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Gliwicki Budżet Obywatelski.
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po gliwicku
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Niedawno zmodernizowana ulica Wieczorka zaprezentuje się wkrótce w jesz-
cze nowszej, zaskakującej odsłonie. W marcu zmieni się w wypoczynkowo- 
-komunikacyjną przestrzeń, z której będą korzystać piesi, rowerzyści i kie-
rowcy. W Gliwicach powstanie pierwszy na Śląsku woonerf. 
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Fajnie jest mieć 
„-dziesiąt” lat  
w Gliwicach!

https://gliwice.eu
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DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Śląska policja nie obsługuje już numeru ratunkowego 997. Zadanie to przejęli 
operatorzy wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. – Mieszkańcy 
nadal mogą dzwonić na 997, z tą różnicą, że ich zgłoszenie zostanie odebrane 
w CPR – mówi nadkomisarz Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Gliwicach. (fot. Pixabay CC0 Creative Commons)

Od 10 grudnia na trasie Gliwice – Warszawa kursować będzie ekspres EIC Górnik. To 
jedna ze zmian w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity. Dotychczasowy TLK Górnik 
zmieni kategorię i pojedzie jako szybki pociąg EIC. Podróż z Katowic do Warszawy zajmie 
nim około 2,5 godziny. Wśród nowości pojawi się też pociąg relacji Katowice – Wiedeń.  
(fot. Mosquidron)

Warto wiedzieć!

Górnik wraca na tory Tablica zyskała godną oprawę

Narodowe Święto Niepodległości z marszałkiem Piłsudskim

Przy dzisiejszej ul. Dolnych Wałów 15 do 1938 roku działała synagoga. Hitlerowcy spalili 
ją podczas nocy kryształowej. Obecnie w pobliżu nieistniejącej bożnicy znajduje się pa-
miątkowa kompozycja rzeźbiarska „Tora” autorstwa prof.  Krzysztofa Nitscha. Niedawno 
elewacja kamienicy, na której jest umieszczona tablica, została wyremontowana. Efekty 
możemy podziwiać podczas spacerów po miejskiej starówce. (fot. Z. Daniec)

Gliwickie obchody Święta 11 Listopada zostały zorganizowane na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego – wybitnego dowódcy i męża stanu, który 99 lat temu współtworzył 
polskie struktury państwowe. Żołnierze złożyli meldunek, flaga została podniesiona, był także apel i salwa honorowa. Pamiętano również o poległych na Górnym Śląsku  
w latach 1920‒1922 żołnierzach i oficerach francuskich – pod ich pomnikiem, na cmentarzu w parku Starokozielskim, zostały złożone kwiaty. Wieczorem w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach wystąpili Magda Navarette i Piotr Steczek – koncert „Warszawski Lutosławski” był podróżą w czasie do lat 50. i 60., gdy umawiano się na popołu-
dniowe „fajfy” i potańcówki. (fot. A. Ziaja)

Za nami druga odsłona Gliwice NIGHT & LIGHTS SWIM. W sobotę, 11 listopada, na 
krytej pływalni „Olimpijczyk” dzieci z całej Polski rywalizowały ze sobą w czterech 
kategoriach wiekowych na dystansie 50 m i 100 m. Zawody zorganizował Klub 
Sportowy „SiKReT” we współpracy z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych. 
Imprezę wsparło Miasto Gliwice. (fot. A. Ziaja)

To było wodne SHOW

mailto:kp@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu
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– Główne założenie naszej inwe-
stycji to stworzenie swego rodzaju 
oazy dla ludzi dojrzałych, którzy 
poszukują w swoim życiu spo-
koju, wygody i bezpieczeństwa. 
W jednym z dwóch budynków na 
wynajem mieszkańcy będą mieli do 
swojej dyspozycji lokal użytkowy, 
o którego przeznaczeniu sami będą 
mogli zdecydować. Dla ich potrzeb 
powstanie również specjalnie za-
projektowany teren rekreacyjny ze 
ścieżką zdrowia i miejscem do gry 
w szachy czy bule, oraz mały, letni 
amfiteatr – wylicza Bożena Orłow-
ska, prezes ZBM II TBS, miejskiej 
spółki odpowiedzialnej za wzno-
szony kompleks.

