konferencji jest bezpłatny. Trwa przyjmowanie zgłoszeń. Szczegółowe informacje na stronie: www.ssm.silesia.pl/konferencja.

Za nami uroczyste podsumowanie konkursów ekologicznych organizowanych
w 2015 roku przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Poziom
był bardzo wysoki, ale – no cóż… – trzeba było wybrać najlepszych. Zwycięzcy
zostali zaproszeni do Ratusza, gdzie z rąk Adama Neumanna, zastępcy prezydenta
Gliwic, otrzymali nagrody. Uroczystość uświetnił występ Agnieszki Bednarczyk
z III LO – zwyciężczyni tegorocznego konkursu piosenki ekologicznej. Lista laureatów dostępna jest na stronie www.gliwice.eu.

Dołącz do stada gliwickich Lwów

… zaprezentują swoje znaleziska na XXXII Giełdzie Minerałów, która odbędzie się
21 i 22 listopada na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
O poszukiwaniach pozaziemskich skał i ich znaczeniu dla nauki opowie znawca tego
tematu – Andrzej Pilski (na zdjęciu). Na stoiskach, które będzie można odwiedzać
w sobotę i niedzielę, w godzinach od 10.00 do 18.00 będzie można znaleźć też wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i ozdobne. Gratką dla miłośników Śląska będzie
również biżuteria zrobiona z węgla.

fot. M. Mrozek

Szansa dla Pikusia

Najstarsza drużyna futbolu amerykańskiego na Śląsku – Gliwice Lions – szuka
nowych zawodników. – Nie ważne czy znasz zasady, czy jesteś gruby czy chudy,
niski czy wysoki. Tutaj liczy się charakter – przekonują Lionsi. Spotkanie rekrutacyjne,
pod hasłem „Śląska kuźnia talentów” odbędzie się w niedzielę, 15 listopada, w hali
przy ul. Jasnej 31. Ci, którzy chcą powalczyć o przyjęcie do drużyny powinni zabrać
ze sobą strój sportowy i odpowiednie obuwie. Dodatkowe informacje i formularz
zgłoszeniowy można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.

To nowy projekt, którego celem jest promocja adopcji zwierząt z gliwickiego schroniska. W ramach akcji w różnych punktach miasta (m.in. w wybranych centrach
handlowych oraz na terenie jednostek zarządzanych przez MZUK) pojawi się
120 plansz ze zdjęciami psów i kotów ze schroniska. W gliwickich szkołach ruszyły też warsztaty dla dzieci i młodzieży, dotyczące odpowiedzialnej opieki nad
zwierzętami. Mimo licznych adopcji do gliwickiego schroniska wciąż trafiają nowi
podopieczni. Obecnie na swój dom czeka tam ponad 180 psów i 65 kotów.

Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09,
faks: 32/231-99-01, e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu
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SPORT

Lider już jest.
Będzie mistrz?
Wyjazdowym zwycięstwem w Białymstoku piłkarze Piasta Gliwice zakończyli piłkarską jesień. Podopieczni Radoslava Látala zajmują pierwsze miejsce w ligowym
zestawieniu z ośmiopunktową przewagą nad drugą w tabeli warszawską Legią. Na
razie, ku ciągłemu zdumieniu całej piłkarskiej Polski, gracze z Okrzei są rewelacją
rozgrywek. Świetne wyniki Piasta w pierwszej części sezonu zasadniczego rozbudziły marzenia o pierwszym w historii klubu tytule mistrzowskim. W Gliwicach
mówi się o nim coraz głośniej…

EKSTRAKLASA 2015/2016 – 15. kolejka

0:2
(0: 1)

Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice

Widzów: 8523
Mak (24.), Osyra (64.)

Do końca roku piłkarze rozegrają jeszcze sześć spotkań.
Ich wyniki podpowiedzą nam,
czy rzeczywiście Piast Gliwice
na poważnie włączy się w walkę o mistrzostwo kraju. Potem
będzie przerwa i okres przygotowawczy do piłkarskiej wiosny.
Po sezonie zasadniczym nastąpi
podział punktów i najważniejsze
mecze w całym sezonie.

Mak, Nešpor, Pietrowski
Drągowski, Grzyb, Madera,
Tarasovs, Wasiluk, Frankowski,
Góralski, Romanczuk
(46. Baran), Vassiljev
(74. Černych), Mackiewicz,
Świderski (67. Grzelczak)

Szmatuła, Osyra, Pietrowski,
Hebert, Szeliga (88. Mokwa),
Vacek, Murawski, Mak
(79. Badía), Mráz, Barišić,
Nešpor (90. Moskwik)

Piast Gliwice to drużyna,
która ma najwięcej, bo aż 11,
wygranych w lidze. Gliwiczanie
zremisowali tylko jedno spotkanie. Trzy mecze zakończyły
się porażką podopiecznych
Radoslava Látala. Piast gra efektownie i efektywnie. Z przyjemnością ogląda się akcje konstruowane przez piłkarzy z Okrzei.
Na boisku widać zespołowość,
kolektyw. Piast potrafi grać
ofensywnie i skutecznie, tak
jak w trakcie kończącego rundę
jesienną meczu w Białymstoku
z miejscową Jagiellonią. Wygrany 2:0 mecz trener Piasta
określił mianem najlepszego
spotkania, jakie rozegrali jego
zawodnicy w bieżących rozgrywkach. – Przyjechaliśmy do
Białegostoku bez Urosa Koruna
i Sasy Živeca. To było spore osła-

fot. www.piast-gliwice.eu

11-1-3

W meczu z Jagiellonią Białystok kropkę nad „i” postawił
Kornel Osyra strzelając drugiego gola dla Piasta Gliwice!
bienie. Postanowiliśmy jednak
zagrać bardzo ofensywnie, dlatego też wystawiłem w składzie
od samego początku Mateusza
Maka, który bardzo długo nie
grał – komentował Radoslav
Látal. – Przejęliśmy inicjatywę
w spotkaniu i utrzymywaliśmy
się długo przy piłce, co pozwoliło nam zdobyć drugiego gola.
Moim zdaniem to był najlepszy

Piłkarska jesień zakończona, ale do końca roku
piłkarze rozegrają jeszcze 6 spotkań rundy rewanżowej.
Jeśli Piast na poważnie chce się włączyć w walkę
o mistrzostwo musi nadal wygrywać

mecz, jaki rozegraliśmy w tym
roku – mówił czeski szkoleniowiec.

REWOLUCJA
SUKCESU
Zmiana jakościowa w gliwickim Piaście rozpoczęła się kilka
miesięcy temu. Zeszły sezon oceniono słabo. Piast do końca bił
się o utrzymanie w ekstraklasie,
a w klubie liczono na znacznie
więcej. – Nie osiągnęliśmy celu
sportowego, jakim było zajęcie
co najmniej ósmego miejsca,
czyli wejście do grupy mistrzowskiej. Nie chcielibyśmy przeżywać
takich emocji i stresu w przyszłym sezonie – mówił Adam
Sarkowicz, prezes Piasta Gliwice,
w trakcie czerwcowej konferencji
prasowej, podczas której ogłosił
rewolucyjne zmiany w drużynie
i sztabie szkoleniowym. Z Gliwicami pożegnało się kilkunastu
zżytych z klubem graczy. Przyszli
nowi zawodnicy, ale wcześniej
przyszedł nowy trener – czeski
szkoleniowiec Radoslav Látal,
który zastąpił lubianego Angela
Perez Garcię. Zmiany w sztabie
szkoleniowym i w kadrze piłkarskiej nie spotkały się początkowo
z aprobatą fanów gliwickiego
klubu. W mieście aż huczało
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Tak cieszył się Piast po wygranej z Jagiellonią.
Atmosfera w drużynie jest wyśmienita.
Zdjęcie pochodzi z profilu Gerarda Badii na instagramie
od negatywnych komentarzy.
Zarówno nowy trener, jak i nowi
zawodnicy – kolejka po kolejce,
mecz po meczu – udowadniali

sympatykom Piasta swoje racje.
Niech udowadniają dalej. Do
boju Piast!
(as)
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INWESTYCJE/EDUKACJA

Student na giełdzie

IX Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości za nami. W imprezie, która na stałe wpisała się do kalendarza wydarzeń organizowanych na Politechnice Śląskiej, wzięło udział około 5 tys. studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest praca? Jest!
Giełda przyciągnęła tłumy
zainteresowanych. Między stoiskami przewinęło się tysiące
osób chętnych do podjęcia pracy
oraz staży i praktyk. Politechniczna giełda cieszy się rosnącą
popularnością. Dlaczego? Bo jest
skuteczna!

W cztery oczy
W IX Giełdzie Pracodawcy
i Przedsiębiorczości udział
wzięło 88 wystawców, w tym
67 firm oraz instytucje udzielające wsparcia merytorycznego
i finansowego, organizacje studenckie i koła naukowe. Giełdę
odwiedziło też 5 tys. chętnych
do pozyskania proponowanych
przez firmy stanowisk. Swobodna rozmowa, możliwość wypytania o warunki zatrudnienia,
szanse rozwoju, zarobki – to tylko nieliczne atuty giełdy. To rów-

pracowników. Jeszcze do niedawna było odwrotnie.

Wyłapać najlepszych
Giełda daje korzyści obu stronom. Studenci szukają pracy nie
tylko by samodzielnie utrzymać
się na studiach, ale też dlatego,
że im wcześniej rozpoczną karierę zawodową, tym szybciej
zdobędą doświadczenie. A to
winduje ich szanse na rynku
pracy, karierę i dobry zarobek.
Pracodawcy z kolei chcą wyłapać najbardziej obiecujących
studentów, których wyszkolą na
fachowców i w przyszłości będą
czerpać profity z ich wiedzy
i doświadczenia.
– Z roku na rok giełda ma
większy zasięg i przyciąga coraz
więcej zainteresowanych. Poszukujący pracy i stażu chętnie
odwiedzają giełdę, bo wiedzą,

– Gliwice mają wiele atutów,
dlatego stopa bezrobocia jest tu
niższa niż w regionie czy kraju. Po
pierwsze i najważniejsze mamy
kapitał ludzki. Dzięki działalności Politechniki Śląskiej stale na
rynek pracy trafia wykształcona
kadra, która jest bardzo dobrym
zapleczem dla wielu firm powstających na terenie Gliwic. Na
wyróżnienie zasługują też liczne
instytuty badawcze, które oprócz
tego, że same tworzą miejsca
pracy, odgrywają istotną rolę
w podnoszeniu kwalifikacji. Na
niską stopę bezrobocia znaczący
wpływ ma działająca już od wielu lat strefa ekonomiczna i firmy
nowych technologii, w których
zatrudnienie znajduje wielu
specjalistów. Dla rozwoju firm,
a co za tym idzie w tworzeniu
miejsc pracy, istotne znaczenie
mają władze miasta, które m.in.

