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Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

DRuGa StRONa W ObIektyWIe

Lew czuwający powrócił po modernizacji na cokół przy Willi Caro. Od września rzeźba 
poddawana była zabiegom renowacyjnym i pielęgnacyjnym w pracowni konserwacji 
zabytkowej architektury w Tarnowskich Górach. Renowacja posągu kosztowała niemal 
50 tys. zł. Została sfinansowana z budżetu miejskiego. (fot. UM Gliwice)

Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej odbędą się w najbliższą niedzielę,  
9 grudnia, w hali sportowej Arena Gliwice. Swój start w zawodach potwierdzili czołowi 
zawodnicy, między innymi Ida Kupś, wicemistrzyni Polski z 2017 roku. Początek rywali-
zacji o godzinie 10.45. Wstęp na zawody jest bezpłatny. (fot. UM Gliwice)

15 tys. widzów obejrzało 1 grudnia w hali widowisko-sportowej Arena Gliwice 46. galę KSW. 9 pojedynków poruszyło kilkanaście tysięcy kibiców. Padły osobiste rekordy i zaska-
kujące deklaracje. W najważniejszej walce wieczoru doszło do pojedynku pomiędzy mistrzem wagi półciężkiej, Tomaszem Narkunem, i prawdziwą legendą MMA, Mamedem 
Chalidowem. Jak się okazało po walce, był to ostatni występ Chalidowa, który w Arenie Gliwice pożegnał się z kibicami. (fot. Arena Gliwice)

4 grudnia w siedzibie gliwickiej firmy Future Processing zarejestrowano 
pierwsze informacje wysłane przez satelitę PW-Sat2, który ruszył w kosmos 
na pokładzie rakiety Falcon 9. Wynika z nich, że satelita działa prawidłowo.  
FP oraz FP Instruments wspierają projekt, realizowany przez Studenckie Koło 
Astronautyczne (SKA) PW. Najważniejszym zadaniem w trakcie zaplanowanej na 
40 dni misji satelity jest przetestowanie żagla deorbitacyjnego, który może być 
rozwiązaniem problemu coraz większej ilości śmieci w kosmosie. (fot. SpaceX)

Justyna Ciborska, zawodniczka klubu Najemnik Gliwice, została Mistrzynią Świata 
Junior WKN. W finale pokonała rywalkę ze Szwecji, Felicję Maríę Larsson Asp. 
Podczas gali Silesia Boxing gliwiczanka nie miała sobie równych. Zawody odbyły 
się 1 grudnia w Katowicach. (fot. Najemnik Gliwice)

Lew znowu czuwa

Mistrzowie wspinania w Gliwicach

Arena Gliwice pełna sportowych emocji

Gliwice odebrały sygnał z kosmosu

Brawo Justyna!

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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z miasTa

to bardzo ważny dzień!
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to doskonała okazja by pokazać, że wszyscy gli-
wiczanie – bez względu na stan zdrowia czy dysfunkcje – są sobie równi. Miasto na bieżąco stara się 
spełniać ich potrzeby, m.in. przystosowując odpowiednio placówki oświatowe. Działające w Gliwicach 
warsztaty terapii zajęciowej czy zakład aktywności zawodowej umożliwiają nie tylko praktyczną naukę 
zawodu, ale także bezcenną możliwość kontaktów społecznych, rehabilitacji oraz pracy zarobkowej. 
Niepełnosprawni gliwiczanie 
mogą liczyć na wsparcie m.in. 
Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy czy warsztatów 
terapii zajęciowej, które pro-
wadzi Caritas Diecezji Gliwic-
kiej oraz Fundacja Różyczka. 
Pomoc świadczy wiele miej-
skich instytucji, m.in. Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Miasto 
dba o to, by placówki oświa-
towe były dostosowane do 
ich potrzeb i finansuje dowóz 
kilkuset osób do szkół. Dosko-
nałym przykładem udanej 
aktywizacji zawodowej jest 
Gliwicki Zakład Aktywności 
Zawodowej.

 – W GZAZ-ie osoby niepełno-
sprawne wykonują prace poli-
graficzno-introligatorskie oraz 
usługi sprzątania. O wysokim 

poziomie tych usług najlepiej 
świadczą liczne zlecenia oraz 
podpisana niedawno umowa 
o stałej współpracy z gliwicką 
firmą Marco – mówi Tomasz 
Ocieczek, dyrektor Zespołu 
Szkół im. Janusza Korczaka 
w Gliwicach i Gliwickiego Za-
kładu Aktywności Zawodowej 
oraz współorganizator tego-
rocznej gali. 

Gala z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych odbyła się 4 grudnia 
w CKS Mrowisko. Wśród gości 
na wypełnionej po ostatnie 
miejsce sali zasiedli m.in. 
przedstawiciele instytucji oraz 
organizacji wspierających osoby 
niepełnosprawne. Nie zabrakło 
zastępcy prezydenta miasta Kry-
stiana Tomali. 

– Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych to okazja, 
by przypomnieć o konieczności 
realizacji zadań na rzecz niepeł-
nosprawnych. Niezwykle ważne 
jest, by korzystali oni ze wszyst-
kich stref życia. Dlatego Miasto 
od lat wspiera i nadal na wiele 
różnych sposobów będzie wspie-
rać osoby niepełnosprawne. Na 
każdym etapie życia mogą liczyć 
na specjalistyczną pomoc, m.in. 
wczesne wspomaganie rozwoju 
dzieci, zajęcia rewalidacyjno-wy-
chowawcze, usługi opiekuńcze 
i rehabilitacyjne, pomoc asystenta 
osoby niepełnosprawnej. Dzię-
kuję wszystkim, którzy pracują 
z osobami niepełnosprawnymi, 
za ich wysiłek, zaangażowanie 
i codzienny trud – mówił podczas 
gali Krystian Tomala.

Uroczystość uświetnił występ 
grupy tańczącej na wózkach inwa-
lidzkich oraz koncert zespołu IRA.

Gliwiczanie  
bez barier
W trakcie uroczystości poznaliśmy 
zwycięzców konkursu ogłoszone-
go przez prezydenta Gliwic. Gliwi-
czaninem bez barier 2018 została 
Alicja Śledź, wyjątkowo aktywna 
działaczka i twarz Gliwickiego 
Stowarzyszenia Amazonek. 

Podczas gali wręczono również 
wyróżnienia i nagrodę internau-
tów. I wyróżnienie oraz tytuł 
„Gliwiczanin bez barier 2018 
– wybrany przez społeczność lo-
kalną” zdobył Jerzy Sikorski, który 
swoimi działaniami pokazuje, że 
mimo ograniczeń własnego ciała 
tak naprawdę nie istnieją bariery, 
których nie można przekroczyć, 
aby się realizować i spełniać 
marzenia. II wyróżnienie odebrał 
Robert Ramz, aktywny zawodo-
wo radca prawny, społecznik 
i sportowiec.  (mf)
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inwestycje

Nowe technologie na dobre zagościły w naszej rzeczy-
wistości. Są obecne w każdej dziedzinie naszego życia, 
również w edukacji. Jak dobrze wykorzystać je w szkol-
nictwie?

Na to i wiele innych pytań 
odpowiedzą eksperci podczas  
IV Ogólnopolskiej Konferencji 
„Edu IT. Nowe technologie 
w edukacji”, która odbędzie się 
13 grudnia w Nowych Gliwicach, 
przy ul. Bojkowskiej. Uczestnicy 
konferencji poznają bezpłatne 
cyfrowe narzędzia edukacyjne 
przydatne w pracy nauczyciela, 
narzędzia dla przyrodników, 
humanistów i nauczycieli przed-
miotów ścisłych. Dowiedzą się 
też m.in.: jak sprawnie zarzą-
dzać, chronić dane osobowe 

czy wspierać uczniów podczas 
korzystania z sieci i nowocze-
snych technologii. Poznają rów-
nież metody pracy z robotami 
edukacyjnymi oraz zastosowanie 
VR w edukacji i projektowanie 
własnych treści VR za pomocą 
bezpłatnych narzędzi. 

Na wydarzenie zaprasza Śląska 
Sieć Metropolitalna Sp. z o.o, Mia-
sto Gliwice oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach. Partnerem 
strategicznym wydarzenia jest 
Microsoft Polska.  (mf)

nowe technologie 
w szkole

Gliwickie Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów zostało uhono-
rowane nagrodą Lider Polskiej Gospodarki. Plasująca się w krajowej czołówce 
spółka została wyróżniona za wysokie standardy pracy.

Nagrodę wręczono podczas 
gali „Sylwetki i Marki Polskiej 
Gospodarki” organizowanej 
przez Ogólnopolską Federację 
Przedsiębiorców i Pracodawców 
Przedsiębiorcy.pl. Konkurs ma 
na celu kreowanie i umacnianie 
etycznych norm oraz standardów 
w obszarach: przedsiębiorczość, 
instytucje oraz ochrona zdro-
wia. Statuetkę Lidera Polskiej 
gospodarki z rąk prezesa Fe-
deracji Roberta Składowskiego 
odebrał Edward Mazur, prezes  
PSUiO  sp. z o.o. 

– Jesteśmy w czołówce najle-
piej działających składowisk 
w kraju i chcemy tę pozycję 
utrzymać – mówi Edward 
Mazur,  prezes zarządu 
PSiUO.