Zielono, bezpiecznie,  
bez barier
CENTRUM 50+ powstaje na 
placu w sąsiedztwie komisariatu 

i siedziby administracji mieszkań 
komunalnych przy ul. Warszaw-
skiej, niedaleko pływalni „Delfin”, 
kościoła pw. św. Bartłomieja 
i zielonych terenów otaczających 
Radiostację Gliwicką. W skład 
budowanego osiedla mają wejść 
cztery budynki o łącznej liczbie 84 
mieszkań.

We wznoszonym już pięciokon-
dygnacyjnym budynku  o doce-
lowym numerze 2 znajdzie się 
39 mieszkań 2- i 3-pokojowych 
o powierzchni od 40 m2 do 66 m2. 
Będą przeznaczone na sprzedaż 
w standardzie deweloperskim. 
W budynku nie zabraknie ci-
chobieżnej windy, szerokich 
korytarzy, wózkowni i rowerowni  
oraz komórek lokatorskich przypi-
sanych do każdego lokalu. Zapla-
nowano także wielostanowiskowy 

garaż podziemny, w którym chętni 
będą mogli wykupić miejsce po-
stojowe.

 – Mieszkańcy części parterowej 
będą mieli do dyspozycji własne 
tarasy, a właściciele mieszkań 
na piętrach – duże balkony wy-

posażone w żaluzje przesuwne, 
pozwalające szybko zacienić nad-
miernie nasłonecznione miejsca  
– przypomina Bożena Orłowska.

45 mieszkań na wynajem wy-
kończonych w standardzie „pod 
klucz” (1-, 2- lub 3-pokojowych 

o powierzchni od 30 m2 do 66 
m2) znajdzie się w dwóch czte-
rokondygnacyjnych budynkach 
oznaczonych numerami 1B i 1C.
W czwartym budynku (nr 1A)  
–  usługowym, dwukondygna-
cyjnym, o łącznej powierzchni 
ok. 1000 m2 –  powstanie m.in. 
basen rehabilitacyjny oraz po-
mieszczenia na wynajem dla 
usług medycznych i lokal ga-
stronomiczny. 

Pierwsi lokatorzy  
pojawią się w CENTRUM 
50+ pod koniec 2019 r.
Budowa całego osiedla ma się 
zakończyć w 2020 r. Zajmuje 
się tym wyłonione w przetargu 
katowickie Przedsiębiorstwo 
Budowlane Dombud.  ZBM II 
TBS za inwestycję zapłaci 23,4 
mln zł.  (kik)

INWESTYCJE

Tłumy w parku

Zakończyła się modernizacja skrzyżowania ulic: Tarno-
górskiej, Olszewskiego i Kurpiowskiej. Droga jest już 
w pełni przejezdna dla kierowców.

Przebudowa skrzyżowania 
objęła 150-metrowy odcinek ul. 
Tarnogórskiej oraz boczne wloty 
ul. Olszewskiego i Kurpiowskiej. 
Jezdnia główna została poszerzo-
na, aby możliwe było wydzielenie 
normatywnych pasów ruchu. 
Wprowadzono również pasy ruchu 
do lewoskrętów.

 – Oprócz tego powstała peł-
nowymiarowa zatoka autobusowa 
z nawierzchnią z kostki granitowej 

– informuje Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Modernizacja była niezbęd-
na, ponieważ w obrębie skrzy-
żowania często dochodziło do 
kolizji. Ich przyczyną najczęściej 
było wymuszenie pierwszeń-
stwa, a także brak zachowania 
bezpiecznego odstępu między 
pojazdami. Koszt realizacji in-
westycji to ok. 1,3 mln zł.  (mt)

Droga wolna!
Gliwicki Park Doświadczeń cieszy się ogromną popularnością. Dotychczas skorzysta-
ło z niego już kilka tysięcy osób. Duża frekwencja oraz intensywna eksploatacja urzą-
dzeń sprawiają, że niektóre sprzęty muszą przejść „rehabilitację”.

– Parki sensoryczne to no-
wość i to ludzie eksploatując 
urządzenia wskazują ich słabsze 
strony. Po kilku tygodniach od 
otwarcia parku przy ul. Tar-
nogórskiej część elementów 
narażonych na największą eks-
ploatację wymaga drobnych 
napraw czy wymian. Armata, 
która uległa zniszczeniu, zostanie 
naprawiona do końca tygodnia – 
do usunięcia usterki zobligowany 
jest wykonawca. Jednocześnie 
przypominamy wszystkim od-
wiedzającym, że z urządzeń nale-
ży korzystać zgodnie z instrukcja-
mi znajdującymi się przy każdym 
z urządzeń – tłumaczy Mariusz 
Kopeć, rzecznik prasowy Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej. 