Magdalena Raczek, specjalista PR
w firmie ProPoint:

Zajmujemy się automatyką przemysłową. Wiemy, że
wiedza i doświadczenie naszych inżynierów są tym,
co stanowi o sukcesie firmy. Zatrudniamy ponad
120 specjalistów, ok. 80% to absolwenci wydziałów:
AEI, MT oraz Elektrycznego. Ściśle współpracujemy
z Politechniką Śląską, zarówno w kwestiach rozwojowych jak i rekrutacji
pracowników. Stąd nasza obecność na tegorocznej giełdzie. Każde targi,
w których uczestniczymy są dla nas szansą na pozyskanie wartościowego
pracownika. Szukamy osób dyspozycyjnych, z pasją. W zamian oferujemy
naprawdę dobre warunki.

Mirosława Tobór, HR Country Manager
w Comau Poland, Tychy:

Na giełdzie poszukujemy przyszłych pracowników
z naszej branży – specjalistów robotyki, programistów. Szukamy pracowników właśnie w Gliwicach,
ponieważ Politechnika Śląska to gwarancja, że
zatrudniamy fachowców. Wielu naszych obecnych
pracowników, również na kierowniczych stanowiskach, wywodzi się
z kadry inżynierskiej Politechniki Śląskiej. Staramy się wyłapywać talenty
już podczas studiów, a następnie szkolić ich i wdrażać do pracy w ramach
naszej organizacji. To pozwala absolwentowi nabrać niezbędnego doświadczenia i zostać pełnoprawnym pracownikiem naszej firmy.

fot. Z. Daniec

Kuba, student II roku:

Politechnika Śląska kształci specjalistyczne kadry – to jeden z powodów,
dla których firmy biorą udział w Giełdzie Pracodawcy i Przedsiębiorczości
nież okazja do spontanicznego,
niezobowiązującego kontaktu
na linii przyszły pracodawca –
potencjalny pracownik.
– Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości jest niezwykle cenną
inicjatywą. To doskonała okazja do
poznania aktualnych ofert pracy
w przedsiębiorstwach działających
w różnorodnych branżach. Wielką zaletą giełdy jest możliwość
nawiązania bezpośredniego kontaktu osób poszukujących pracy,
praktyki lub stażu z pracodawcami
w warunkach mniej formalnych
niż podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej. Spotkania
tego typu pozwalają również na
wzajemne przedstawienie potrzeb
i oczekiwań – mówi prof. Andrzej
Karbownik, rektor Politechniki
Śląskiej.
Giełda Pracodawcy i Przedsiębiorczości pokazuje, że coraz
częściej to pracodawcy szukają
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że znajdą coś dla siebie. Firmy
z kolei poprzez wystawianie
swojej oferty utrwalają markę
i pozyskują nowych pracowników, którzy mają ogromny potencjał – powiedziała „Miejskiemu Serwisowi Informacyjnemu
– Gliwice” Barbara Odoszewska
z Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.

Według danych
z sierpnia 2015 r., stopa
bezrobocia w Gliwicach
wyniosła 6,2%, na Śląsku
to 8,4%, a w kraju 10%.
Według danych
z Urzędu Statystycznego
w Katowicach, dochód
na jednego mieszkańca
wyniósł w Gliwicach
7097,98 zł (dane z 2014 r.)

poprzez stałe i dobrze zaplanowane inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową oraz
w infrastrukturę komunalną tworzą korzystny klimat dla biznesu.
Dobry jest także w Gliwicach
klimat dla innowacji i przedsiębiorczości – Politechnika Śląska,
Technopark i Izba Gospodarcza
stanowią ważne centra wsparcia
przedsiębiorców w tym zakresie.
Te wszystkie działania, a także
bardzo korzystne usytuowanie
miasta, na trasie głównych
szlaków komunikacyjnych sprawiają, że Gliwice są atrakcyjnym
rynkiem pracy – dla „Miejskiego
Serwisu Informacyjnego – Gliwice” podsumował prof. Jan
Brzóska, prodziekan ds. Nauki
i Współpracy Międzynarodowej
na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
(mf)

Politechnika Śląska dobrze kształci. Ponadto oferuje liczne możliwości znalezienia pracy. Jednym
ze sposobów jest właśnie Giełda Pracodawcy
i Przedsiębiorczości. Szukam pracy jako programista
lub inżynier oprogramowania. Zauważyłem, że na
targach jest najwięcej ofert dla automatyków, ale
dla informatyków też można coś znaleźć. Na początek chciałbym zarobić
2200 zł netto. Później oczywiście więcej.

Sandra, studentka II roku:

Interesuje mnie praca w branży IT, ale nie zdecydowałam jeszcze czy chcę pracować przy oprogramowaniu czy zostać Web Deweloperem i tworzyć
strony internetowe. Na razie tylko się rozglądam
za pracą, badam rynek. Nie muszę się sama utrzymywać, więc nie czuję presji, by szybko znaleźć
zatrudnienie. Chcę podjąć pracę podczas studiów, ale jeszcze nie teraz.
W Gliwicach jest dużo firm z mojej branży, więc po pierwsze nie martwię
się o pracę, a po drugie na pewno w tym mieście będę szukała zatrudnienia. Na początek chciałabym zarobić powyżej 2 tys. netto.

Adam, student II roku:

Szukam pracy jako programista. Na giełdzie są
oferty tego typu, ale jeszcze na żadną się nie zdecydowałem. W Gliwicach jest sporo firm, dlatego
można znaleźć taką pracę, jakiej się szuka. Moja
wymarzona firma? Chciałbym pracować i studiować jednocześnie, dlatego pracodawca musiałby
mi to umożliwić oferując elastyczne godziny pracy. Chciałbym też mieć
możliwość rozwoju i pracować w miłej i ciepłej atmosferze. Na początek
chciałbym zarobić powyżej 2 tys. zł. Pierwszą wypłatę wydam na imprezy
i znajomych.
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Z MIASTA

Place zabaw wyładniały.
Miasto pomogło
Szósta edycja konkursu „Gliwickie place zabaw” została rozstrzygnięta. Miasto Gliwice doposażyło kolejne trzy place zabaw, którymi na co dzień opiekują się spółdzielnie mieszkaniowe.
Konkurs „Gliwickie place
zabaw”, w którym nagrodą są
m.in. huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie został zorganizowany
z myślą o wspólnotach i spółdzielniach. Aby dostać sprzęt
od miasta, administratorzy
placów zabaw musieli wykonać
konkursowe zadanie: odnowić
stare urządzenia lub zamontować minimum jedno nowe

na wskazanym placu zabaw.
W tym roku nagrody trafiły do
Spółdzielni Mieszkaniowej im.
Obrońców Pokoju, Spółdzielni
Mieszkaniowej „Śródmieście”
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Żwirki i Wigury. Wartość
rozdanych nagród to 25 tys. zł.
Podczas sześciu edycji
konkursu miasto przekazało
wspólnotom i spółdzielniom

już 70 urządzeń do zabawy
o wartości ponad 300 tys. zł.
Celem konkursu było aktywizacja mieszkańców, promocja
bezpiecznej aktywności dzieci,
dbanie o estetykę i funkcjonalność miejsc przeznaczonych dla
najmłodszych.

XX Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Obrońców Pokoju otrzymała karuzelę platformową oraz przeplotnię. W ramach
konkursowego zadania Spółdzielnia wymieniła deski
w piaskownicy i kupiła huśtawkę.
XX Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” doposażyła plac
zabaw przy ul. Chorzowskiej w zjeżdżalnię i huśtawkę.
Wcześniej Spółdzielnia wyremontowała piaskownicę oraz
huśtawkę wagową tzw. „ważkę”.
XX Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Żwirki i Wigury otrzymała
karuzelę krzyżową oraz przeplotnię, które zostały zamontowane na placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów. Żeby
dostać sprzęt Spółdzielnia wymieniła deski w piaskownicy,
wyremontowała i pomalowała urządzenia zabawowe oraz
ławki. Dodatkowo zakupiła nowy kiwak.

Wyjątkowa lekcja botaniki
W gliwickiej Palmiarni, w trosce o eksponaty, obowiązuje zasada „NIE DOTYKAĆ”. Jest jednak kilka wyjątków od tej reguły. Można na przykład sprawdzić, czy kaktusy naprawdę kłują! To propozycja dla tych, którzy ruszą w podróż „Ścieżką Wiedzy o Roślinach Egzotycznych”.
W czterech miejscach
Palmiarni, wśród egzotycznej
roślinności, odnaleźć można
punkty edukacyjne. To tablice,
na których znajdują się ciekawe
tematyczne opisy oraz stoliki

z eksponatami w postaci części
roślin, które można wziąć do
ręki i obejrzeć z bliska.
– Atrakcję polecamy przede
wszystkim naszym najmłodszym gościom, czyli dzieciom

z przedszkoli i szkół, które
przyjdą do Palmiarni w grupach zorganizowanych. Każdy
jednak, kto odwiedzi gliwickie
tropiki indywidualnie, również taką ścieżką może przejść
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– mówi Marzena Sosnowska,
rzecznik prasowy Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach. Na edukacyjną
wyprawę warto wybrać się
z przewodnikiem, który odpowie na wszystkie pytania
i zaspokoi ciekawość; w każdym
miesiącu z takiej możliwości korzysta ok. 150 grup zorganizowanych! – Zwiedzanie Palmiarni
ścieżką edukacyjną jest bardzo
ciekawe, a zdobyta wiedza
pozostaje na dłużej w pamięci.
Stworzyliśmy „Ścieżkę” z myślą
o poszerzeniu oferty Palmiarni
o wymiar edukacyjny. Tym
samym w Gliwicach powstała
niepowtarzalna okazja do bliższego poznania wyjątkowych
właściwości roślin egzotycznych
– mówi Marek Bytnar, kierownik
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach.
Edukacyjna podróż rozpoczyna się w pierwszym pawilonie Palmiarni – roślin użytkowych. Tam można zobaczyć,
jak wyglądają rośliny, których
nasiona wykorzystywane są
w codziennym życiu, na przy-

kład podczas gotowania i pieczenia, jak w przypadku pieprzu
lub cynamonu. Z edukacyjnej
tablicy zwiedzający dowiedzą
się m.in. że największe uprawy
wanilii znajdują się na Madagaskarze oraz jaka jest różnica
między pieprzem białym a czarnym. Następne w kolejce do
„zbadania” są bambusy, plamy
i… sukulenty. Skąd taka skomplikowana nazwa? Co oznacza?
Tego również można się dowiedzieć.
Każdy kto odbędzie podróż
„Ścieżką Wiedzy o Roślinach
Egzotycznych” otrzyma specjalny certyfikat. – Taką pamiątkę,
która będzie przypominała
o udziale w lekcji botaniki
w Palmiarni, otrzymuje od przewodnika każda osoba w grupie.
Do skorzystania z tej niepowtarzalnej lekcji w oparciu nie
o karty podręczników, a o kontakt z roślinami namawiamy
szczególnie nauczycieli przyrody
i biologii – dodaje Sosnowska.
(as)
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WYBORY DO RAD OSIEDLI
INFORMACJA
MIEJSKIEJ
KOMISJI
WYBORCZEJ
DLA
PRZEPROWADZENIA
WYBORÓW
DO RAD OSIEDLI
W GLIWICACH
z 2 listopada 2015 r.