Gliwickie przedsiębiorstwo 
od lat dba o to, by zapewnić 
mieszkańcom nie tylko prze-
strzeń do składowania odpa-
dów, ale też jak najbardziej 
komfortowe warunki, m.in. 
poprzez usuwanie przykrych 
zapachów i wykorzystywanie 

tzw. odcieków do ponownego 
nawadniania składowiska. Po-
siada własną kompostownię 
i sortownię odpadów wiel-
kogabarytowych oraz Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, gdzie miesz-
kańcy mogą za darmo prze-
kazywać odpady. Teren skła-
dowiska jest monitorowany  
26 kamerami. PSiUO zatrudnia 
21 pracowników. Całkowita 
powierzchnia składowiska  
to 55 ha.   
 (mf)

Zakończył się drugi sezon Gliwickiego Roweru Miejskiego. Gliwiczanie mieli 
do dyspozycji 150 rowerów na 15 stacjach. System zanotował rekordową 
liczbę wypożyczeń – ponad 93 tysiące!
Popularność Gliwickiego 
Roweru Miejskiego wciąż 
rośnie, w tym roku system 
został rozbudowany o pięć 
dodatkowych stacji. 

Od kwietnia użytkow-
nicy mieli do dyspozycji 
aż 150 rowerów. 

W systemie zarejestrowanych 
jest już ok. 14 tys. osób, a w po-
równaniu z ubiegłym rokiem 
liczba wypożyczeń wzrosła 
o połowę, do ponad 93 tys.

Gliwicki Rower Miejski to 
jeden z ośmiu systemów 
Nextbike, z których w tym 
sezonie można było korzystać 
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii. Wszystkie systemy 
rowerowe – w Gliwicach, Ka-
towicach, Chorzowie, Zabrzu, 
Tychach, Świętochłowicach, 
Siemianowicach Śląskich 
i Sosnowcu – można było ob-
sługiwać za pomocą jednego 
założonego w systemie Next-
bike konta. 

Tegoroczny sezon GRM zakoń-
czył się 30 listopada. Jedno-
ślady trafiły do magazynów, 
gdzie przejdą przeglądy i kon-
serwację. 

Na ulice Gliwic powrócą  
1 marca 2019 r.
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ul. Akademicka – Dworzec
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– Dworzec
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Wojennych
ul. Akademicka –  
pl. Inwalidów Wojennych









Najpopularniejsze trasy 
Gliwickiego Roweru  
Miejskiego:

Najpopularniejsze stacje  
Gliwickiego Roweru  
Miejskiego:

 ul. Akademicka
 Dworzec
 pl. Inwalidów Wojennych
 pl. Piłsudskiego
 Skwer Dessau

To był rekordowy sezon!
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edukacja

Do tego, że św. Mikołaj przynosi prezenty, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jednak w tym 
roku, dzięki wsparciu Miasta Gliwice oraz funduszom unijnym, ma on dla gliwiczan wyjąt-
kowe prezenty – dodatkowe miejsca dla dzieci w zupełnie nowym przedszkolu.
6 grudnia będzie dniem szcze-
gólnym dla najmłodszych gli-
wiczan oraz dla tych rodziców, 
którzy mieli trudności ze zna-
lezieniem miejsca dla swoich 
pociech w przedszkolu. Zespół 
Szkół Ogólnokształcących  
nr 12 w Brzezince ogłasza na-
bór do Przedszkola Miejskiego 
nr 43. Na 3- i 4-latki czeka  
30 miejsc. 

Dodatkowy nabór zwią-
zany jest z zakończeniem 
budowy nowej siedziby 
przedszkola, działającego 
obecnie przy ul. Sopoc-
kiej 6. W lutym 2019 r. 
dzieci zostaną przenie-
sione do nowo wybudo-
wanego obiektu, który 
stanowi integralną część 
budynku ZSO nr 12. 

Nowe przedszkole przy ul. Płoc-
kiej 16 zostanie kompleksowo 
wyposażone w meble, mate-
riały dydaktyczne, zabawki, 
książeczki edukacyjne, bajki 
oraz materiały potrzebne do 
realizacji zajęć dodatkowych. 
W budynku została również 
przygotowana sala integracji 
zmysłów, tzw. sala sensorycz-

na, która jest odpowiedzią na 
potrzeby stymulowania małych 
dzieci i rozwijania zmysłów, mo-
toryki małej i dużej, koncentra-
cji i koordynacji ruchowej.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, pre-
zydent Gliwic podjął decyzję 
o utworzeniu w nowej sie-
dzibie dodatkowego oddziału 
dla najmłodszych. Dzięki wy-
korzystaniu funduszy unijnych 
dzieci będą miały do dyspo-
zycji nie tylko więcej miejsc 
w przedszkolu, ale także do-
datkowe zajęcia rozwijające, 
plastyczne, korekcyjno-kom-
pensacyjne, logopedyczne, 
umuzykalniające, ruchowe, 
bajkoterapię, a także zajęcia 
w sali sensorycznej. 

Ciekawostką, a jednocześnie 
uzupełnieniem powyższych 

zajęć, będzie miniprojekt 
edukacyjny, w ramach któ-
rego dzieci wraz z rodzicami 
i nauczycielami zaprojektują 
swój własny plac zabaw. Ma 
on uzupełnić infrastrukturę 
rekreacyjną placówki i służyć 
przedszkolakom niezależnie 
od istniejącego już, szkolnego 
placu zabaw. 

Przedszkole będzie otwarte 
od godz. 6.00 do 17.00, na-
tomiast podstawa progra-
mowa realizowana będzie 
od godz. 8.00 do 13.00. 
Zasady naboru dostępne  
są na tablicy ogłoszeń 
w ZSO nr 12 w Gliwicach  
(ul. Płocka 16) oraz na  
stronie internetowej: 
www.zso12.gliwice.pl. 

Koszt projektu pod nazwą „Przed-
szkole da Ci szansę – utworzenie 
dodatkowych miejsc w Przedszkolu 
Miejskim nr 43 w Gliwicach wraz 
z podwyższeniem jakości ofer-
ty edukacyjnej” wynosi ponad  
470 tys. zł. 85% śródków na jego 
realizację Miasto Gliwice pozyska-
ło z funduszy unijnych, pozostałe 
koszty zostaną pokryte z miejskiego 
budżetu.  (ed)

Mikołajkowy prezent  
dla przedszkolaków
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aktuaLNOścI

W związku ze zbliżającymi się świętami bożego Narodzenia zmieni się organizacja 
pracy w urzędzie Miejskim i jednostkach. będą one czynne w sobotę 8 grudnia, 
a zamknięte w poniedziałek 24 grudnia, w wigilię bożego Narodzenia. 
Urząd Miejski w Gliwicach wy-
jątkowo będzie czynny w sobo-
tę 8 grudnia. Tego dnia sprawy 
w urzędzie przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz Jasnej 31a będzie 
można załatwić od godz. 8.00 
do 16.00. Nieczynny jednak bę-
dzie działający w UM Terenowy 
Punkt Paszportowy Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. 

8 grudnia czynne będą też: Za-
rząd Dróg Miejskich (od godz. 
7.30 do 15.30), Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych (od godz. 
7.00 do 15.00), Zakład Gospodar-
ki Mieszkaniowej (od godz. 7.30 
do 15.30) oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej (klienci będą przyj-
mowani do godz. 15.30, ale kasa 
będzie czynna do godz. 14.00). 

Filie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej będą tego dnia pracowały 
zgodnie z obowiązującym w pla-
cówkach harmonogramem. 

Pracująca sobota ma związek 
z tym, że 24 grudnia, w wigilię 
Bożego Narodzenia, Urząd Miej-
ski w Gliwicach, w tym również 
Terenowy Punkt Paszportowy 
Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, będą zamknięte, z wyjąt-
kiem kasy urzędu i stanowiska  
ds. rejestracji zgonów w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego (ul. Zwy-
cięstwa 21). Te punkty będą 
czynne od godz. 8.00 do 13.00. 

24 grudnia otwarta będzie też 
Biblioteka Centralna MBP przy 
ul. Kościuszki. Książki tego dnia 
będzie można wypożyczać od 
godz. 8.00 do 14.00. Pozostałe 
jednostki miejskie będą za-
mknięte. 

24 grudnia, podobnie jak 31 
grudnia, otwarty będzie Dom 
Aktywnej Młodzieży przy ul. 
Barlickiego 3, (od godz. 6.00 do 
14.00) oraz Inkubator Społecz-

nej Przedsiębiorczości przy ul. 
Kościuszki 35, (od godz. 8.00 
do 16.00). W sylwestra będzie 
też czynne biuro GCOP przy ul. 
Zwycięstwa 1 (od godz. 7.00 do 
15.00). Pozostałe filie GCOP,  
24 i 31 grudnia, będą nie-
czynne (Centrum Organizacji 
Kulturalnych, Centrum Wo-
lontariatu, Strefa Aktywności 
Społecznej). 

Urząd Miejski 31 grudnia będzie 
otwarty – sprawy będzie można 
załatwić od godz. 8.00 do 16.00. 
Otwarte będą też ZDM i MZUK 
oraz Biblioteka Centralna MBP 
przy ul. Kościuszki. Ze zbiorów 
biblioteki będzie można korzy-
stać od godz. 8.00 do 15.00. 
Informacje dotyczące funkcjo-
nowania tego dnia pozostałych 
filii MBP można uzyskać pod nr 
tel. 32/238-25-10.  
 
 (mf)

uM otwarty w sobotę

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie 
odpadami komunalnymi można teraz sprawdzić i opłacić 
na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Roz-
rachunkowej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać 
Profil Zaufany i zarejestrować konto użytkownika na stronie 
gepar.gliwice.eu. 

Więcej na www.gliwice.eu

GePaR –  
opłaty pod kontrolą

Warsztaty plastyczne, spotkania, dobra zabawa, 
pomoc i ogłoszenie wyników konkursu fotograficzne-
go – oto, co czeka mieszkańców baildona w sobotę,  
8 grudnia w siedzibie Rady Osiedla baildona przy 
ul. Okrzei 12.