Przypominamy, że poza gi-
gantycznymi „instrumentami” 
w parku zamontowano urządze-
nie pozwalające oglądać szeroką 
panoramę Gliwic z wysokości 

około 60 metrów nad ziemią. Dla 
odwiedzających przygotowano 
też treści multimedialne, dzięki 
którym w przystępny sposób 
poznamy zjawisko dźwięku. Wy-
starczy pobrać bezpłatną aplika-
cję „Park Doświadczeń Gliwice”. 
Na kostkowych siedziskach znaj-

dziemy specjalne kody. Co istot-
ne, w parku znalazł się również 
punkt Hot-Spot. Z atrakcji można 
korzystać w godzinach otwarcia 
terenu Radiostacji, przez cały 
rok. Terenem zarządza Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych. 
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Przy ul. Warszawskiej rośnie osiedle dedykowane osobom powyżej 50. roku życia. W skład budowanego kom-
pleksu  mają wejść cztery budynki o łącznej liczbie 84 mieszkań. ZBM II TBS prowadzi już rezerwację lokali na 
sprzedaż i przyjmuje wnioski o wynajem.

Pierwsze takie osiedle w regionie
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Uszkodzona armata zostanie naprawiona jeszcze w tym tygodniu  
– informuje Śląska Sieć Metropolitalna 
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Niedawno zmodernizowana ulica Wieczorka zaprezentuje się wkrótce w jeszcze now-
szej, zaskakującej odsłonie. W marcu zmieni się w wypoczynkowo-komunikacyjną 
przestrzeń, z której na równi będą korzystać piesi, rowerzyści i kierowcy. W Gliwicach 
powstanie pierwszy na Śląsku i jedyny w regionie woonerf. Takie ulice pokochała już 
Łódź i kilka innych miast. Czy przyjmą się również w naszym mieście?
Co to jest woonerf?

Woonerf (słowo pochodzi z nider-
landzkiego i wymawia się: „won 
erf”) to wyjątkowe połączenie 
deptaka i ulicy. Szczególny na-
cisk położony jest na to, by było 
bezpiecznie, ruch został  uspo-
kojony, ulica stała się ładniejsza, 
a mieszkańcy mogli korzystać 
z jak największej przestrzeni. 

Samochody mogą więc poruszać 
się, ale z prędkością ograniczoną 
do 20 km/h, a pierwszeństwo 
zawsze mają piesi.

– Chcemy, żeby przestrzeń 
miasta zmieniała się na lepsze 
– mówi prezydent Gliwic Zyg-
munt Frankiewicz. – Projekt ma 
na celu poprawę jakości życia 
w mieście, ale ma też zachęcać 

do korzystania z alternatywnych 
form komunikacji, takich jak np. 
rower, spacer czy transport pu-
bliczny.

Co zmieni się  
na Wieczorka?

Początek i koniec woonerfu,  
który w Gliwicach będzie za-
gospodarowany na odcinku 

250 m, wyznaczać będą duże 
donice z zielenią. Umieszczo-
ne zostaną przy wjeździe na 
ul. Wieczorka od strony ul. Ja-
snogórskiej oraz na wysokości  
al. Korfantego.

Na całej długości ulicy 
pojawią się donice  
z drzewami (głównie  
klonami) oraz niska 
zieleń. W kilku miejscach 
powstaną specjalne  
podesty z siedziskami, 
które – usytuowane  
wyspowo – poszerzą  
strefę chodników. Ich 
funkcja będzie bardzo 
istotna – stworzą miejsce 
wypoczynku i relaksu dla 
przechodniów oraz  
przyjazną przystań  
zachęcającą do chwili 
rozmowy czy  
wypicia kawy. 

Projekt zagospodarowania  
ul. Wieczorka przewiduje usta-
wienie dwóch typów parkletów: 
bezpośrednio na nawierzchni 
chodnika oraz na jezdni. Na 
10 parkletach staną ławki, po-
jedyncze siedziska oraz donice 
z wysoką i niską zielenią.

Dla rowerzystów przewidziano 
miejsca na stojaki, a dla kierow-
ców miejsca parkingowe, na 
których będzie można czasowo 
się zatrzymać.