15 listopada 2015 r. odbędą się wybory
do Rad Osiedli, do których zgłoszono
więcej niż 15 kandydatów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Baildona
Bojków
Kopernika
Ligota Zabrska
Łabędy
Sikornik
Sośnica
Stare Gliwice
Śródmieście
Wilcze Gardło
Wojska Polskiego
Wójtowa Wieś
Zatorze

– 43 kandydatów
– 18 kandydatów
– 33 kandydatów
– 16 kandydatów
– 30 kandydatów
– 19 kandydatów
– 17 kandydatów
– 17 kandydatów
– 29 kandydatów
– 20 kandydatów
– 20 kandydatów
– 16 kandydatów
– 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Czechowice
Obrońców Pokoju
Ostropa
Szobiszowice
Trynek
Żerniki

– 15 kandydatów
– 15 kandydatów
– 15 kandydatów
– 15 kandydatów
– 15 kandydatów
– 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
2. Politechnika

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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, mieszcząca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy
ul. Sportowej 17, obejmująca następujące ulice: Błogosławionego Czesława od nr 17 do końca nieparzyste
i od nr 30 do końca parzyste, Franciszkańska od nr 13 do
końca wszystkie, Gdańska. Modrzejewskiej, Przewozowa, Sportowa, Świętej Cecylii.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, mieszcząca
się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Robotniczej 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: Błogosławionego 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,
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Kożuszek Piotr
Krzyżoś Kamil
Kulig Michał
Kuncewicz Michał
Łój Łukasz
Makota Paweł
Mianecka Jolanta
Mikołajczak Jan
Miszczyk Przemysław
Nieckarz Jakub
Partyka Marek
Pieńkowska Grażyna
Piskorska Barbara
Anna
Rogoda Agnieszka
Rogoda Kamil
Straszak Piotr
Szuper Jolanta
Szymala Józef
Śliwa Aleksandra
Tokarski Andrzej
Tyrała Krzysztof

2
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, Dożynkowa, Glebowa, Gronowa, Gryczana, Jeziorna, Jęczmienna,
Knurowska, Koniczynowa, Kwiatów Polnych, Lniana, Łanowa, Łąkowa, Miodowa, Orkiszowa, Parkowa, Pistacjowa,
Plonowa, Rolników, Rzepakowa, Sienna, Smolnicka, Snopowa, Spacerowa, Szparagowa, Świętego Brata Alberta,
Urodzajna, Warzywna, Zielna, Żeńców, Żytnia).
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

WYBORY
do Rady Osiedla BAILDONA

Baran Wojciech
Baranowska Jolanta
Cebula Elżbieta
Chirowska Kinga
Chmielewska Ewa
Dąbrowska Bernadeta
Dąbrowski Henryk
Dersiewicz Agnieszka
Dzieżyc Małgorzata
Frączek-Wiercigroch
Monika
Grabias Adam
Grudnik Paweł
Hulek Ewa
Janik Lidia
Janowska Aleksandra
Jasińska Krystyna
Jeleniewska Joanna
Kamińska Iwona
Kamiński Kamil
Kiecko Roman
Kochański Piotr
Kowalski Bartłomiej

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

– 13 kandydatów
– 2 kandydatów

1

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla KOPERNIKA
w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r.

Królowej Jadwigi, Paulińska, Szara, Świętej Anny, Świętej
Katarzyny, Zabrska.

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla BOJKÓW
w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bakun Sławomir
Borc Jacek
Bosakowska Barbara
Gorczyński Grzegorz
Kogut Zbigniew
Kowalczyk Małgorzata
Niewiem Krystian
Perek Kazimierz
Salamon Łukasz
Sąsiadek Kamil

11. Stepowany Marta
12. SzajnakowskaSąsiadek 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
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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, Centaura, Darz Bór, Gajowa, Galaktyki, Gwiazdy Polarnej, Jowisza, Kniejowa, Las Łabędzki, Oriona, Perseusza, Pod Borem, Saturna,
Syriusza, Świerkowa, Toszecka od nr 101 do nr 148 wszystkie.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, mieszcząca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy
ul. Kopernika 63, obejmująca następujące ulice: Andromedy, 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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Blechinger Irena
Buchta Jacek
Dobrzańska Bogumiła
Drzymała Anna
Fedorek Bogusław
Gabryś Arkadiusz
Grabarczyk Andrzej
Grabka Henryk
Grzyb Danuta
Hodura Jessica
Hodura Patryk
Janiszek Marek
Andrzej
Jaskulska Iwona
Jastrząb Leszek Piotr
Jurczyk Maciej Jacek
Kapuściński Witold
Kwiecień Sebastian
Majgier Andrzej
Malec Ryszard

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Matysik Zofia Halina
Michczyński Adam
Michczyński Jakub
Nafalska Krystyna
Halina
Opach Jacek Jerzy
Pikulska-Stępień
Anna
Pluta Krystyna
Podmagórska Zofia
Sarliński Krzysztof
Suruło Leszek
Szczepaniak Tadeusz
Bogdan
Szołtysik Anna
Walter-Łukowicz
Grażyna
Zaborska-Jaszczuk
Barbara

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

4
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, Kujawska 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

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, Ciołkowskiego, Krasińskiego, Kruczkowskiego, Gałczyńskiego,
Luksemburg, Morcinka, Niemcewicza, Pana Twardowskiego, 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, Zygmuntowska, Żeleńskiego-Boya.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pierzchała Łukasz
Sosna Aleksandra
Tomczak Mateusz
Włodarczyk Marcin
Wodka Piotr
Wójcik Aneta
Wójtowicz Wojciech
Ziach Marcin

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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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, mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Staromiejskiej 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, Staromiejska, 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, obejmująca następujące ulice: Bolesława Chrobrego, Fabryczna,
Główna, Gojawiczyńskiej, Jaracza, Kraszewskiego, Mechaników, Metalowców, Miła, Nad Kanałem, Oświęcimska, 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, mieszcząca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
przy ul. Partyzantów 25, obejmująca następujące
ulice: 15 Grudnia, 22 Lipca, Kosmonautów, Gorkiego,

Grzechca Stefania
Jaros Renata
Kończak Barbara
Korus Marek
Kosowicz Dariusz
Maszniew Grażyna
Michalski Roman
Mizera Ewa
Molska Halina
Nowak Aniela
Pietrzak Bogusław
Połonowski Adam
Sowa Krystyna
Szubert Joanna
Tyrakowski Jerzy Paweł
Tyrakowski Mikołaj

6
WYBORY
do Rady Osiedla SIKORNIK

do Rady Osiedla LIGOTA ZABRSKA
w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r.
Cieśla Aleksander
Dutkiewicz Bartłomiej
Grabiec Marcin
Kochoń Jerzy
Lisek Patryk
Łojewska Dorota
Łuba Aneta
Możdżeń Michał

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andrzejczak Marian
Barcik Tadeusz
Blaszczyk Paweł
Bonk Adam
Brom Waldemar
Caban Piotr
Czesak Łukasz
Ernst-Tworek Iwona
Fic Bernard Jan
Głowacka-Mrowiec
Alina
Golonka Wojciech
Gonera Paulina
Gorczyca-Kamaj
Sabina
Grelski Tomasz

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, mieszcząca 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. Kormoranów 23, obejmująca następujące ulice: Biegusa, Bielika,
Kolibrów, Kormoranów, Krucza, Orłów, Olchowa, Pelikana, Perkoza, Słowików, Wilgi, Żurawia.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19, mieszcząca 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, mieszcząca się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy
ul. Pszczyńskiej 18, obejmująca następujące ulice: Marzanki 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

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla SIKORNIK
w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Borecka Justyna
Brzezicki Ryszard
Czarnecki Dariusz
Czarny Sebastian
Dragon Dominik
Dragon Grzegorz
Grela Piotr
Hojowski Przemysław
Kacy Roman
Kapusta Paweł

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kolanek Jerzy
Kosiński Wojciech
Linek Krzysztof
Mandrak-Schlifka
Dominika
Skwara Bernard
Skwara Łukasz
Węglarz Bogusław
Wiszniewski Jacek
Zimmer Robert

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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WYBORY DO RAD OSIEDLI
7
WYBORY
do Rady Osiedla SOŚNICA

9.
10.
11.
12.

Łągiewka Danuta
Maciejowski Edward
Mikulski Jacek
Paska-Różańska
Bogusława
13. Piela Marek

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, Nadbrzeżna, 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 Górnika, 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: Dzionkarzy, Pogodna, Przedwiośnie, Przyszłości.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26, mieszcząca
się w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 przy ul. Wiślanej 12, obejmująca następujące ulice: Wiślana.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27, mieszcząca się
w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 przy ul. Młodopolskiej 4, obejmująca następujące ulice: Jesienna, Młodopolska.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla SOŚNICA
w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bielecka Karolina
Buras Andrzej
Chwedoruk Ewa
Gonciarz Jarosław
Gorczewski Zbigniew
Hiszpański Mirosław
Jabłoński Adam
Kopij Rozalia
Krawiec Anna

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Matuszyński Józef
Pakuła Izabella
Samul Grzegorz
Sierak Grzegorz
Skoczylas Franciszek
Świerczyńska Jadwiga
Tyszkiewicz Stanisław
Zieleń Jerzy

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

8
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, Diamentowa, 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, Sieronia, 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

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla STARE GLIWICE
w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r.
1.
2.
3.
4.