Cel Jarmarku Adwentowego 
jest szczytny – odbędzie się 
zbiórka środków, karmy, po-
larowych koców i zabawek 
dla zwierzaków. Dary trafią 
do przytuliska dla kotów przy 
ul. Sarniej 14 w Gliwicach. Jar-
mark potrwa od godz. 16.00 
do 19.00. Na godz. 18.00 za-
planowano ogłoszenie wyni-
ków konkursu fotograficznego 
„Portfolio Osiedla Baildona”. 

Jarmark jest organizowany 
w ramach realizowanego 
przez Miasto Gliwice, Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz 
Gliwickie Centrum Organizacji 

Pozarządowych projektu „Two-
ja Społeczność Twoją Szansą. 
Etap I”. Ma na celu wzmoc-
nienie aktywności społecznej 
i zawodowej społeczności 
lokalnej na terenie osiedla. 
W ramach projektu odbędą 
się jeszcze m.in. warsztaty roz-
woju osobistego i kompetencji 
społecznych, powstanie też 
klub osiedlowy i punkt porad 
obywatelskich. 

Projekt „Twoja Społeczność 
Twoją Szansą. Etap I” finan-
sowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej.   
 (mf)

święta, które  
integrują

klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat administracyjnych mogą re-
gulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności blue Media, mają do 
dyspozycji szybkie płatności (mtransfer, Pekao24 czy płacę z iPkO), płatności online 
kartą płatniczą (VISa, VISa electron, Mastercard i Maestro) oraz bLIk. 
Przez Internet można uiścić 
opłaty komunikacyjne (np. 
zarejestrowanie pojazdu czy 
wydanie prawa jazdy) i skar-
bowe (np. sporządzenie aktu 
małżeństwa albo pełnomoc-
nictwa). Online można zapłacić 
także za udostępnienie danych z 
ewidencji ludności czy wydanie 
zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za po-
średnictwem formularza ogól-
nego dostępnego pod adresem 
gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz 
w Wirtualnym biurze Obsługi 
um, przy poszczególnych kar-
tach usług (https://bip.gliwice.
eu/wirtualne_biuro_obslugi).

Zapłać online 
w Wirtualnym biurze Obsługi
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Zmiana ul. Zwycięstwa w kolejną reprezentacyjną wizytówkę Gliwic planowana jest już od kilku lat. 
teraz te plany zaczynają nabierać kształtów. Poznaliśmy koncepcję modernizacji jednej z najważniejszych 
ulic naszego miasta, od skrzyżowania z ul. Dubois do skrzyżowania z placem Inwalidów Wojennych.
Główne zmiany zaproponowa-
ne przez projektanta dotyczą 
zawężenia jezdni i budowy 
dodatkowego pasa, którym 
poruszałby się pojazd alterna-
tywny dla obecnie funkcjonu-
jącego autobusu. Opracowanie 
przewiduje także wymianę na-
wierzchni jezdni ul. Zwycięstwa 
(w nawiązaniu do jej charakteru 
i estetyki) oraz nawierzchni 
chodników.

Projektant przyjął, że ciągi piesze 
pełnią dwie różne funkcje, tzw. 
szybką i rekreacyjną. Chodnik 
o szerokości 4 m przeznaczony 
do szybkiego przemieszczania 
się, prowadziłby od dworca PKP 
w kierunku Rynku.

Po drugiej stronie koncepcja za-
kłada węższy chodnik o szer. 3,5 
m, z przylegającym na 2,5 m tzw. 
pasem technicznym, z miejscem 
dla zieleni, ławeczek i punktów 
postoju dla rowerów. 

Pomysłodawca zaplanował 
wprowadzenie szeregu ułatwień 
dla osób niepełnosprawnych, 
przedstawił także przykładowe 
rozwiązania elementów małej 
architektury, takie jak ławki 
czy pomosty, które miałyby 
być rozstawione wzdłuż całego 
obszaru. W ramach powierzo-
nego zadania projektant prze-
prowadził pomiary ruchu. Wynik 
szczegółowych analiz pokazał, że 
nie ma możliwości całkowitego 
wyłączenia ul. Zwycięstwa z ru-
chu kołowego.

Wybrany wariant koncepcji za-
kłada także wprowadzenie strefy 
ograniczonej prędkości do 30 
[km/h]. W koncepcji wskazane 
zostały możliwości ograniczone-
go czasowo postoju pojazdów 
dla zaopatrzenia/dostaw.

Nie planuje się wprowadzenia 
ogólnodostępnych miejsc parkin-
gowych wzdłuż ul. Zwycięstwa.  

Założono lokalizację przystanków 
autobusowych: dwóch w kie-
runku Rynku i trzech w kierunku 
dworca. Nie będzie osobnej 
ścieżki dla rowerów – rowerzyści 
będą poruszać się jezdnią.

koncepcja
jest ważna,
ale to jeszcze
nie projekt

Opracowanie dotyczące zmian 
na ul. Zwycięstwa to etap kon-
cepcji. Niektóre rozwiązania 
mogą zatem ulec modyfikacji na 
etapie sporządzania projektu.  
 (mf)
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Zygmunt Frankiewicz 
prezydent Gliwic:
Zmiany na ulicy Zwycięstwa, w tym nawet zamknięcie jej dla 
ruchu drogowego, rozważane były już od kilku lat. To powinna 
być jedna z głównych wizytówek Gliwic. Z decyzjami trzeba było 
jednak zaczekać na ukończenie Drogowej Trasy Średnicowej, która 
całkowicie zmieniła przepływ strumieni samochodów w centrum 
miasta. Gdy kierowcy przyzwyczaili się do tych zmian i ruch się 
uspokoił, można było przystąpić do analiz. Wykazały one, że nie 
jest możliwe całkowite zamknięcie ul. Zwycięstwa dla samochodów, 
można natomiast ruch na tej ulicy uspokoić i zmienić jej charakter.

Uwzględniając wnioski z analiz, w sierpniu ub. roku ZDM ogłosił przetarg na wykonanie 
koncepcji zagospodarowania ul. Zwycięstwa. Firma, która przetarg wygrała, przedłożyła 
taką koncepcję w kilku wariantach. Teraz wariant uznany przez ZDM za optymalny został 
upubliczniony i zbierane są opinie. Warto przy tej okazji wyraźnie podkreślić, że mamy do 
czynienia z koncepcją. W trakcie przygotowywania ostatecznego projektu przebudowy wiele, 
szczególnie drobniejszych założeń, może się jeszcze zmienić.

Pomysł na Zwycięstwa
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6 grudnia rozpocznie się świąteczny jarmark na gliwickim Rynku.  
Aż do 23 grudnia, między godz. 12.00 a 18.00, w drewnianych dom-
kach będzie można kupić choinkowe ozdoby, biżuterię, ceramikę,  
a nawet antyki. Nie zabraknie też grzanego wina i innych smakołyków 
– pierników, miodów, serów i wędlin. W trzy grudniowe weekendy 
zaplanowano też specjalne atrakcje – koncerty, spektakle, wiedeńską 
karuzelę, a nawet wizytę św. Mikołaja. Miasto Gliwice zaprasza!

Gliwicki Jarmark  
Bożonarodzeniowy

Na Mikołajkowym Rynku stanie piękna, wenecka 
karuzela, na której będzie można jeździć od czwart-
ku do soboty. 6 grudnia dzieci będą wypatrywać 
Świętego Mikołaja i wielkich bajkowych maskotek, 
m.in. Świnki Peppy i Myszki Miki. Będą też pokazy 
tańca, świąteczne konkursy i quizy. W specjalnym 
gwiazdkowym koncercie wystąpią artyści związani 
ze Studiem Buffo – Artur Chamski, Jerzy Grzechnik 
i Maria Tyszkiewicz. 7 grudnia rozgrzejemy się pod-
czas pokazu tańca irlandzkiego, zaczaruje nas iluzjo-
nista. Zaplanowano także widowisko skrzypcowe.  
8 grudnia czekają nas bardzo energetyczne koncer-
ty – folkowy pazur pokaże góralska kapela Beskid, 
a w świątecznym rytmie gospel zaśpiewa grupa Tree 
of Sounds. 

W ostatni weekend jarmarku na Muzycznym Rynku nie zabraknie atrakcji. 22 grud-
nia zaplanowano bajkowy spektakl „Królowa śniegu”, świąteczne pokazy i warsztaty 
oraz koncert kolęd z zespołem +Machine. 23 grudnia dzieci będą się świetnie bawić, 
biorąc udział w interaktywnym widowisku „Tańczące elfy”. Na scenie wystąpi Natalia 
Podwin, obdarzona mocnym głosem wokalistka znana z występów w programie „The 
Voice of Poland”. O godz. 18.20 nastąpi także przekazanie Betlejemskiego Światła Po-
koju. Płomień odpalony w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem jest przynoszony 
do Polski przez harcerzy i przypomina chrześcijanom o radosnej nowinie Bożego Naro-
dzenia. Na godz. 19.00 zaplanowano gwiazdkowy koncert zespołu Loka.

Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5) zaprasza 
na artystyczne warsztaty cyrkowe. Całą rodziną 
będzie można wziąć udział w zajęciach, podczas 
których nauczymy się żonglować, modelować 
baloniki i chodzić na szczudłach.