GLIWICE PIĘKNIEJĄ

Tak zmieni się

Przy ul. Wieczorka pojawią się podesty z siedziskami i roślinnością. Wybór drzew, które 
zostaną nasadzone w donicach, był konsultowany z dendrologami. Średnica donicy to 
m.in. 1,20 m. To wystarczy, by zapewnić drzewom stabilny wzrost i rozwój. Siedziska 
będą sześcianami o wymiarach 40 cm x 40 cm x 40 cm.
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Projekt przebudowy przygo-
towany został przez firmę Pro-
jarch.

– Myślimy o mieście jak o wie-
loletnim procesie przekształceń. 
Uważamy, że Gliwice mają 
potencjał i są gotowe na takie 
zmiany. Dlatego przy ul. Wieczor-
ka powstanie podwórzec, który 
będzie przestrzenią przyjazną dla 
wszystkich użytkowników. Naj-
większym problemem może być 
nauka wspólnego użytkowania 
przestrzeni, z której będą korzy-
stać piesi i zmotoryzowani oraz 
rowerzyści – mówi Damian Kał-
donek, właściciel firmy Projarch.

Dlaczego  
Wieczorka ?

Ta bardzo ciekawa pod 
względem historycznym ulica 
z ogromnymi możliwościami 
została wybrana nieprzy-

padkowo. Kilka lat temu 
miasto przeprowadziło jej 
modernizację, nadając nowy, 
reprezentacyjny charakter 
z wieloma sklepami, kafejkami 
i punktami usługowymi. Ulicę 
wybrukowano, wypiękniał plac 
Adama Mickiewicza, pojawił 
się też stylowy zegar. Teraz 
przyszedł czas na kolejny krok 
– ulica zamieni się w miejsce, 
gdzie można przyjemnie spę-
dzić czas.

Otwarcie woonerfu  
zapowiedziano  
na wiosnę. Inwestycja, 
której szacunkowy koszt 
wynosi ok. 500 tys. zł, 
zostanie sfinansowana 
z miejskiego budżetu. 

 (mf)

GLIWICE PIĘKNIEJĄ

ul. Wieczorka

Co to jest woonerf
Nazwa woonerf pochodzi z języka 

niderlandzkiego i oznacza „ulicę do 
mieszkania”. Idea narodziła się w latach 
70. XX wieku w Holandii, kiedy zaczęto 
ograniczać ruch samochodów w cen-
trach miast, a w zwolnionych miejscach 
zaczęto organizować przestrzeń publicz-
ną. Na woonerfie bardzo ważną rolę 
pełnią bowiem meble miejskie, czyli 
ławki, stojaki na rowery, place zabaw 
oraz drzewa i trawniki. Ulice tego typu 
powstawały i wciąż powstają w Holandii, 
Skandynawii, Niemczech i... w Polsce. 
W Holandii znajduje się ponad 6 000 
woonerfów, przy których mieszka ponad 
milion osób. Na takich ulicach liczba wy-
padków zmalała aż o 40 proc. W Polsce 
najwięcej woonerfów powstało w Łodzi. 

Strefa woonerfu będzie ograniczona do 250 m. Początek i koniec wyznaczać będą 
duże donice z zielenią

Będzie funkcjonalnie 
i bezpiecznie. Z prze-
strzeni Wieczorka będą 
korzystać zarówno piesi, 
jak i rowerzyści oraz kie-
rowcy. Prędkość ruchu 
zostanie ograniczona do 
20 km/h.
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AKTUALNOŚCI

Więcej kamer –  
większe bezpieczeństwo

Dzięki rozbudowie jednego z najnowocześniejszych systemów monitoringu 
miejskiego w Polsce, w Gliwicach jest jeszcze bezpieczniej. Na początku roku 
w mieście było 291 kamer, wkrótce będzie ich już 406. 

Jeszcze w listopadzie zosta-
ną oddane do użytku inwestycje 
monitoringowe wybrane w ra-
mach ubiegłorocznego Budżetu 
Obywatelskiego. Nowe punkty 
z kamerami budowane są przy 
skrzyżowaniu ulic Sikorskiego 
i Reymonta, na placu Jaśminu 
oraz przy ulicach: Franciszkań-
skiej, Dzionkarzy, Jesiennej, 
Głogowskiej, Orchidei, ZWM 
oraz Zubrzyckiego. 

Dodatkowo przy placu Pia-
stów oraz alei Przyjaźni stanie 
6 punktów wyposażonych 
łącznie w 24 kamery. 