Adwent Danuta
Ciesielski Edward
Czakwin Leszek
Gabriel Mirosław

5.
6.
7.
8.

Gąsior Danuta
Głuszczyszyn Teresa
Kamińska Krystyna
Kristman Stanisław

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

9
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 Strzody 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. Ziemowita 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 Korfantego, 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 Sobieskiego 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, mieszcząca 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. Studziennej 1, obejmującej ulice: Generała Berbeckiego od
nr 1 do nr 9 nieparzyste i od nr 2 do nr 4 parzyste, Gruszczyńskiego, Kościelna, Krótka, Plac Inwalidów Wojennych, Plac
Marszałka Piłsudskiego, Plac Rzeźniczy, Plebańska, Powstańców 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

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.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Kozioł Szymon
Kwiatek Robert
Lisowska Katarzyna
Mielnik Rafał
Pieczyrak Andrzej
Przytuła Bogusław
Rogoliński Jacek
Rybczak Bartosz
Rzepliński Robert
Sowińska Danuta
Szkoda Agnieszka
Tovmasyan Petros
Warzecha Aleksandra
Więcek Zbigniew
Wojciechowski
Grzegorz

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

10
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
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2, obejmująca cały obszar osiedla (ulice: Astrów, Azalii,
Begonii, Bławatków, Frezji, Goździkowa, Konwalii, Krokusów, Lawendowa, Lewkonii, Magnolii, Maków, Niezapominajki, Orchidei, Plac Jaśminu, Storczyków, Tulipanów).
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.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kasprzak Tomasz
Kowcz Sławomir
Ledwoń Jakub
Malczewski Krzysztof
Malik Jarosław
Mandok Andrzej
Michta Aleksandra
Pietrynek Daniel
Władarz Agnieszka
Żak Janusz

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

11
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, Mielęckiego, Orlickiego, Plebiscytowa, Wyspiańskiego wszystkie
numery parzyste.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 38, mieszcząca
się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 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, mieszcząca 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, mieszcząca 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, mieszcząca 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, Kozłowska, Mieszka I, Morska, Orzeszkowej, Płowiecka,
Radiowa, Sowińskiego, Szczecińska, Ułańska.
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

Lista zarejestrowanych kandydatów
do Rady Osiedla WOJSKA POLSKIEGO
w Gliwicach
wybory 15 listopada 2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dyło Sebastian
Ferdynandzki Marcin
Gogolińska Elżbieta
Hauton Marcin
Korolewicz Andrzej
Korus Mirosław
Ławniczak Jerzy
Łoś Władysław
Magiera Małgorzata
Maruda Andrzej

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Matuszny Wojciech
Misztal Jarosław
Pawlik Krzysztof
Płuciennik Celina
Popowicz Jan
Staneczek Michał
Szafert Janusz
Trochimowicz Jacek
Wilczek Marcin
Zubik Krzysztof

plany, Hłaski, Ku Dołom, Orkana, Poligonowa, Południowa,
Słoneczna, Stara Cegielnia, Świętego Ludwika, Wichrowe
Wzgórze, Witosa, Wójtowska, Zachodnia, Zielone Wzgórze.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 43, mieszcząca 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, mieszcząca 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 Sobieskiego 14, obejmująca następujące ulice: Długa, Długosza, 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

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

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, obejmująca następujące ulice: Ciupków, Daszyńskiego od nr 151
do nr 290 wszystkie, Dolnej Wsi, Ficka, Głowackiego, Go-

Pineles Barbara
Rosławska Grażyna
Skrzyszewska Natalia
Wajda Anna
Warzecha Bogumiła
Winkler Jolanta
Wojtas Piotr
Wojtas-Swoszowska
Justyna

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

13
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. Tarnogórskiej 59, obejmująca następujące ulice: Agrestowa,
Aronii, Bluszczowa, Czeremchowa, Generała Zajączka,
Jarzębinowa, Jeżynowa, Kalinowa, Koraszewskiego,
Kruszynowa, Księdza Przyniczyńskiego, Leszczynowa,
Leśna, Ligustrowa, Malinowa, Na Zbiegu, Podlesie, Porzeczkowa, 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, mieszcząca 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, mieszcząca się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy
ul. Wróblewskiego 9, obejmująca następujące ulice:
Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Wolskiego, Wróblewskiego, Wujka, Żółkiewskiego.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 50, mieszcząca
się w Gimnazjum Nr 10 przy ul. Lipowej 29, obejmująca następujące ulice: Chodkiewicza, Hoblera, Kolejarzy,
Libelta, Lipowa, Opolska, Spółdzielcza, Świętej Bronisławy, Świętego Marka do nr 5 wszystkie, Targowa,
Traugutta, Witkiewicza, Zakole.
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.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński

12

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Byrczek Michał
Curyło Leszek
Dąbrowska Grażyna
Dąbrowska Marta
Fredyk Ryszard
Golec Wiesław
Jasik Grzegorz
Kogowska-Piasecka
Elżbieta
9. Kozłowski Bogdan
10. Niekrewicz Grażyna
11. Piasecki Tomasz

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Polewka Tomasz
Rakowska Katarzyna
Sobczyk Emilia
Sternik Barbara
Szejka Bożena
Tomaszewski Janusz
Trzeszkowska-Nowak
Zofia
Węcławik Edyta
Węcławik Łukasz
Widlarz Tomasz
Witkowska Katarzyna

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Osiedli w Gliwicach
Andrzej Karasiński
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AKTUALNOŚCI/OGŁOSZENIA

Kto zostanie
wolontariuszem roku?

OFERTY PRACY

Centrum Wolontariatu przy Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych już po raz trzynasty zaprasza organizacje z naszego miasta do udziału w konkursie organizowanym z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza.
riusze Roku 2015. Kapituła konkursowa, spośród zgłoszonych
przez organizacje kandydatów,
będzie mogła wybrać aż 10 osób

fot. S. Zaremba

W tym roku konkurs pod
Patronatem Prezydenta Miasta Gliwice będzie odbywał się
w jednej kategorii – Wolonta-

Gala wolontariatu
2014

i uhonorować je tytułem Wolontariusz Roku 2015.
– Konkurs jest okazją dla
organizacji mogących w ten
szczególny sposób docenić pracę
wolontariuszy, którzy w niepowtarzalnym stylu, wyróżniając
się zaangażowaniem i cechami
charakteru, wspierają ich działania. Warto podziękować im za
to, że wypełniają swoją osobowością i pracą miejsca na mapie
ogromu potrzeb ludzi, zwierząt
i środowiska – mówią organizatorzy wydarzenia.
Każda organizacja może
zgłosić maksymalnie dwóch
wybranych przez siebie wolontariuszy. Konkurs nie obejmuje
działalności Szkolnych Klubów
Wolontariatu i ich opiekunów,
którzy mają możliwość wzięcia

udziału w konkursie dla szkół
w innym terminie.
Regulamin oraz formularz
znajdują się na stronie www.
wolontariat.gcop.gliwice.pl.
Zgłoszenia należy dostarczyć
do filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 osobiście, pocztą (Centrum Wolontariatu przy GCOP,
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice)
lub drogą elektroniczną na adres
wolontariat@gcop.gliwice.pl, do
27 listopada do godziny 18.00.
Uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbędzie się 10 grudnia
o godz. 18.00 w Kinie Amok
Scena Bajka.
Ilona Rola
Centrum Wolontariatu
przy GCOP

fot. materiały prasowe Straży Miejskiej

Nie bądź
obojętny…
…na los innych! Zwłaszcza teraz, gdy za oknami jest coraz chłodniej. Jesień i zbliżająca się zima to trudny okres
dla osób bezdomnych. Warto mieć oczy szeroko otwarte. Od właściwej reakcji może zależeć czyjeś życie.
Do wrażliwości względem
drugiego człowieka namawiają
gliwiccy policjanci i strażnicy
miejscy, którzy tradycyjnie
w okresie jesienno – zimowym

prowadzą wzmożone kontrole
miejsc, gdzie często przebywają osoby bez stałego miejsca
zamieszkania. – Podczas takich
kontroli sprawdzamy przede

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE:
• Dom dla Bezdomnych
Kobiet i Samotnych Matek
z Dziećmi, ul. Sikorskiego 134
(23 miejsca)
• Noclegownia św. Brata
Alberta dla mężczyzn,

ul. Składowa 4 (30 miejsc
i 2 miejsca dodatkowe)
• Schronisko św. Brata Alberta
dla mężczyzn w Bojkowie,
ul. św. Brata Alberta 63
(90 miejsc i 20 dodatkowych)

OŚRODKI WSPARCIA DORAŹNEGO:
• Punkt Higieniczny przy Izbie
Wytrzeźwień, ul. Okopowa 6
(pn – pt od godz. 12.00
do godz. 16.00: możliwość
wzięcia kąpieli)
• Punkt Wydawania Żywności,
ul. Składowa 4
(pn – pt od godz. 15.00:
wydawanie pieczywa)
• Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy

800 100 022

w Gliwicach,
ul. Wrocławska 16
(pn – pt od godz. 8.00 do
godz. 15.00: wydawanie
żywności, odzieży, obuwia)
• Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd Miejski
Gliwice, ul. Chopina 11
(czw od godz. 10.00
do 14.00: wydawanie
żywności, odzieży, obuwia)

Od początku listopada do końca marca działa całodobowy,
bezpłatny numer pod którym można uzyskać informację
o bezpłatnym noclegu i wyżywieniu dla osób bezdomnych na
terenie całego województwa Śląskiego.
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Bezdomni najczęsciej zajmują altanki, pustostany
lub budują własne konstrukcje. W Gliwicach
jest ponad 30 miejsc, w ktorych przebywają w zimie
wszystkim, czy te osoby nie
potrzebują pomocy medycznej.
Informujemy o noclegowniach
i punktach pomocy doraźnej.
Gdy temperatura spada poniżej
zera osoby bezdomne otrzymują też ciepłą herbatę lub kawę
zbożową – mówi Bożena Frej,
kierownik Wydziału Profilaktyki
i Komunikacji Społecznej Straży
Miejskiej w Gliwicach. Oferta

pomocy osobom bezdomnym
w Gliwicach jest szeroka (patrz
na wykaz placówek w tabeli). Nie
bez znaczenia jest też aktywność
mieszkańców w kwestii pomocy
osobom bezdomnym. Miejsca
ich pobytu można zgłaszać
dyżurnemu Straży Miejskiej
w Gliwicach, pod bezpłatnym
numerem telefonu – 986.
(mag)

KOMUNIKATY
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.

Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień
w PKM Sp. o.o. w Gliwicach” w sprawie:

Dostawy ubrań służbowych dla
kierowców PKM Sp. z o.o. w Gliwicach
nr sprawy: PO/TM/1/2015
Termin składania ofert:
30 listopada 2015 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert:
30 listopada 2015 r. o godz. 10.00
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Inne
przetargi oraz na www.pkm-gliwice.com.pl

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 świadczeń 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: Kierowca/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 dostępne są także
na stronie internetowej www.scl.com.pl
w zakładce kariera.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych – DzU nr 133, poz. 883).

nabór nr PSM.110.1.2015

Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st. im.
L. Różyckiego w Gliwicach
zatrudni pracownika na stanowisko
referenta w niepełnym wymiarze
czasu pracy, tj. ¼ etatu.
Zatrudnienie nastąpi od
10 grudnia 2015 r.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy /
Jednostki organizacyjne Miasta oraz
na tablicy ogłoszeń Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II st.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 17 listopada 2015 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. w Gliwicach przy ul. Wieczorka 6. Dokumenty, które wpłyną
do Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II st. w Gliwicach po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/231-31-23.
Złóż wniosek na kartę
rabatową. Szczegóły na

www.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
nabór nr
KD.210.29.2015.KS-1

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 38
w Gliwicach, ul. Literatów 41,

Urząd Miejski
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na
stanowisko urzędnicze
w Wydziale Księgowości
w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas
określony od 1 stycznia do
30 kwietnia 2016 r.

ogłasza nabór na stanowisko kucharza
w wymiarze 6/8 etatu

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro,
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów
i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do
25 listopada 2015 r. do godz. 16.00
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
364. Dokumenty, które wpłyną do
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prawidłowe przygotowywanie posiłków zgodnie
z normami higieny i technologii żywienia,
• przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia
i oszczędnego gospodarowania środkami żywnościowymi,
• stosowanie i wdrażanie zasad systemu HACAP,
• przestrzeganie regulaminów i wewnętrznych procedur obowiązujących w Przedszkolu Miejskim nr 38.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie kierunkowe – gastronomiczne,
• znajomość zagadnień z zakresu żywienia zbiorowego,
• staż pracy w żywieniu zbiorowym – co najmniej
2 lata.
Cechy charakteru:
samodzielność, systematyczność, umiejętność pracy
w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
bardzo dobra organizacja i etyka pracy, odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji oraz wdrażaniu własnych
pomysłów.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny z klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”,
• CV,
• kserokopie dokumentów poświadczających staż
pracy i kwalifikacje,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

NIERUCHOMOŚCI

yz5
Ofert

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
15 r.
da 20

a
listop

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

• brygadzista – majster robót bitumicznych – wykształcenie min.
średnie techniczne, doświadczenie
zawodowe na podobnym stanowisku, umiejętność zarządzania zespołem, komunikatywność, umiejętność współpracy, prawo jazdy kat.
B, zakres obowiązków: prowadzenie
i nadzór nad powierzonymi inwestycjami drogowymi, przestrzeganie
terminów zakończenia robót, dbanie
o wysoki standard wykonywanych
robót, zarządzanie zespołem, jedna zmiana, miejsce pracy: powiat
gliwicki, rybnicki;
• doradca techniczno-handlowy
– wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe), znajomość
j. angielskiego na poziomie komunikatywnym, umiejętność obsługi
komputera i pakietu MS Office,
zmysł techniczny, prawo jazdy
kat. B, mile widziana znajomość
rynku sprzedaży oraz konkurencji,
zakres obowiązków: pozyskiwanie
informacji i monitorowanie rynku,
analiza zapotrzebowania klientów
biznesowych, efektywne rozwijanie
stosunków handlowych, budowanie
i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami, jedna zmiana, miejsce
pracy: Sośnicowice;

sprawność manualna, wizualna kontrola części samochodowych oraz
ich naprawa, trzy zmiany, miejsce
pracy: Gliwice;
• pracownik produkcji – wykształcenie oraz doświadczenie: brak wymagań, zakres obowiązków: szlifowanie elementów metalowych, dwie
zmiany, umowa-zlecenie; miejsce
pracy: Gliwice;
• serwisant / przedstawiciel producenta urządzeń przeciwpożarowych – przyuczenie do zawodu
– wykształcenie zawodowe/średnie, prawo jazdy kat. B, uczciwość,
sumienność, komunikatywność,
dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów, chęć do szkolenia
się oraz nabycia wiedzy, kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego, praca
przy serwisie urządzeń przeciwpożarowych w zakładach przemysłowych
na obszarze kraju i poza granicami
kraju, praca w delegacjach, w siedzibie firmy w Gliwicach, na obszarze
kraju oraz za granicą;
• ślusarz – elektryk – wykształcenie
min. zawodowe, doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
prace ślusarsko-montażowe (cięcie,
szlifowanie, wiercenie, montaż konstrukcji aluminiowych, kontrola jakości, pace serwisowe instalacyjne,
elektryczne), jedna zmiana, miejsce
pracy: Knurów.

Dokumenty należy składać do 20 listopada 2015 r.
w przedszkolu, w godz. 9.00-13.00. Rozstrzygnięcie
naboru nastąpi 24 listopada 2015 r. do godz. 14.00
w PM nr 38 w Gliwicach.

• kontroler jakości – wykształcenie
min. zawodowe, doświadczenie
– 6 miesięcy, spostrzegawczość,

Dyrektor PM 38 zastrzega sobie prawo do odpowiedzi
tylko na wybrane oferty, a także możliwość odwołania
konkursu bez podania przyczyn.

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

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.,
ul. Dolnych Wałów 11,
44-100 Gliwice
www.zbmgliwice.pl

LOKALE BIUROWE DO WYNAJĘCIA!
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
oferuje do wynajęcia
lokale biurowe w zrewitalizowanym budynku
przy ulicy Pszczyńskiej 44A.
Budynek, o konstrukcji tradycyjnej z cegły pełnej,
o 5 kondygnacjach naziemnych, zlokalizowany jest na
działce o pow. 3700 m².
Budynek po termomodernizacji, całkowitej wymianie
stolarki drzwiowej i okiennej, wymianie wszystkich instalacji: elektrycznej, wod-kan, c.o., a także wykonaniu
instalacji teleinformatycznej i wentylacji, nowego ogrodzenia i parkingu.
Dojazd do budynku od ulicy Pszczyńskiej, bezpośrednio
na parking z 50 miejscami postojowymi. Budynek posiada
dwa niezależne wejścia – jedno bezpośrednio od ulicy
Pszczyńskiej, a drugie od strony parkingu.
Niniejsza oferta kierowana jest do firm i instytucji zainteresowanych wynajęciem jednego pokoju o powierzchni
17 m2 lub dwóch pokoi o łącznej powierzchni 47 m2, znajdujących się na IV piętrze.
Czynsz najmu (bez opłat za media i podatku od nieruchomości) ustalony został na poziomie 20,00 zł / m²
netto + VAT.
Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt
z Działem Marketingu, Promocji i Rozwoju, numer telefonu 32/33-92-970 lub 607-837-343.
Więcej informacji na stronie www.zbmgliwice.pl

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.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy Placu Inwalidów Wojennych
12, zostały podane do publicznej wiadomości nw.
wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone
do wydzierżawienia:
• nr 684-690 do 23 listopada 2015 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości
umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

20 stycznia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
w sali nr 254, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
obejmującej niezabudowaną działkę nr 607/2, obręb Kłodnica, KW GL1G/00032306/5.
Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 1 768 500,00 zł
Wadium: 176 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 17 690,00 zł
Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2011.177.1054 – j. t.).

Nieruchomość niezabudowana obejmująca działkę nr 607/2 została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu
nieograniczonego zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Gliwice nr XLVI/1011/2014
z 25 września 2014 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-530/15 z 11 marca 2015 r.
I przetarg nieograniczony odbył się
27 sierpnia 2015 r. i został zakończony
wynikiem negatywnym.
Obciążenia nieruchomości:
nieograniczona w czasie służebność
przesyłu na działce 607 (dotyczy działki 607/2 po podziale), objętej księgą
wieczystą KW nr GL1G/00032306/5,
polegająca na prawie korzystania
z części obciążonej nieruchomości
w pasie odpowiadającym długości
i szerokości urządzeń ciepłowniczych
na niej posadowionych, wchodzących
w skład Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej – Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gliwicach w rozumieniu art. 49 par. 1
KC i stanowiących jej własność, w celu
korzystania z tych urządzeń zgodnie
z ich przeznaczeniem – na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach.
Ponadto przez działkę przebiega sieć
gazociągowa Ø500. Przebieg sieci nie
jest prawnie uregulowany.
Opis nieruchomości
Działka nr 607/2 o powierzchni
1,2916 ha stanowi teren niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinno-

ścią niską i wysoką. Kształt regularny,
zbliżony do prostokąta. Teren płaski.
Doprowadzenie mediów i uzbrojenie
terenu w gestii przyszłego nabywcy.
Odwodnienie działki możliwe do kanalizacji deszczowej w ul. Dworskiej.
Działka sprzedawana w stanie istniejącym w terenie.
Sposób skomunikowania z siecią dróg
publicznych
Zapewnienie skomunikowania nieruchomości z siecią dróg publicznych wymaga urządzenia dróg dojazdowych na
warunkach uzgodnionych z Zarządem
Dróg Miejskich w Gliwicach. Włączenie do sieci dróg publicznych powinno
nastąpić bezpośrednio do ul. Zbożowej
– obecnie droga gruntowa.
Działka nr 607/5, obręb Kłodnica,
w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod
komunikację pieszo-rowerową i nie
może być wykorzystywana do ruchu
samochodowego.
Przeznaczenie nieruchomości oraz
sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego
po zachodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała
nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 15 lipca 2010 r.) teren położony w Gliwicach, obejmujący działkę
nr 607/2, obręb Kłodnica, oznaczony
jest symbolem:
2MUn – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna,
• działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:

• zabudowa mieszkaniowa,
• zabudowa gospodarcza (garaże
budynki pomocnicze),
• wewnętrzne ulice dojazdowe
i parkingi,
• sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
• zieleń urządzona.
1ZU, co oznacza zieleń urządzoną.
Przeznaczenie podstawowe:
• zieleń urządzona.
Przeznaczenie uzupełniające:
• sieci infrastruktury technicznej,
• obiekty małej architektury,
• zabudowa altanowa – wyłącznie
na terenach funkcjonujących jako
ogrody działkowe,
• sieci i urządzenia uzbrojenia terenu.
Działka nr 607/2, obręb Kłodnica, jest
częściowo objęta strefą „A11” pełnej
ochrony konserwatorskiej.
Ewentualna wycinka drzew wymaga
uzyskania stosownego pozwolenia.
Dodatkowe informacje dotyczące
możliwości wycinki można uzyskać
w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do
zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby
fizyczne lub prawne, które wniosą
wadium w wysokości 176 900,00 zł
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski
S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka nr 607/2,
obr. Kłodnica, imię i nazwisko osoby
oraz PESEL lub nazwa firmy i NIP, na
czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
14 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
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Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
I rokowania, po II ustny przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości obejmującej działki
nr 692 i 693, obręb Wójtowa Wieś, o łącznej powierzchni 0,5840 ha, położonej w Gliwicach przy
ul. Nowy Świat, stanowiącej własność Miasta
Gliwice. Przedmiotowa nieruchomość zapisana
jest w KW nr GL1G/00038331/1.
Termin rokowań: 7 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, sala 146
Cena wywoławcza: 433 400,00 zł
Zaliczka: 43 400,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn.
DzU z 2014 r., poz. 1490).

Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty
zaliczki: 2 grudnia 2015 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: działka nr 920/5,
obręb Żerniki, wraz z udziałem wynoszącym
¼ w prawie własności działki nr 920/8, obręb
Żerniki, położone przy ul. Łukasiewicza w Gliwicach.
Termin przetargu: 8 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 152 000,00 zł
Wadium: 15 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2015 r.

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 lokale mieszkalne
KW GL1G/00059335/2, GL1G/00059336/9,
GL1G/00059334/5.
Termin przetargu: 14 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. 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.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Gliwicach na wschód od
ul. Pszczyńskiej, obejmującej działki nr 537/1,
537/2, 537/3, 538/1, 538/2 i 538/3, obręb Ligota Zabrska, o łącznej powierzchni 2,2759 ha,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej
w KW nr GL1G/00038761/4.
Termin przetargu: 22 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
12 410 000,00 zł
Wadium: 1 241 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 grudnia 2015 r.

I rokowania, po II ustnym przetargu nieograniczonym, na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Gliwicach
przy ul. Dolnej Wsi: oznaczonej jako działka
nr 204, obręb Wójtowa Wieś, o powierzchni
0,2728 ha, zapisanej w KW nr GL1G/00125081/0
oraz oznaczonej jako działka nr 207, obręb Wójtowa Wieś, o powierzchni 0,1914 ha, zapisanej
w KW nr GL1G/00023821/5, stanowiących własność Miasta Gliwice.
Termin rokowań: 14 stycznia 2016 r., godz. 10.00
Miejsce rokowań: Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, sala 146
Cena wywoławcza: 379 500,00 zł
Zaliczka: 38 000,00 zł
Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jedn.
DzU z 2014 r., poz. 1490).

Termin zgłoszenia udziału w rokowaniach oraz wpłaty
zaliczki: 8 stycznia 2016 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie
pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/
portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka
nieruchomości / oferta nieruchomości
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
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.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki
czynszu na lokale użytkowe położone przy ulicach:

Poniżej wykaz aktualnie dostępnych mieszkań:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adres
Witkiewicza 19/28
IV piętro
Zabrska 13/18
IV piętro
Mikołowska 25/19
III piętro
Mikołowska 21/3
I piętro
Żabińskiego 17/3
parter
Żabińskiego 17/10
II piętro
Żabińskiego 21/4
parter
Żabińskiego 21/7
I piętro
Żabińskiego 53/8
II piętro
Andersena 18/9
II piętro
Andersena 36/10
III piętro
Andersena 48/2
parter
Andersena 48/5
I piętro
Andersena 48/9
II piętro

Czynsz
Stawka
11,89 zł/ m2
464,42 zł
bez mediów
391,54 zł
bez mediów
946,80 zł
bez mediów
996,38 zł
bez mediów
679,28 zł
bez mediów
679,28 zł
bez mediów
425,07 zł
bez mediów
679,28 zł
bez mediów
400,69 zł
bez mediów
590,93 zł
bez mediów
728,98 zł
bez mediów
504,25 zł
bez mediów
653,12 zł
bez mediów
699,36 zł
bez mediów

Rodzaj
mieszkania

Partycypacja

1 pokój
39,06 m2
1 pokój
32,93 m2
3 pokoje
79,63 m2
3 pokoje
83,80 m2
2 pokoje
57,13 m2
2 pokoje
57,13 m2
1 pokój
35,75 m2
2 pokoje
57,13 m2
1 pokój
33,70 m2
2 pokoje
49,70 m2
2 pokoje
61,31 m2
1 pokój
42,41 m2
2 pokoje
54,93 m2
2 pokoje
58,82 m2

20 372,00 zł
15%
11 450,00 zł
10%
55 375,00 zł
20%
43 706,00 zł
15%
29 796,00 zł
15%
29 796,00 zł
15%
12 430,00 zł
10%
39 728,00 zł
20%
11 717,00 zł
10%
34 561,00 zł
20%
63 952,00 zł
30%
46 388,00 zł
30%
57 297,00 zł
30%
61 355,00 zł
30%

Kaucja
5573,00 zł
4698,00 zł
11 362,00 zł
11 957,00 zł
8151,00 zł
8151,00 zł
5101,00 zł
8151,00 zł
4808,00 zł
7091,00 zł
8748,00 zł
6051,00 zł
7837,00 zł
8392,00 zł

I PRZETARG

Oględziny
17 listopada 2015 r.
14.00-14.15
17 listopada 2015 r.
14.45-15.00
18 listopada 2015 r.
14.40-14.55
18 listopada 2015 r.
15.00-15.15
19 listopada 2015 r.
14.20-14.35
19 listopada 2015 r.
14.20-14.35
19 listopada 2015 r.
14.40-14.55
19 listopada 2015 r.
14.40-14.55
19 listopada 2015 r.
15.00-15.15
19 listopada 2015 r.
15.20-15.35
19 listopada 2015 r.
15.40- 15.55
19 listopada 2015 r.
16.00-16.15
19 listopada 2015 r.
16.00-16.15
19 listopada 2015 r.
16.15-16.30

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

Zarząd Budynków
Miejskich
I Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o., ul. Dolnych
Wałów 11, 44-100 Gliwice
www.zbmgliwice.pl

LOKALE BIUROWE
DO WYNAJĘCIA!
Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
oferuje do wynajęcia
lokale biurowe w centrum miasta
przy ul. Zwycięstwa 13.
Lokale zlokalizowane są w budynku przy
ul. Zwycięstwa 13, na III i IV piętrze, w obrębie Stare Miasto, działka nr 633, opisana w KW nr GL1G/00015690/8, położone
w samym centrum miasta w pobliżu rynku.
Łączna powierzchnia użytkowa lokali znajdujących się na:
• III piętrze – 539,63 m2,
• IV piętrze – 110,21 m2.
Wielkość powierzchni do wynajęcia do
indywidualnego uzgodnienia.
Budynek wykonany w stylu secesyjnym
w 1907 r., składa się z części frontowej
i oficyny, 41/2-kondygnacyjny, całkowicie
podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej
– murowanej z cegły pełnej. Mury ścian
nośnych i działowych wykonane z cegły
ceramicznej pełnej.
Dach jednospadowy w części frontowej kryty dachówką oraz półmansardowy w części
oficyny o konstrukcji drewnianej, kryty papą. Zachowana pierwotna stolarka okienna
i drzwiowa – drewniana, nietypowa.
Budynek wyposażony jest w instalacje:
• centralne ogrzewanie (sieciowe),
• wod. – kan.,
• instalację elektryczną,
• teletechniczną.
Budynek posiada dobry dojazd, bez utrudnień komunikacyjnych od ul. Dolnych Wałów.
Położenie nieruchomości w terenie o jednorodnym przeznaczeniu komercyjnym,
z bardzo dobrym dostępem do komunikacji
miejskiej, obiektów użyteczności publicznej
i handlowych.
Czynsz najmu (bez opłat za media i podatku od nieruchomości) ustalony został
w przedziale od 10,00 zł do 20,00 zł/m²
netto + VAT. Możliwość negocjacji.
Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy
o kontakt z Działem Marketingu, Promocji
i Rozwoju, numer telefonu 32/33-92-970
lub kom. 607-837-343.
Więcej informacji na stronie
www.zbmgliwice.pl
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

20 stycznia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 254, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowane działki
nr 606 i 607/1, obręb Kłodnica, KW GL1G/00032306/5.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 054 600,00 zł
Wadium: 305 500,00 zł
Minimalne postąpienie:
30 550,00 zł
Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości
23% zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2011.177.1054 – j. t.).

Nieruchomość niezabudowana obejmująca działki nr 606
i 607/1, została przeznaczona
do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XLVI/1011/2014
z 25 września 2014 r. oraz
zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice nr PM-531/15
z 11 marca 2015 r.
I przetarg nieograniczony
odbył się 27 sierpnia 2015 r.
i został zakończony wynikiem
negatywnym.
Obciążenia nieruchomości:
służebność przesyłu, wpisana
w KW nr GL1G/00032306/5,
na rzecz Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Gliwicach nie dotyczy działek będących przedmiotem sprzedaży, opisanym w niniejszym
ogłoszeniu. W związku z tym,
przedmiotowe działki, przy
umowie sprzedaży, zostaną
wydzielone do nowej księgi
wieczystej bez powyższej służebności – nie będą obciążone.
Opis nieruchomości
Działka nr 606 o powierzchni 0,1259 ha oraz działka
nr 607/1 o powierzchni
2,1057 ha stanowią teren
o łącznej pow. 2,2316 ha. Teren jest niezagospodarowany,
porośnięty dziką roślinnością
niską i wysoką. Na przedmiotowym terenie znajdują się
pozostałości fundamentów
po byłej zabudowie.