Tradycyjny Orszak Trzech Króli przejdzie uli-
cami Gliwic w święto Objawienia Pańskiego. Na 
powitanie Dzieciątka ruszą trzy kolorowe grupy 
– żółta, czerwona i niebieska. Wszyscy uczestni-
cy Orszaku złożą hołd Jezusowi i Świętej Rodzinie 
przy stajence na gliwickim Rynku.
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16.00–19.00

15 i 16grudnia 15.00–19.00

22 i 23
grudnia 

16.00–19.00

6
stycznia

Maria
Tyszkiewicz

Jerzy 
Grzechnik

Artur
Chamski

„Królowa
śniegu”

Loka
Natalia
Podwin
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13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce, uczcimy Władysława Suleckiego – niezłomnego 
obrońcę robotników w czasach PRL-u. uroczystości odbę-
dą się przy tablicy upamiętniającej tę niezwykłą postać  
w centrum edukacji i biznesu „Nowe Gliwice”.
Władysław Sulecki był górnikiem 
w kopalni Gliwice, który aktywnie 
zwalczał system polityczny PRL-u. 
Współpracował z Komitetem 
Obrony Robotników, a następnie 
Komitetem Samoobrony Robotni-
ków KOR. Współredagował pismo 
„Robotnik”, był także zaangażowa-
ny w tworzenie Wolnych Związków 
Zawodowych Górnego Śląska 
w 1978 roku – pierwszych w powo-
jennej Polsce. Sulecki był stale na 
celowniku Służby Bezpieczeństwa, 
wielokrotnie aresztowany i bity, 
najbardziej cierpiał z powodu prze-
śladowań wymierzonych w jego 
rodzinę. Zmuszony do emigracji, 
zamieszkał w Niemczech Zachod-
nich. Tam zmarł w 2004 roku.

– Obelisk upamiętniający Włady-
sława Suleckiego stojący na terenie 
dawnej kopalni Gliwice, w której 
pracował jako górnik, został 
odsłonięty w październiku 2014 
roku. Powstał z inicjatywy Hen-
ryka Wujca, bardzo zasłużonego 
dla kraju działacza opozycyjnego,  

doradcy prezydenta Rzeczpospoli-
tej Polskiej i Zygmunta Frankiewi-
cza, prezydenta Gliwic. Nad pro-
jektem oraz wykonaniem obelisku 
czuwało Muzeum w Gliwicach. 
Ale sam pomnik nie wystarczy, 
bez żywej pamięci. Jej podtrzymy-
wanie i zaszczepianie o człowieku 
niezłomnym, jakim był Sulecki, 
jest nie tylko naszą obywatelską 
powinnością, ale i przywilejem. 
W najnowszej historii Gliwic nie 
ma bowiem nikogo, kto bardziej 
niż Władysław Sulecki zasługi-
wałby na to, by 13 grudnia oddać 
mu cześć. Wspominając rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego 
nie chcemy upamiętniać nastania 
czasu ciemności, ale tych, którzy 
wtedy odważyli się nieść światło 
podejmując trudne, bezkompro-
misowe wybory, nie godzili się na 
zło, mieli odwagę żyć w prawdzie. 
13 grudnia to przecież nie dzień 
Jaruzelskiego, który zhańbił 
mundur żołnierza polskiego, ale 
dzień świętej Łucji, która przynosi 
światło, dzień tych, którzy się nie 

poddali. Dlatego mam nadzieję, 
że od tego roku 13 grudnia sta-
nie się w naszym mieście dniem, 
w którym co roku będziemy przy-
pominać o Władysławie Suleckim, 
człowieku, który ocalił dla nas to, co 
najważniejsze w czasach pogardy, 
ludzką godność – mówi dyrektor 
Muzeum w Gliwicach, Grzegorz 
Krawczyk.

Obchody upamiętniające gliwic-
kiego bohatera rozpoczną się 13 
grudnia o godz. 12.00. Pod ta-
blicą upamiętniającą Suleckiego 
zostaną złożone kwiaty i zapalone 
znicze. Później w siedzibie Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczo-
ści i Rozwoju odbędzie się wykład 
historyczny dla młodzieży. (mm)

Pamięć o bohaterze
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Władysław Sulecki 

28 listopada w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie pożycie i okolicznościowymi 
dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice. Otrzymali je (w kolejności alfabetycznej): Krystyna i Karol Baumannowie, Maria i Jan Foitowie, Łucja i Józef Hlipkowie, 
Edyta i Norbert Holikowie, Gertruda i Oswald Mandrelowie, Teresa i Bronisław Szymańscy, Zofia i Marian Tomalakowie, Adelajda i Erwin Walke oraz Rozalia  
i Tadeusz Wróblowie. (kik)
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pięknych 

13 grudnia gościem Wszechnicy Pau będzie prof. antoni 
cygan, rektor akademii Sztuk Pięknych w katowicach. 
Z artystą porozmawiamy – oczywiście – o sztuce.

Prof. Cygan jest malarzem, 
którego prace były wystawiane 
na wielu wystawach w kraju 
i za granicą. W 2014 roku 
w uznaniu jego wkładu w roz-
wój szkolnictwa artystycznego 
został nagrodzony przez mini-
stra kultury i dziedzictwa naro-
dowego Brązowym Medalem 
„Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”. Zajmuje się malarstwem 
i rysunkiem, projektuje także 
wnętrza kościołów oraz cy-
kle dróg krzyżowych. Jeden 
z takich cykli można podziwiać 
także w Gliwicach. W krużgan-
ku kościoła pw. Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła na 
Sikorniku znajdują się malowa-
ne stacje drogi krzyżowej jego 
autorstwa.

Spotkanie Wszechnicy PAU 
rozpocznie się o godz. 16.00 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a). Wstęp wolny.  (mm)

prof. antoni cygan
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kultura

Historia przyjaźni Gerdy i Kaja 
z tytułową Królową Śniegu w tle 
to jedna z najpopularniejszych 
baśni Andersena. W mroźnej, 
zimowej scenerii rozegra się opo-
wieść o przemianie Kaja, który pod 
wpływem czaru porzuca rodzinny 
dom, a także o poświęceniu Ger-
dy. Dziewczynka wiele zaryzykuje, 
wyruszając na poszukiwanie przy-
jaciela. Czy odnajdzie także własną 
tożsamość? O tym przekonamy się 
oglądając przedstawienie w reżyse-
rii Przemysława Jaszczaka.

– W gliwickim przedstawieniu 
zostaną wykorzystane elementy 
teatru cieni, tańca i ruchu oraz te-
atru plastycznego – mówi Agniesz-
ka Skowronek z TM-u. Autorem 
muzyki jest Piotr Klimek, a za ruch 
sceniczny odpowiada Mikołaj 

Ratajski. Scenografię i kostiumy 
zaprojektowała Aleksandra Sta-
rzyńska. W spektaklu wystąpią: 
Urszula Chrzanowska, Cezary 
Jabłoński, Anna Moś, Kornel Sa-
dowski i Justyna Schabowska.

Premierę „Królowej Śniegu” zapla-
nowano na 8 grudnia o godz. 16.00. 
Przedstawienie jest skierowane 
do dzieci od 6 lat. Szczegółowy 
repertuar jest dostępny na stronie  
teatr.gliwice.pl. (mm)

11 grudnia odbędzie się spotkanie autorskie z Beatą i Pawłem Pomykalskimi, autorami książ-
ki „Sekrety Gliwic”. Podróżnicy opowiedzą sensacyjną historię naszego miasta – najpierw 
niemieckiego Gleiwitz, potem polskich Gliwic.

Górny Śląsk to konik Pomykalskich 
– ulubiony region, do którego mi-
łość chcą zaszczepić także w innych 
podróżnikach. W książce „Sekrety 
Gliwic” piszą o sensacyjnych wy-
darzeniach z historii naszego mia-
sta. Akcja toczy się w zawrotnym 
tempie – miasto trawią pożary, a 
ponure filie obozu koncentracyjne-
go Auschwitz-Birkenau zwiastują 
zagładę więźniów wojennych. Na 
kartach książki można też znaleźć 
ślady słynnych gliwiczan i osób 

związanych z naszym miastem – 
wybitnego onkologa Stanisława 
Byliny czy znakomitego poety 
Tadeusza Różewicza. 

Jakie jeszcze są „Sekrety Gliwic”? 
O tym będzie można dowiedzieć 
się z książki oraz podczas spotka-
nia autorskiego z Beatą i Pawłem 
Pomykalskimi. Rozpocznie się ono 
11 grudnia o godz. 17.00 w Biblio-
tece Centralnej (ul. Kościuszki 17).
 (mm)

8 grudnia odbędzie się premiera nowego przedstawienia w Teatrze Miejskim w Gliwicach. 
„Królowa Śniegu” według Hansa Christiana Andersena to propozycja dla młodych widzów.

CO? GDZIE? KIEDY?
CzwArTeK 6 GrudniA

 ■ godz. 10.00, 14.00 i 18.00: „Wspaniały Świat Disney On 
Ice” – spektakl, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

PiąTeK 7 GrudniA
 ■ godz. 13.00 i 17.00: „Wspaniały Świat Disney On Ice” – 

spektakl, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
 ■ godz. 16.30: „Współcześnie, czyli jak?” – wykład dr Olgi 

Kłosiewicz z cyklu „Jak patrząc – widzieć?”, Teatr Miejski 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 17.00: „Dlaczego tak lubimy secesję?” – wykład 
Ewy Pokorskiej-Ożóg z cyklu „Kolory miasta”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Face to face with the world” – spotkanie 
z Anną Horą-Lis z cyklu „Ciekawi gliwiczanie”, Stacja Ar-
tystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

 ■ godz. 19.00: Kamil Piotrowicz, Irek Wojtczak – koncert 
w ramach festiwalu jaZZ i okolice, Centrum Kultury Ja-
zovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.30: „Tribute to Tomasz Stańko” – koncert Piotr 
Schmidt Quartet, Scena Bajka - Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

SoBoTA 8 GrudniA
 ■ godz. 10.00, 14.00 i 18.00: „Wspaniały Świat Disney On 

Ice” – spektakl, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
 ■ godz. 11.00: „Superbrat”, reż. B. Larsen – projekcja 

i warsztaty z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną”, kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Betlejka dla wszystkich” – warsz-
taty z cyklu „Boże Narodzenie od morza do gór”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Królowa Śniegu”, reż. P. Jaszczak – premiera 
spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 19.00: „Mocny człowiek”, reż. H. Szaro – projek-
cja w ramach „90 lat kina | UP Lichtspiele, Bajka, Amok  
| 1928–2018”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

niedzielA 9 GrudniA
 ■ godz. 10.00, 14.00 i 18.00: „Wspaniały Świat Disney On 

Ice” – spektakl, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Ikona Narodzenia” – warsztaty 

z cyklu „Ikona – okno pełne blasku”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 14.00: „Nie cuduj!” – warsztaty z cyklu „Nie doka-
zuj!”, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 18.00: koncert laureatów I Gliwickiego Konkursu 
Młodych Muzyków, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 18.00: Pectus – koncert charytatywny, Scena  
Bajka - Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: Chwila Nieuwagi – koncert z cyklu  
„PaskudoFonia”, Podwórko (ul. Łużycka 16)

PoniedziAłeK 10 GrudniA
 ■ godz. 17.00: warsztaty teatralne z Teatrem A, Centrum 

Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

wToreK 11 GrudniA
 ■ godz. 17.00: warsztaty skórnictwa, Centrum Organizacji 

Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
 ■ godz. 18.30: „Kocie tajemnice” – wykład Małgorzaty Bie-

gańskiej-Hendryk, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4‒5)

ŚrodA 12 GrudniA
 ■ godz. 18.00: „Bajkał w krainie lodu” – spotkanie podróż-

nicze z Małgorzatą Ciepłą, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

zimowy spektakl

Gliwickie tajemnice

Co miesiąc (od marca do grudnia 2018 
roku), w każdy pierwszy czwartek miesiąca 
na stronie MBP (www.biblioteka.gliwice.pl)  
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyj-
nym – Gliwice” ukazuje się zagadka. To 
fragment jednej z książek napisanych 
przez pisarzy związanych z Gliwicami, 
zawierający opis charakterystycznego 
miejsca, zdarzenia lub postaci.

zASAdY KonKurSu
Zadaniem uczestników konkursu jest 
odgadnięcie tytułu książki, z której  
pochodzi cytowany fragment.

Na odpowiedzi czekamy do 22. dnia 
każdego miesiąca. Należy je przesłać elek-
tronicznie na adres: konkurs@biblioteka.
gliwice.pl. W tytule wiadomości prosimy 
o wpisanie hasła: liTerACKA MAPA 
MiASTA.

Autorom prawidłowych odpowiedzi co mie-
siąc zostaną przyznane 3 nagrody książkowe. 
Rozwiązanie zagadki oraz imiona zwycięz-
ców zostaną opublikowane razem z kolejną 
zagadką. Organizatorzy przewidują także  
3 nagrody specjalne dla uczestników, którzy 
rozwiążą wszystkie zagadki
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyraże-
niem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wize-
runku uczestnika konkursu w prasie lokalnej i na stronie 
www biblioteki w celach informacyjnych i promocyjnych.

rozwiązAnie PoPrzednieJ 
zAGAdKi
W poprzedniej zagadce przedstawiliśmy 
wiersz „Z ojcem na spacerze” z tomiku  
„Niewidzialna ręka” Adama Zagajewskiego.   
Nagrodę książkową otrzymują panie  
Dorota i Katarzyna oraz pan Dariusz. 

Gratulujemy i zapraszamy do rozwiąza-
nia kolejnej zagadki. Powodzenia!

Miejska Biblioteka Publiczna  w Gliwicach  
zaprasza  do udziału w konkursie czytelniczym.
wielu pisarzy, poetów związanych jest  z naszym 
miastem. Czy ich znamy?  Czy znamy ich utwory? 

Zapachy, jakie wydostawały się z białego jak pie-rzyna sklepu, różniły się od zapachów z pobliskiej piekarni, dokąd matka J. wraz z sąsiadkami zano-siła, zwykle przed ważnymi świętami, ale również w soboty, drożdżowe ciasto z posypką, wylegujące się przyjemnie na wytłuszczonej margaryną blasze. Wędrowały te blachy do ogromnego pieca, a potem już pachnące z wysoko sterczącymi kulkami posypek wracały do domu. (…) 
Drożdżowe soboty i niedziele należały do  ulubionych dni małego J. Nie mógł się nigdy  doczekać chwili, kiedy mama brała długi nóż z czarną  rękojeścią i zaczynała kroić pierwsze kawałki  ciasta.
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byli lepsi w trzech kwartach, ale to nie wystarczyło by wygrać. Po dramatycz-
nej końcówce Gtk Gliwice przegrywa ze Slunetą uście nad łabą 81:83. Jest to 
pierwsza porażka drużyny Pawła turkiewicza w rozgrywkach alpe adria cup.

Stawką pojedynku było  
1. miejsce w grupie D. Od 
samego początku spotkania 
aktywny był Kacper Radwań-
ski. Goście w głównej mierze 
opierali swoją grę o rzuty 
z dystansu. GTK po pierwszych 
dziesięciu minutach gry mini-
malnie prowadziło, zwłaszcza 
gdy celną dobitką popisał się 
Maverick Morgan.

Po wznowieniu gry GTK zdo-
było osiem kolejnych punktów 

i odskoczyło na dziewięć punk-
tów przewagi. Potem jednak 
gliwiczanie coraz słabiej pre-
zentowali się w defensywie, co 
wykorzystali zawodnicy Slunety 
i do przerwy prowadzili 46:40.

Drugą połowę GTK rozpoczęło 
z animuszem. W strefie podko-
szowej dominował Damonte 
Dodd i gospodarze tracili do 
rywala tylko dwa punkty. W 
tym momencie Sluneta po-
nownie odskoczyła, tym razem 

na siedem punktów (48:55).
Gliwiczanie nie dali jednak za 
wygraną i podjęli próbę dopro-
wadzenia do remisu. Udało się 
to po tym jak z dystansu trafił 
Washington (66:66). Jednak 
jeszcze przed końcem trzeciej 
kwarty za trzy punkty trafił tak-
że Devante Wallace, zawodnik 
Slunety.

W ostatniej odsłonie gra nadal 
była bardzo wyrównana. Po 
skutecznej kontrze w wykona-
niu Piotra Robaka oraz celnym 
rzucie wolnym wykonanym 
przez Washingtona, GTK wyszło 
na dwupunktowe prowadzenie 
(73:71). Do kolejnego remisu 
szybko doprowadził Svejcar 
i to właśnie ten zawodnik 
w kolejnych akcjach powięk-
szał dorobek swojego zespołu. 
Decydujący cios zadał jednak 
Wisseh. Gospodarze mogli 
jeszcze odpowiedzieć, ale rzut 
z dystansu Mylesa Mack’a oka-
zał się niecelny.  
 (kr)

Od pierwszych minut spotkania 
Piast Gliwice zdecydowanie rzą-
dził na swoim boisku. Pewność 
siebie Niebiesko-Czerwonych 
i umiejętności zaowocowały już 
w 10. minucie. Pierwszą bramkę 
zdobył Tomasz Jodłowiec, który 
technicznym strzałem z pierwszej 
piłki pokonał bramkarza gości. Ten 
gol tylko dodał gliwiczanom skrzy-
deł i kibice długo nie musieli czekać 
na podwyższenie wyniku. Atak 
Michala Papadopolusa na bramkę 
Pogoni zakończył się faulem w polu 
karnym i sędzia podyktował rzut 
karny. Skutecznie wykorzystał go 
Aleksandar Sedlar, który po ziemi 
posłał piłkę prosto do siatki. Dzięki 
temu strzałowi w 16. minucie Piast 
prowadził już 2:0.

 – Ten mecz pokazał, co to znaczy 
zdobywanie bramek. Dwa szybko 
strzelone gole ustawiły przebieg 
tego spotkania i dodały pewności 
drużynie – przyznał Waldemar 
Fornalik, trener Piasta Gliwice. 
Szansę na podwyższenie wyniku 
gliwiczanie stworzyli sobie jeszcze 
pod koniec pierwszej połowy, ale 
strzał wykonany przez Jorge Felixa 
został zatrzymany przez szczeciń-
skiego golkipera. 

W ostatnich minutach pierwszej 
połowy goście mogli poprawić 

swoją sytuację. Mogliby, gdyby na 
bramce nie stał Frantisek Plach. 
Bramkarz dwukrotnie obronił atak 
Majewskiego – najpierw strzał, 
a potem dobitkę wykonaną przez 
tego samego zawodnika Pogoni. 

Drugie 45 minut lepiej rozpo-
częli goście, którzy próbowali 
przeprowadzić skuteczny atak 
na bramkę Piasta. Dobra gra 
obrońców i stojącego na straży 
Placha uniemożliwiała im zdo-
bycie chociaż jednego gola. Po 
tym Piast przejął pałeczkę i sam 
zaczął atakować. Kilkukrotnie 
w drugiej części spotkania pró-
bowali podwyższyć swój wynik, 
oddając mocne strzały z dystan-
su. Niestety piłka nie mogła trafić 
do bramki rywala. 

Dopiero w 61. minucie udało się 
przeprowadzić skuteczną akcję. 
Ponownie na listę strzelców 
wpisał się Tomasz Jodłowiec.  
– Bohaterem tego spotkania 
jest cały Piast Gliwice z Tomkiem 
na czele. Jodła rozegrał świetne 
zawody. Wszyscy zagraliśmy na 
wysokim poziomie i Pogoń nie 
miała nic do powiedzenia – powie-
dział po meczu Jakub Czerwiński,  
zawodnik Piasta.

Po tej kolejce Niebiesko-Czerwoni 
zajmują 4. miejsce w tabeli, ma-
jąc na swoim koncie 29 punktów. 
Kolejne spotkanie podopieczni 
Waldemara Fornalika rozegrają 
w piątek 7 grudnia. Na wyjeździe 
przyjdzie im się zmierzyć z Zagłę-
biem Lubin.  (kr)

sPOrT

takiego Piasta chcemy oglądać! Niebiesko-czerwoni w pięknym stylu wygrali z Pogonią 
Szczecin 3-0. Dwie bramki strzelił tomasz Jodłowiec, a karnego wykorzystał aleksan-
dar Sedlar. Poniedziałkowe zwycięstwo zapewniło drużynie miejsce tuż za podium. 