Nieruchomość sprzedawana
w stanie istniejącym w terenie.
Doprowadzenie mediów
i uzbrojenie terenu w gestii
przyszłego nabywcy. Odwodnienie działki możliwe
do kanalizacji deszczowej
w ul. Dworskiej.
Sposób skomunikowania
z siecią dróg publicznych
Zapewnienie skomunikowania nieruchomości z siecią
dróg publicznych wymaga
urządzenia dróg dojazdowych
na warunkach uzgodnionych
z Zarządem Dróg Miejskich
w Gliwicach. Włączenie do
sieci dróg publicznych powinno nastąpić bezpośrednio do
ul. Dworskiej i/lub Zbożowej.
Działka nr 607/5, obręb Kłodnica, w planie zagospodarowania przestrzennego jest
przeznaczona pod komunikację pieszo-rowerową i nie
może być wykorzystywana
do ruchu samochodowego.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu terenu położonego po zachodniej stronie
ulicy Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała nr XXXVII/1090/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach
z 15 lipca 2010 r.) teren położony w Gliwicach, obejmujący
działki nr 606 i 607/1, obręb
Kłodnica, oznaczony jest symbolem 1MUn – co oznacza:
tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej intensywności zabudowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:

• zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i jednorodzinna,
• działalność usługowa
i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa mieszkaniowa,
• zabudowa gospodarcza
(garaże budynki pomocnicze),
• wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
• sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
• zieleń urządzona.
Działka nr 607/1, obręb Kłodnica, jest częściowo objęta
strefą „A11” pełnej ochrony
konserwatorskiej.
Ewentualna wycinka drzew
wymaga uzyskania stosownego pozwolenia. Dodatkowe
informacje dotyczące możliwości wycinki można uzyskać
w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się
ze stanem nieruchomości
w terenie.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać
osoby fizyczne lub prawne,
które wniosą wadium w wysokości 305 500,00 zł w formie
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING
Bank Śląski S.A., nr 42 1050
1230 1000 0022 7701 5257,
z zaznaczeniem „Przetarg
ustny nieograniczony, działki
nr 606 i 607/1, obr. Kłodnica,
imię i nazwisko osoby oraz
PESEL lub nazwa firmy i NIP,
na czyją rzecz nieruchomość
będzie nabywana”. Wadium
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
14 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

1. ul. Królowej Jadwigi 6, front (wejście do lo-

kalu z bramy przejazdowej), parter, lokal użytkowy o łącznej powierzchni 118,62 m2, składający
się z 8 pomieszczeń i wyposażony w instalacje:
elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną,
WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny
lokalu – do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu:
8,00 zł
Wadium: 2847,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

2. Plac Piastów 8, front, parter, lokal użytko-

wy o łącznej powierzchni 57,13 m2, składający
się z 6 pomieszczeń i wyposażony w instalacje:
elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną,
WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny
lokalu – do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu:
10,00 zł
Wadium: 1714,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni
10,63 m2 x 3,00 zł/m2 = 31,89 zł miesięcznie plus
podatek VAT według stawki czynszu aktualnej
na dzień zapłaty.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul. Daszyńskiego 171, front, parter, lo-

kal użytkowy o łącznej powierzchni 43,57 m2,
składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC, ogrzewanie – brak. Stan
techniczny lokalu – do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu:
9,00 zł
Wadium: 1176,00 zł

Minimalne postąpienie (netto) za 1m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

4. ul. Lotników 59, front, parter, lokal użytko-

wy o łącznej powierzchni 62,44 m2, składający
się z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje:
elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną,
WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny
lokalu – do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu:
10,00 zł
Wadium: 1873,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni
28,50 m2 x 3,00 zł/m2 = 85,50 zł miesięcznie plus
podatek VAT według stawki czynszu aktualnej
na dzień zapłaty.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

5. ul. Błogosławionego Czesława 52, front,

parter, lokal użytkowy o łącznej powierzchni
64,75 m2, składający się z 4 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną (do wymiany),
wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie
– brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu:
9,00 zł
Wadium: 1748,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Do lokalu przynależna jest piwnica o powierzchni
15,04 m2 x 3,00 zł/m2 = 45,12 zł miesięcznie plus
podatek VAT według stawki czynszu aktualnej
na dzień zapłaty.
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

VII PRZETARG
1. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 14 A-D,
klatka D, front, piwnica, parter, I piętro, lokal
użytkowy o łącznej powierzchni 1147,79 m2,
składający się z 55 pomieszczeń (w tym pow.
parteru: 577,36 m2 – 19 pomieszczeń, I piętra:
155,06 m2 – 12 pomieszczeń, pow. piwnic:
415,37 m2 – 24 pomieszczenia) i wyposażony
w instalacje: elektryczną (do wymiany), wodno-kanalizacyjną, gazową, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe (instalacja wewnętrzna w
złym stanie technicznym, częściowo wycięta,
nie nadaje się do dalszej eksploatacji, energia
cieplna na potrzeby c.o. dla lokalu dostarczana
jest z m.s.c. poprzez, zabudowany bezpośrednio
w lokalu, wymiennik ciepła pracujący tylko dla
lokalu. Dodatkowo w stacji zabudowany jest
Przyjmowanie dokumentów wymaganych do
przystąpienia do przetargu odbędzie się 27 listopada 2015 r. (piątek) od godz. 9.30 do godz.
10.00, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w
siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 27 listopada 2015 r.
(piątek) od godz. 10.15 według kolejności adresów lokali podanych w ogłoszeniu, w pokoju
121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub
prawne, które wpłacą określone w niniejszym
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z

układ pomiarowo-rozliczeniowy, na podstawie
którego dostawca ciepła obciążał kosztami za
zużycie ciepła – indywidualna umowa z PEC Sp.
z o.o. Stan techniczny lokalu – lokal do remontu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 pow. lokalu
(parter, I piętro – 732,42 m2): 10,60 zł
Wadium: 23 291,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,06 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Uwaga:
Stawka za powierzchnię pomieszczeń piwnicznych nie podlega licytacji i wynosi:
415,37 m2 x 5,60 zł/m2 = 2.326,07 zł miesięcznie
plus podatek VAT według stawki czynszu aktualnej na dzień zapłaty.
o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski
S.A. I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 1000
0022 2649 4546.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w
przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 17 listopada 2015 r. (wtorek):
1. ul. K. Jadwigi 6, parter – godz. 10.15-10.30,
2. Plac Piastów 8, parter – godz. 11.15-11.30,
3. ul. Daszyńskiego 171, parter – godz. 12.15-12.30,
4. ul. Lotników 59, parter – godz. 11.45-12.00,
5. ul. Bł. Czesława 52, parter – godz. 10.45-11.00,
6. ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14 A-D, kl. D
– godz. 9.30-9.50.

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

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:
1) I ustny przetarg na wysokość
stawki czynszu wolnego na
wynajem lokalu użytkowego
przy ulicy:

2) I ustny przetarg na wysokość
stawki czynszu wolnego na
wynajem lokalu użytkowego
przy ulicy:

3) I ustny przetarg na wysokość
stawki czynszu wolnego na
wynajem lokalu użytkowego
przy ulicy:

XX		ul. Opolskiej 23,
pow. 34,26 m2

XX		ul. Bernardyńskiej 59
(suterena), pow. 108,80 m2

XX		ul. Świętojańskiej 29
(suterena), pow. 33,06 m2

Termin przetargu: 26 listopada
2015 r., godz. 8.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
1000,00 zł.

Termin przetargu: 26 listopada
2015 r., godz. 9.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
2200,00 zł.

Termin przetargu: 26 listopada
2015 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
1000,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Szczegóły na www.tbs2.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE

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

OGŁASZA

24 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, w pokoju 428, rozpocznie się
I ustny przetarg nieograniczony na wysokość czynszu
dzierżawnego, dzierżawy nieruchomości położonej
w Gliwicach przy ul. Wieczorka z przeznaczeniem
terenu na parking strzeżony.
Przedmiotem przetargu jest teren o powierzchni 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 dzierżawnego wynosi:
886,40 zł netto miesięcznie (słownie złotych: osiemset osiemdziesiąt sześć 40/100).
Organizator przetargu ustala wadium w wysokości 3500,00 zł
(słownie złotych: trzy tysiące pięćset 00/100). Wadium należy
wnieść w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.,
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu:
„Przetarg, dz. nr 348, 350, 351, 354, obręb Stare Miasto oraz
wpisać nazwę, kto będzie 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 dzierżawy staje się kaucją
gwarancyjną prawidłowego wykonania warunków umowy i pozostaje na koncie depozytowym urzędu do dnia zakończenia
umowy dzierżawy. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie
prawidłowego wykonania warunków dzierżawy.
Wpłacone wadium podlega:
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 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 postąpienie 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 specyfikacja przetargowa
stanowiąca załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice
PM-1730/15 z 16 października 2015 r. dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz
w pokoju 429, w budynku Urzędu Miejskiego.
Wymagane jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie pisemnej,
uprawniającego do udziału w przetargu, w przypadku nieobecności
osoby, z którą będzie zawierana umowa dzierżawy.
Dzierżawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego
dojazdu/dojścia właścicielom 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. poniedziałek – środa (od 8.00 do 16.00), czwartek (od 8.00 do
17.00) oraz piątek (od 8.00 do 15.00).