Liga Mistrzów to prestiżowe, klubowe rozgrywki siatkarskie 
z udziałem najlepszych klubów z europy i największych 
światowych gwiazd siatkówki. W europejskich rozgryw-
kach, w nadchodzącym sezonie w fazie grupowej udział 
biorą trzy zespoły z Polski. Wśród nich jest wicemistrz Polski 
– ZakSa kędzierzyn-koźle, która swój trzeci mecz w ramach 
czwartej rundy Ligi Mistrzów 2018/2019 zagra w jednym 
z największych obiektów w Polsce, arenie Gliwice.

Arena Gliwice to miejsce spekta-
kularnych wydarzeń muzycznych, 
rodzinnych, biznesowych oraz spor-
towych, a już na początku stycznia 
2019 będzie gościć siatkówkę na 
najwyższym światowym poziomie.

Podopieczni Andrei Gardiniego 
w tym sezonie nie mają sobie 

równych. Spotkanie z włoską 
drużyną Cucine Lube Civitanova 
odbędzie się 15 stycznia 2019 r. 
i z pewnością będzie emocjonują-
cym widowiskiem. Obie drużyny 
mają bowiem na swoim koncie 
po 3 punkty.

 źródło: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Piast znowu strzela!

Wysokie zwycięstwo

Sluneta wygrywa w Gliwicach

trzecie z rzędu zwycięstwo odniosła futsalowa drużyna 
Piasta. tym razem gliwiczanie pokonali na wyjeździe 
aZS uS katowice 5:0. łupem bramkowym podzielili 
się Parra, Szadurski, Grecz i Widuch.
Od początku tego meczu na 
parkiecie lepiej prezentowali się 
gliwiczanie. Długo jednak gospo-
darzom udawało się utrzymać 
czyste konto, głównie za sprawą 
dobrze broniącego Lasika. Na 15 
sekund przed końcem pierwszej 
połowy zawodnik Piasta, Michał 
Grecz zdecydował się indywidual-
ną akcję, którą zakończył celnym 
strzałem. Gol do szatni dał wiarę 
gliwiczanom w to, że można z Ka-
towic wywieźć komplet punktów. 

W 24. minucie złe wybicie z bram-
ki rywala wykorzystał Sebastian 
Szadurski, który posłał piłkę do 
siatki i zdobył drugiego gola dla 
gliwiczan. Następnie nadeszła do-

bra passa Sergio Parry. Najpierw 
Hiszpan precyzyjnym strzałem zza 
pola karnego podwyższył wynik 
na 3:0, a cztery minuty później 
zdobył kolejną bramkę dla swo-
jego zespołu. W 40. minucie 
Michał Widuch wykorzystał brak 
broniącego bramkarza po stronie 
zespołu z Katowic i strzałem spod 
własnej bramki ustalił końcowy 
rezultat na 5:0.

Dzięki temu zwycięstwu gliwicza-
nie przesunęli się na 8. miejsce 
w tabeli. W następnej kolejce, 
8 grudnia, podejmować będą 
w Arenie Gliwice Red Devils Choj-
nice. Początek tego meczu o godz. 
16.00.  (muz/kr)

fo
t. 

GK
S 

Pi
as

t

fo
t. 

A.
 Z

ai
aj

a

fo
t. 

GT
K 

Gl
iw

ic
e

Liga Mistrzów  
w arenie Gliwice

fo
t. 

Ł.
 L

as
ko

w
sk

i /
 P

re
ss

 F
oc

us



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 49/2018 (929), 6 grudnia 2018 13

OGłOSZeNIa

Szanowni klienci Ośrodka Pomocy Społecznej,
informujemy,

że w sobotę 8 grudnia 2018 r.  
Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmować 

będzie klientów do godziny 15.30, kasa w tym dniu 
czynna będzie do godziny 14.00.

24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) – Wigilia bożego 
Narodzenia – Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) kasa Ośrodka Pomocy 

Społecznej będzie nieczynna.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji 

Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, 

w trybie artykułu 39 i nast. ustawy z 29 stycznia  
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa i montaż wyposażenia  
meblowego restauracji areny Gliwice. 

termin składania ofert: 28 grudnia 2018 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 28 grudnia 2018 r. do godz. 12.00
----------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
komunikacji Miejskiej  

Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, 
ul. chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, 
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, 

ul. chorzowska 150.
termin składania ofert: 18 grudnia 2018 r. do godz. 10.30
termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2018 r. o godz. 11.00

-----------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki 
cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

prowadzonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień  
publicznych (PZP) z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2018 r., 

poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych materiałów 
preizolowanych.

termin składania ofert: 2 stycznia 2019 r. do godz. 13.00
termin otwarcia ofert: 2 stycznia 2019 r. o godz. 13.30
----------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

ZakłaD POGRZebOWy MZuk Gliwice,  
ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW  
I USŁUGI CMENTARNE

Trumny, wieńce, nekrologi, chłodnia, formalności 
w ZUS, USC. Przewozy zwłok w kraju  

i za granicę. Przedłużanie ważności grobów.
telefon całodobowy: 503-191-150

Długoletnie doświadczenie  
gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd usług komunalnych

24 grudnia 2018 r. Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach będzie nieczynny.

Dzień ten zostanie odpracowany w drugą 
sobotę grudnia – 8.12.2018 r. Zarząd Dróg 

Miejskich czynny będzie wówczas jak w dni robocze,  
w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna: art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. DzU z 2018 r.,  
poz. 917 z późniejszymi zmianami).

oferty pracy

Wydział księgowości urzędu Miejskiego 
informuje, 

że w poniedziałek, 31 grudnia, kasy urzędu 
Miejskiego będą czynne krócej – w godzinach  

od 8.00 do 14.00. Zmiana jest spowodowana 
koniecznością przeprowadzenia inwentaryzacji. 

Za powstałe z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

uprzejmie informujemy,  
iż 22 i 23 grudnia 2018 r. oraz 25 i 26 grudnia 
2018 r. urząd Stanu cywilnego w Gliwicach 

będzie nieczynny.
Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie formalności związane z pochów-
kiem (w zakładzie pogrzebowym, u administratora cmentarza), a zgłoszenia 
zgonu dokonać 27 grudnia 2018 r. (czwartek) w godz. 8.00 – 17.00.
W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu można działać osobiście 
lub przez pełnomocnika, pełnomocnictwo pisemne (wzór pełnomocnictwa 
do pobrania na stronie www.gliwice.eu).

Jednocześnie informujemy, iż 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) 
w urzędzie Stanu cywilnego w Gliwicach będzie pełniony 
dyżur w sprawach rejestracji zgonów w godz. 8.00 – 13.00. 

Dom Pomocy Społecznej „NaSZ DOM”,  
ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisku OPIekuNa  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku: 
• sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

dbanie o zdrowie i higienę osobistą 
niesamodzielnych, niepełnospraw-
nych mieszkańców domu,

• wspieranie mieszkańca i pomoc w roz-
wiązywaniu jego problemów,

• uczestniczenie w procesie usprawnia-
nia i aktywizowania podopiecznych 
do zwiększania ich samodzielności 
życiowej,

• zaspokajanie innych codziennych 
potrzeb mieszkańców domu.

Wymagania niezbędne: 
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• wykształcenie: min. średnie, police-
alne o kierunku opiekun w domu 
pomocy społecznej lub opiekun me-
dyczny.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie zawodowe: mile 

widziany staż pracy na stanowisku 
opiekuna.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność, uczciwość, samodziel-

ność,
• umiejętność i łatwość nawiązywania 

kontaktu z osobami niepełnospraw-
nymi.

Wymagane dokumenty: list motywacyj-
ny, życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2018 r.,  
poz. 1000)”.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekretariacie 
Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” 
w Gliwicach, ul. Derkacza 10, w godz. 
8.00 – 15.00 lub przesłać na adres e-mail:  
dpsgliwice1@poczta.onet.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-19-60.

Dom Pomocy Społecznej „NaSZ DOM”,  
ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisku PIeLĘGNIaRkI 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku: 
• udzielanie pomocy w stanach nagłego 

zagrożenia,
• przyjmowanie i realizacja zleceń le-

karskich,
• sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

dbanie o zdrowie niesamodzielnych, 
niepełnosprawnych mieszkańców 
domu,

• wydawanie leków mieszkańcom do-
mu,

• zaspokajanie innych codziennych 
potrzeb mieszkańców domu.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych,

• dyplom w zawodzie pielęgniarki oraz 
prawo wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie zawodowe: mile wi-

dziany staż pracy na stanowisku pie-
lęgniarki.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność, uczciwość, samodziel-

ność,
• umiejętność i łatwość nawiązywania 

kontaktu z osobami niepełnospraw-
nymi.

Wymagane dokumenty: list motywacyj-
ny, życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2018 r.,  
poz. 1000)”.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekretariacie 
Domu Pomocy Społecznej „NASZ DOM” 
w Gliwicach, ul. Derkacza 10, w godz. 
8.00 – 15.00 lub przesłać na adres e-mail:  
dpsgliwice1@poczta.onet.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-19-60.

Park Naukowo-technologiczny  
tecHNOPaRk GLIWIce Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. konarskiego 18c,
ogłasza nabór na stanowisko  

kOnserwaTOra
uMOWa: na czas próbny/nieokreślony.

Minimalne wykształcenie: średnie tech-
niczne.
Wynagrodzenie podczas okresu prób-
nego: 2400 zł brutto.
Opis stanowiska pracy
Zakres obowiązków:
• prowadzenie prac konserwatorsko

-naprawczych (drobne prace remon-
towe, odświeżanie pomieszczeń – 
malowanie),

• nadzór nad pracami związanymi z za-
chowaniem czystości wewnątrz i na 
zewnątrz dwóch budynków TECHNO-
PARKU GLIWICE,

• prace związane z odśnieżaniem par-
kingów,

• prace związane z utrzymaniem zieleni 
w otoczeniu oraz wewnątrz budynku,

• sprawne usuwanie zaistniałych awarii 
i reakcja na bieżące potrzeby.

Wymagania:
• praktyczna wiedza z zakresu instalacji 

elektrycznych / wod.-kan.,
• doświadczenie zawodowe lub wy-

kształcenie średnie techniczne o kie-
runku budowlanym lub elektrycznym 
– mile widziane,

• doświadczenie w zakresie wykonywa-
nia prac ogólnobudowlanych – mile 
widziane kompetencje tzw. „złotej 
rączki”,

• umiejętność dokonywania drobnych 
napraw,

• brak przeciwwskazań do prac na wy-
sokościach,

• uprawnienia SEP – do 1kV wymagane,
• uprawnienia do obsługi węzła ciepl-

nego PEC – mile widziane,
• znajomość obsługi systemów wenty-

lacyjnych oraz klimatyzacyjnych – mile 
widziane,

• znajomość obsługi i konserwacji 
systemów fotowoltaicznych – mile 
widziane,

• podstawowa znajomość obsługi kom-
putera (pakiet MS Office),

• zaangażowanie w pracę, dyspozy-
cyjność.

TECHNOPARK GLIWICE to nowoczesne 
centrum wsparcia biznesu akademickie-
go. Główna działalność Parku to two-
rzenie i promocja innowacyjnych oraz 
nowoczesnych firm technologicznych, 
a także transfer innowacyjnych techno-
logii z Politechniki Śląskiej i jednostek 
B+R do sektora MŚP. Technopark Gliwice 
posiada 2 budynki przeznaczone pod wy-
najem dla firm.
Więcej informacji pod adresem www.
technopark.gliwice.pl.
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: 
info@technopark.gliwice.pl.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2018 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych 
wydatków w budżecie miasta Gliwice na 2018 rok, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia 
ostatecznego terminu ich realizacji.

4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2019 rok. 
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i prze-

chowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony.
7. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o likwidację 

Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogło-
szenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

9. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania 
i wysokości stawki procentowej bonifikaty stosowanej przy 
sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych i domów 
jednorodzinnych.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnych 
umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Jana Kilińskiego 15, 
ul. Cichociemnych 14, ul. Lekarskiej 10, ul. Kozielskiej 61,  
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4, ul. Różanej 7, ul. Toszeckiej 18, 
ul. Lipowej 36, ul. Jedności 10, ul. Paderewskiego 70.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, poło-
żoną w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 16.

12. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw drogom na terenie 
miasta Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie.

14. Projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wyko-
nywania prac społecznie użytecznych w 2019 roku.

15. Projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta Gliwice.
16. Projekt uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej.
17. Projekt uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
18. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia daty wyborów do 

Rad Osiedli: Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Ko-
pernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, 
Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, 
Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wój-
towa Wieś, Zatorze, Żerniki.

19. Projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji 
Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli: 
Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota 
Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Politechnika, 
Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, 
Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, 
Zatorze, Żerniki oraz ustalenia wysokości diet członków Miej-
skiej Komisji Wyborczej i obwodowych komisji wyborczych.

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezy-
denta Miasta Gliwice.

21. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Miasta Gliwice w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związ-
ku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego 
w Katowicach.

22. Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela 
Rady Miasta Gliwice do wspólnej dla Miasta Gliwice i Po-
wiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2019 rok.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady 
Miasta Gliwice porządek sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 6 grudnia br. oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym numerze, który ukaże się 
13 grudnia br.

PLaNOWaNy PORZąDek SeSJI RaDy MIaSta
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 13 grudnia 2018 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz 
i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu 
sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
https://opsgliwice.pl/
http://www.gliwice.eu
http://www.technopark.gliwice.pl
http://www.technopark.gliwice.pl
mailto:info%40technopark.gliwice.pl?subject=
http://www.technopark.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu/strona=120,605,3071
http://bip.gliwice.eu/strona=120,605,3071
http://bip.gliwice.eu/strona=120,605,3072


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 49/2018 (929), 6 grudnia 201814

OGłOSZeNIa 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicz-
nej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21, na stronie interne-
towej urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody śląskiego w biu-
letynie Informacji Publicznej został po-
dany do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

nierucHomoŚci

oferty pracy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy zawierające nieruchomości:

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

w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 718 – 723 do 10 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 726 do 14 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 651 do 14 grudnia 2018 r.,
•	 nr 727, 728 do 17 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do użyczenia:
•	 nr 724 do 14 grudnia 2018 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 314/2018 do 12 grudnia 2018 r.,
•	 nr 335/2018 do 13 grudnia 2018 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
•	 nr 318/2018 do 18 grudnia 2018 r.,
•	 nr 336/2018 do 19 grudnia 2018 r.

przeznaczoną do wydzierżawienia, 
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
•	 nr 36/SP/2018 do 12 grudnia 2018 r.

Zarząd budynków 
Miejskich  

II towarzystwo 
budownictwa 

Społecznego, 44-100 Gliwice,  
ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:
ustnego nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za  

najem lokalu użytkowego przy  
ul. Jasnej 5/III, o pow. 58,06 m2

termin przetargu:  
14 grudnia 2018 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia  
wadium w wysokości 2100,00 zł.
Dokumenty do przetargu można 

odebrać w siedzibie zamawiającego, 
pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się 
na stronie internetowej  

www.zbm2.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
zatrudni kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego.

Zatrudnienie na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz 

przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wy-
dania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń 
pomocy społecznej,

2. praca socjalna na rzecz osób wymagających wsparcia,
3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne sa-
modzielnie pokonywać problemy będące przyczyną 
trudnej sytuacji życiowej,

4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w re-
alizacji zadań,

5. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami 
w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych 
skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie zgodne z art. 116 i art. 156 ustawy 

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU 2018 
r., poz. 1508),

2. uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego,

3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
5. dobry stan zdrowia,
6. obywatelstwo polskie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształcenie (do-

puszczalne kserokopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świa-
dectw pracy potwierdzone za zgodność z orygina-

łem) oraz kwalifikacje (kserokopie potwierdzone za 
zgodność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświad-
czeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane 
certyfikaty – potwierdzone za zgodność z orygi-
nałem),

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym sta-
nowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.

Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys za-
wodowy powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzo-
ne podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych”.

Dokumenty należy składać w terminie do 7 grudnia 
2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

Nabór numer 19/DPś/2018 na wolne stanowisko: 
pracownik socjalny w Dziale Pomocy środowisko-

wej Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpły-
wu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami 
telefonu 32/335-96-21, 32/335-96-26, 32/230-73-75.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpa-
trywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane pod-
legają zniszczeniu.

● pracownik do demontażu   
    zużytego sprzętu 

wykształcenie: brak wymagań, umowa-zlece-
nie, demontaż sprzętu, załadunek i rozładunek 
samochodów, pomoc kierowcy, miejsce pracy: 
Gliwice;

● sprzedawca zaopatrzeniowiec 
wykształcenie średnie zawodowe, prawo jazdy 
kat. B, umejętność obsługi kasy fiskalnej, zakres 
obowiązków: sprzedaż towarów, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik porządkowy 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obo-
wiązków: sprzątanie powierzchni handlowych, 
usługowych, obiektów użyteczności publicznej, 
dbanie o porządek w toaletach publicznych, 
dokładne i rzetelne wykonywanie obowiąz-
ków porządkowych, umowa-zlecenie; miejsce 
pracy: Gliwice;

● terapeuta zajęciowy 
wykształcenie wyższe, specjalność: terapeuta 
zajęciowy, pedagogika, psychologia, oligofreno-
pedagogika, mile widziane: zdolności manualne, 
kreatywność, zakres obowiązków: rehabilitacja 

społeczna i zawodowa osób dorosłych z niepeł-
nosprawnością intelektualną, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● szlifierz 
wykształcenie zawodowe lub techniczne, spe-
cjalność: obróbka skrawaniem, doświadczenie 
zawodowe: 3-5 lat, znajomość rysunku technicz-
nego, umiejętność posługiwania się narzędzia-
mi pomiarowymi, zdolności manualne, zakres 
obowiązków: obsługa szlifierek manualnych do 
powierzchni płaskich, okrągłych, realizacja pro-
cesu technologicznego zgodnie z dokumentacją, 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● technik dentystyczny 
wykształcenie kierunkowe lub osoby chętne 
do przyuczenia do zawodu, wykonywanie pro-
tez zębowych, dwie zmiany, 3/4 etatu, miejsce 
pracy: Gliwice;

● montażysta stolarki okiennej 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawo-
dowe min. 1 rok na ww. stanowisku, prawo jazdy 
kat. B, dokładność, zakres obowiązków: montaż 
produktów z oferty firmy – okna, rolety, bramy 
garażowe, jedna zmiana, praca w Gliwicach.

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.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 29 listopada 2018 r.

Oferta pracy na stanowisku: „Mechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w za-

kresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunko-

we, specjalistyczne szkolenia z zakresu 
napraw i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompetencji 
poznawczych, dobry poziom kom-
petencji społecznych i osobowo-
ściowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy za-
wodowej (związany z realizowanymi 
zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdza-

jących staż pracy oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny 
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Doku-
menty w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.

Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kancelarii 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, 
w godz. od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku kierowcy autobusu  
w Przedsiębiorstwie komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji 

miejskiej według ustalonego rozkładu 
jazdy i harmonogramu pracy, obsługa 
przystanków wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze świa-

dectwem kwalifikacji zawodowej, 
potwierdzającej ukończenie szkolenia 
okresowego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykonywania 
zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji ka-
towickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadzeniu 
autobusu w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, 

komunikatywność, odporność na stres, 
umiejętność pracy w zespole, dobry po-
ziom kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych menedżer-
skich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifikacje 
(prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekretariacie 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 

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

Oferta pracy na stanowisku: „elektromechanik 1” 
w Przedsiębiorstwie komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w za-

kresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierunko-

we, specjalistyczne szkolenia z zakresu 
napraw i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kompetencji po-
znawczych, dobry poziom kompetencji 
społecznych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy za-
wodowej (związany z realizowanymi 
zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdza-

jących staż pracy oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny 
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Doku-
menty w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.

Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych   
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kancelarii 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 
w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/330-46-62.

nabór nr kD.210.46.2018.PO-6

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale Podatków  

i Opłat w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du 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 infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,

• wymagań niezbędnych oraz dodat-
kowych,

• wymaganych dokumentów i oświad-
czeń,

• warunków pracy na danym stano-
wisku,

• planowanych terminów poszczegól-
nych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 13 grud-
nia 2018 r. do godz. 17.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III pię-
tro, pokój 357. Dokumenty, które wpły-
ną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://opsgliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
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OGłOSZeNIa
nierucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną dz. nr 129, ob-
ręb Przyszówka, o powierzchni  
0,0346 ha, kW GL1G/00138443/0, 
położonej przy ul. Piaskowej.

termin przetargu: 17 grudnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości:  
90 600,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera poda-
tek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zm.). 
Wadium: 9100,00 zł
termin wpłaty wadium: 12 grudnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:

• zabudowana dz. nr 1082, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. gruntu  
0,3033 ha i pow. użytkowej budyn-
ków 1787,66 m², położona przy  
ul. Zygmunta Starego 19 w Gli-
wicach, użytek b – tereny miesz-
kaniowe oraz bz – tereny re-
kreacyjno-wypoczynkowe, kW 
GL1G/00009898/1 prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana dz. nr 1083, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. gruntu 
0,0002 ha, położona przy ul. tade-
usza kościuszki w Gliwicach, uży-
tek b – tereny mieszkaniowe, kW 

GL1G/00056985/2 prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

termin przetargu: 9 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
5 410 000,00 zł 
w tym: 5 409 200,00 zł netto * (zw. z opodat-
kowania VAT) 
              800,00 zł brutto** (w tym 23% VAT)
* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Sta-
re Miasto, zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU  
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
 ** Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare 
Miasto, opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
Wadium: 541 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2019 r.
----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 76/2, obręb Żorek, o pow. 
1,6492 ha oraz dz. nr 77, obręb 
Żorek, o pow. 0,1787 ha, kW nr 
GL1G/00046417/7, położone przy 
ul. chorzowskiej w Gliwicach, uży-
tek bi – inne tereny zabudowane, 
powierzchnia łącznie: 1,8279 ha.

termin przetargu: 23 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31 A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
3 179 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 317 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 17 stycznia 2019 r.

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

Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka  

nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

Wyciąg z zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-22/18 z 27 listopada 2018 r., 
stanowiący załącznik, zawierający opis i warunki zbycia w drodze bezprzetargowej 

jako wkład niepieniężny (aport) do spółki nieruchomości gruntowych  
niezabudowanych położonych w Gliwicach przy ul. królewskiej tamy.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości Pow. ha Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości 
cena netto 

nieruchomości w zł
Informacja 

o zbyciu

1. Działka nr 505,  
obr. Kolej, KW 

GL1G/00035544/6, 
użytek Bz

0,9492 Działki niezabudowane 
o łącznej pow.  
2,9309 ha, położone 
przy ul. Królewskiej 
Tamy w Gliwicach, teren 
niezagospodarowany, 
porośnięty trawą 
i drzewami, stanowi 
teren zielony. Działki 
wyposażone są 
w sieć energetyczną, 
wodociągową, gazową, 
kanalizacyjną. 

Zgodnie z ustaleniami 
MPZP (uchwała  
nr XXXVIII/964/2005 
Rady Miejskiej 
w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r.) 
działki zlokalizowane 
są na terenach 
oznaczonych 
symbolem:  
4Un – tereny usług 
różnych – nowe od 
1Un do 6 Un. 

1 372 638,00  Nieruchomości 
zbywane w drodze 
bezprzetargowej 
mają stanowić 
wkład 
niepieniężny 
(aport) do spółki

2. Działka nr 506,  
obr. Kolej, KW 

GL1G/00035544/6, 
użytek Bz

0,0735 106 288,00 

3. Działka nr 511,  
obr. Kolej, KW 

GL1G/00035544/6, 
użytek Bz

1,9082 2 759 448,00  

4. Działka nr 519/2,  
obr. Kolej, KW 

GL1G/00019635/3, 
użytek Bz

0,6288 Działka niezabudowana 
położona przy  
ul. Królewskiej Tamy 
w Gliwicach, teren 
niezagospodarowany, 
porośnięty trawą 
i drzewami, stanowi 
teren zielony. Działka 
wyposażona jest 
w sieć energetyczną, 
wodociągową, gazową, 
kanalizacyjną.

Zgodnie z ustaleniami 
MPZP (uchwała  
nr XXXVIII/964/2005 
Rady Miejskiej 
w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r.) 
działka zlokalizowana 
jest na terenach 
oznaczonych 
symbolem: 4Un – 
tereny usług różnych – 
nowe od 1Un do 6 Un.         

1 010 356,00  

5. Działka nr 520,   
obr. Kolej, KW 

GL1G/00035693/5, 
użytek Bz

0,2985 Działka niezabudowana 
położona przy  
ul. Królewskiej Tamy 
w Gliwicach, teren 
niezagospodarowany, 
porośnięty trawą 
i drzewami, stanowi 
teren zielony. Działka 
wyposażona jest 
w sieć energetyczną, 
wodociągową, gazową, 
kanalizacyjną.

Zgodnie z ustaleniami 
MPZP (uchwała  
nr XXXVIII/964/2005 
Rady Miejskiej 
w Gliwicach  
z 22 grudnia 2005 r.) 
działka zlokalizowana 
jest na terenach 
oznaczonych 
symbolem: 4Un – 
tereny usług różnych – 
nowe od 1Un do 6 Un.         

479 630,00  

6. Razem 3,8582 5 728 360,00

Łączna wartość nieruchomości wg operatu szacunkowego po zaokrągleniu 5 730 000,00

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach oraz na stronie internetowej urzędu – www.gliwice.eu od 29 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. 
Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 z późn. 
zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6-tygodniowy 
termin do złożenia wniosku o ich nabycie, tj. do 8 stycznia 2019 r.
Po bezskutecznym upływie tego terminu nieruchomości zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, 
tel.32/339-31-10, faks 32/339-31-17,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego  
na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gli-
wicach, obręb „centrum”, złożona z działki o numerze 35/10 (niezabudowanej) 
i powierzchni 1154 m2. Przedmiotowa działka została ujawniona w księdze 
Wieczystej o numerze GL1G/00058404/0, prowadzonej przez VIII Wydział 
ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka 
z o.o. w Gliwicach na podstawie aktu notarial-
nego z 31 maja 2016 r. Prawo własności Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. 
z o.o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu 
nie jest obciążona ograniczonymi prawami rze-
czowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie terenu określone zostało w Miej-
scowym Planie Zagospodarowania Przestrzenne-
go dla terenów położonego w centralnej części 
miasta. – uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 25 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2012 r., poz.4934). 

Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej proce-
dury Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o. – w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi: 5 zł netto/m2.
Liczba postąpień: minimum jedno.

Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości:  
345,00 zł netto (słownie: trzysta czterdzieści 
pięć złotych i zero groszy) – 1 m2 nieruchomości: 
424,35 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia 
cztery złote i trzydzieści pięć groszy).

Cena netto nieruchomości o numerze 35/10 
wynosi: 398 130,00 zł (słownie: trzysta dzie-
więćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści zło-
tych i zero groszy) – cena wywoławcza całej 
nieruchomości.

cena brutto nieruchomości o numerze 
35/10 wraz z 23% podatkiem Vat wynosi: 
489 699,90 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt 
dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dzie-
więć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium 
w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachu-
nek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 
1000 0022 0891 3984) w terminie do 21 grudnia 
2018 r. do godz. 9.30.

Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie 
się 21 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzi-
bie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach przy ul. Win-
centego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie 
„Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, 
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie 
oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej 
w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, do 
21 grudnia 2018 r. do godziny 9.30, w siedzibie 
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do prze-
targu, szczegółowy opis nieruchomości oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto 
w „Specyfikacji istotnych warunków przetar-
gu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora 
przetargu do 20 grudnia 2018 r., w godz. 8.00 
– 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku 
do piątku.
Cena specyfikacji wynosi 100 zł (słownie: sto 
złotych 00/100 groszy) plus 23% podatku VAT, 
płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przed-
siębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach 
(68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).
Wadium wpłacone przez uczestnika, który prze-
targ wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyło-
niony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium 
ulega przepadkowi na zasadach określonych  
w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Roz-
woju spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania któ-
rejkolwiek z ofert.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni  
od 17 do 54 m2,

• pomieszczenia  
klimatyzowane,  
wyposażone w Internet 
szerokopasmowy,

• dostępne miejsca  
parkingowe bezpośred-
nio przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogro-
dzony, ochraniany przez 
profesjonalną firmę oraz 
monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedz-
twie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy 

PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Cen-

trum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 

tel. 32/301-84-84 lub  
e-mail: marketing@scl.com.pl

http://www.gliwice.eu
http://gapr.pl/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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