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.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• nr 278/2015 – nr 282/2015 do 19 listopada 2015 r.,
• nr 279/2015 do 19 listopada 2015 r.,
• nr 280/2015 do 19 listopada 2015 r.,
• nr 281/2015 do 19 listopada 2015 r.,
• nr 283/2015 – nr 285/2015 do 20 listopada 2015 r.,
• nr 288/2015 do 25 listopada 2015 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 289/2015 do 25 listopada 2015 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 27/SP/2015 do 19 listopada 2015 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność
Skarbu Państwa:
• nr 28/SP/2015 do 19 listopada 2015 r.,
• nr 29/SP/2015 do 20 listopada 2015 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia

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

		UL. ZWYCIĘSTWA 61A, lokal nr 12, I piętro
(oficyna), pow. 73,63 m2, 2 pokoje, kuchnia,
przedpokój, WC, pom. higieniczno-sanitarne
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
128 900,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2015 r.
od godz. 13.00 do 13.15
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

		UL. BOH. GETTA WARSZAWSKIEGO 1, lokal
nr 5A, II piętro, pow. 68,73 m2 + 2 piwnice
o łącznej pow. 5,54 m2, 3 pokoje, 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 WARSZAWSKIEGO 1, lokal
nr 8, poddasze, pow. 60,12 m2 + piwnica
5,55 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuchnia
z dostępem do WC z klatki schodowej (części
wspólne nieruchomości)
Termin przetargu: 26 listopada 2015 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
91 500,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 13 listopada 2015 r.
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

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

Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

		UL. TOSZECKA 50, lokal nr 6, I piętro, pow.
73,48 m2 + piwnica 2,34 m2, 3 pokoje, kuchnia,
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 grawitacyjnej), 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 5, lokal nr 4, I piętro, pow.
119,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 2 spiżarki,
przedpokój, pomieszczenie gospodarcze,
łazienka z WC
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
246 400,00 zł
Wadium: 12 400,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2015 r.
od godz. 13.00 do 13.15
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

		UL. OKOPOWA 10, lokal nr 4, I piętro, pow.
88,95 m2 + piwnica 8,42 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 2 przedpokoje, spiżarka
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
196 400,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin oględzin: 30 listopada 2015 r.
od godz. 15.00 do 15.15
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

		AL. W. KORFANTEGO 3, lokal nr 12, I piętro
(oficyna), pow. 61,54 m2, 2 pokoje, kuchnia,
garderoba,2 komórki, przedpokój (dostęp do
WC – pozostającego w częściach wspólnych
nieruchomości – z klatki schodowej)
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
115 700,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin oględzin: 1 grudnia 2015 r. od godz. 10.45
do 11.00
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

		UL. PRYMASA S. WYSZYŃSKIEGO 14d, lokal
nr 3, I piętro, pow. 34,57 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
83 100,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
Termin oględzin: 1 grudnia 2015 r. od godz. 10.00
do 10.15
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

UŻYTKOWE
		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 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 wpłaty wadium: 20 listopada 2015 r.

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

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

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

		UL. USZCZYKA 31, lokal nr I, parter, pow.
43,91 m2, 3 pomieszczenia
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 pomieszczenia
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 schodowa, 3 pomieszczenia na poziomie parteru; klatka schodowa,
3 korytarze, 2 łazienki, 6 pomieszczeń i komórka na poziomie I piętra; 2 pomieszczenia 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.

		UL. N. BARLICKIEGO 8, lokal nr III, parter, pow.
67,97 m2, 6 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
156 600,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2015 r.
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

		UL. N. BARLICKIEGO 8, lokal nr IV, przyziemie,
pow. 34,17 m2, 5 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 10 grudnia 2015 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
79 200,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2015 r.
od godz. 13.30 do 13.45
Termin wpłaty wadium: 4 grudnia 2015 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację
nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta
nieruchomości. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69
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KULTURA

Jak brzmi Anglia?
15 listopada (niedziela) w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie się
drugi koncert w ramach siedemnastej edycji Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego. Tym razem przed gliwicką publicznością wystąpi zespół z Wielkiej Brytanii.

CO?
GDZIE?
KIEDY?
12 LISTOPADA (CZWARTEK)

q godz. 16.00: Kolory jesieni – warsztaty artystyczne dla dzieci, Stacja Artystyczna RYNEK
(Rynek 4), wstęp wolny po wcześniejszej rezerwacji miejsca: sar@gtwgliwice.pl
q godz. 19.00: Koriolan – retransmisja spektaklu z National Theatre, Kino Amok (ul. Dolnych
Wałów 3)
q godz. 20.00: Krystyna Stańko Trio – koncert
w ramach Czwartku Jazzowego z Gwiazdą, Śląski
Jazz Club (Rynek 10, wejście od Pl. Inwalidów
Wojennych)

13 LISTOPADA (PIĄTEK)

15 listopada, godz. 18.00
Vida Guitar Quartet
Vida Guitar Quartet to brytyjski
zespół, który tworzą: Mark Eden,
Mark Ashford, Amanda Cook oraz
Christopher Stell. Charakterystyczną
cechą grupy jest niezwykły artyzm
wykonawczy i nieomylny instynkt
muzyczny. Prasa muzyczna pisze
z niezwykłym zachwytem o ich muzykalności, barwnym i różnorodnym
brzmieniu, spontaniczności oraz
muzycznej magii. – Jeden z członków tej grupy, Mark Ashford, grał
już kiedyś dla gliwickiej publiczności,

ale jako solista. Tym razem wystąpi
zespołowo. Co w programie? Na
pewno dużo muzyki angielskiej. Całość zapowiada się bardzo ciekawie…
– mówi Gerard Drozd, pomysłodawca, organizator i dyrektor artystyczny
festiwalu. Vida Guitar Quartet powstał
w 2007 roku. Od tamtej pory zespół koncertował w wielu krajach
w Europie. W 2011 roku zadebiutował
w Stanach Zjednoczonych. – Znakiem
rozpoznawczym tej grupy jest zdolność
serwowania muzyki na najwyższym

poziomie oraz… ponadprzeciętny humor sceniczny – dodaje Gerard Drozd
zapraszając jednocześnie na koncert,
który odbędzie się w 15 listopada,
w niedzielę, w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach
(vis-à-vis gliwickiej Katedry). Bilety,
w cenie 20 złotych, będą do nabycia
bezpośrednio przed koncertem. Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice.
(as)

Zamiast książek – „poczytaj”
ludzi!
Żywa Biblioteka to międzynarodowa akcja na rzecz tolerancji i różnorodności, która po raz
pierwszy zagości w Gliwicach.
W Międzynarodowym Dniu Tolerancji, który przypada 16 listopada,
w Biblioforum, zamiast książek będzie
można „wypożyczyć” ciekawych ludzi,
którzy poświęcą nam swój czas, opowiedzą swoją historię i odpowiedzą
na pytania. Żywe książki to przede
wszystkim przedstawiciele mniejszości i osoby dyskryminowane oraz takie,
wobec których szerzą się uprzedzenia
i rozpowszechniane są stereotypy.
– Każdy zainteresowany może
te historie „przeczytać”, a następnie
o nich podyskutować oraz zweryfikować swoje wyobrażenia i postawy
– zachęcają organizatorzy. W gliwickiej Żywej Bibliotece będzie można
spotkać się m.in. z dorosłym dzieckiem alkoholika, feministką, Romem,
Ormianinem, chorymi na schizofrenię
i zespół Tourette’a, weganinem i Ślązakiem. W spotkaniu z żywymi książkami
najistotniejsza jest otwartość na dialog
i gotowość do przełamania własnych
uprzedzeń. Osoby, których codzienne
doświadczenia staną się tego dnia
lekturą dostępną dla wszystkich, to
wolontariusze. O czym opowiedzą
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q godz. 17.00: Poezja Anny Rudawcowej, poetki
sybirackiej – wieczór wspomnień, Stacja Artystyczna RYNEK (Rynek 4), wstęp wolny
q godz. 18.00: Jak nauczyć dziecko przestrzegania reguł? – spotkanie w ramach cyklu Czytanie
Umysłu, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1),
wstęp wolny
q godz. 20.00: „Monty Python i święty Graal”
– pokaz z okazji 40-lecia filmu, Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)

14 LISTOPADA (SOBOTA)

q godz. 11.00: „Malarstwo sumi-e” – warsztaty
dla młodzieży i dorosłych, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a), wstęp wolny, obowiązują zapisy
(tel. 783 560 006)

15 LISTOPADA (NIEDZIELA)

q godz. 18.00: Ambrose Akinmusire Quartet
– koncert w ramach Festiwalu Palmjazz,
CK Jazovia (Rynek 10)
q godz. 21.00: Renaud Garcia-Fons – koncert w ramach Festiwalu PalmJazz, CK Jazovia (Rynek 10)

16 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK)

q godz. 16.00: „Żywa Biblioteka” – akcja na
rzecz tolerancji i różnorodności, Biblioforum
(CH Forum, ul. Lipowa 1), wstęp wolny

17 LISTOPADA (WTOREK)

q godz. 17.00: „Zaklęte Rewiry”, „Ćma” – projekcje
w ramach Akademii Polskiego Filmu, Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
q godz. 20.00: Wtorek Bluesowy – jam session
z Kajetanem Drozdem, Śląski Jazz Club
(Rynek 10, wejście od Pl. Inwalidów Wojennych)

18 LISTOPADA (ŚRODA)

q godz. 13.00: VIII Przegląd Piosenki Turystycznej,
aula Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych
(ul. Chorzowska 5)
q godz.18.00: „Sagrada Familia” K. Kobyliński,
J. S. Drzewieccy, Orkiestra Aukso – koncert w ramach festiwalu PalmJazz, CK Jazovia (Rynek 10)

A TAKŻE:

gliwiczanom? Wszystko zależy od
„czytających” i tego, jakie kwestie
będą chcieli poruszyć. Wydarzenie
organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach i Stowarzyszenie Cała

Naprzód, a uczestnictwo w nim jest
bezpłatne.
Żywa Biblioteka Gliwice zostanie
otwarta w Biblioforum 16 listopada
o godz. 16.00.
(mag)

q Od 13 do 15 listopada: Making Up Festiwal –
pierwszy gliwicki festiwal twórców i tworów,
szczegółowy program na stronie: www.upprojekt.eu/making-up
q Do 22 listopada: Wystawa zdjęć o tematyce
jazzowej, autorstwa Janusza Różańskiego w ramach festiwalu PalmJazz, galeria CK Jazovia
(Rynek 10)
q Do 25 listopada: Paweł Steller „Grafika” – wystawa w ramach 120-lecia urodzin artysty, Stacja
Artystyczna RYNEK (Rynek 4), wstęp wolny
q Do 28 listopada: Prezentacja prac Barbary Englender i Witolda Englendera w ramach OFFO
– Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej, Galeria Perkoz, Filia MBP nr 5 (ul. Perkoza 12)
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