Nowe kamery montowane 
są również w centrum miasta. 
Uzupełniają „widoki” z insta-
lowanych wcześniej urządzeń. 
20 dodatkowych kamer pojawi 
się docelowo przy ul. Wieczor-
ka, Dworcowej, Zwycięstwa, 
Bohaterów Getta Warszaw-
skiego oraz Jana Pawła II.

– Przygotowujemy również 
„Przenośne Punkty Kamero-
we”, czyli samodzielne zesta-
wy monitoringu. Składają się 
one z wolnostojącego masztu 
z trzema kamerami, m.in. 
obrotową o wysokiej rozdziel-
czości, umożliwiającą 30-krot-

ne powiększenie pozwalające 
uzyskać obraz dobrej jakości. 
Jeden z pięciu takich zestawów 
został zamontowany w pobliżu 
oddanego niedawno do użytku 
Parku Doświadczeń przy Ra-
diostacji – wyjaśnia Mariusz 
Kopeć, rzecznik prasowy Ślą-
skiej Sieci Metropolitalnej. 

Po zakończeniu rozbudowy 
w Gliwicach będzie działało 
406 kamer, w tym 5 zestawów 
mobilnych wyposażonych 
w 3 kamery i 3 źródła zasilania 
energetycznego. 

Sieć monitoringu jest 
systemem otwartym, co 
oznacza, że możliwa jest jej 
dalsza rozbudowa. System już 
nieraz pomógł policji, która 
dzięki niemu mogła zatrzymać 
sprawcę zdarzenia na gorą-
cym uczynku lub zaraz po jego 
dokonaniu. Warto wiedzieć, 
że system działa z zachowa-
niem prawa do prywatności – 
specjalne nakładki rozmywają 
obraz przy dużych zbliżeniach 
na okna czy balkony. 

 (mf)

Niebawem temperatury spadną poniżej zera, z nieba zacznie prószyć śnieg, a na miejskich drogach rozpocznie się Akcja ZIMA. Za jej przebieg 
jak co roku odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, który już teraz ogłosił pełną gotowość do działania.

 – W pierwszej kolejności – do 
godziny po ustaniu opadów śnie-
gu – odśnieżane są główne ciągi 
komunikacyjne: Drogowa Trasa 
Średnicowa, Droga Krajowa nr 
88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska, 
Toszecka, Tarnogórska. Pozosta-
łe drogi w mieście muszą być 
przejezdne i zabezpieczone przed 
śliskością do trzech godzin po 

ustaniu opadów śniegu – wyja-
śnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

ZDM ma pod swoją „opieką”  
771 miejskich ulic, 377 przystan-
ków komunikacji miejskiej oraz 
ok. 840 tys. m2 ciągów pieszych 
i rowerowych. Aby usprawnić 
prace drogowców, teren miasta 

podzielono na dwanaście sta-
łych rejonów. Dziewięć z nich 
obejmuje jezdnie, a pozostałe 
chodniki, przystanki komunika-
cji miejskiej oraz rejon przejazdu 
alarmowego Akcji ZIMA.

Drogowcy dysponują w sumie 
38 pługami i piaskarkami, które 
są przystosowane do odśnie-

żania i likwidacji śliskości na 
drogach.

Wszystkie istotne dla kierow-
ców informacje o aktualnych 
danych pogodowych, a także 
ostrzeżenia przed trudnymi 
warunkami atmosferycznymi, 
będą pojawiały się na 18 tabli-

cach elektronicznych, które roz-
mieszczone są na terenie Gliwic.

Akcja ZIMA rozpocznie się 
na znak koordynatora ZDM, 
monitorującego komunikaty 
z dwóch stacji meteorologicz-
nych, znajdujących się przy  
ul. Toszeckiej i Nowy Świat.  
 (mt)
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Wszystkiego 
najlepszego!

W ostatnich dniach powiększyło się grono stuletnich 
mieszkańców naszego miasta. 9 listopada dołączył do 
nich Albert Szolc. Panie Albercie, życzymy dużo zdrowia!

Tradycyjnie z jubilatem spot- 
kała się kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego, Małgorzata Korzeniow-
ska, która w imieniu prezydenta 
Gliwic wręczyła mu list gratulacyj-
ny i urodzinowy bukiet kwiatów.

Albert Szolc przyszedł na świat 
9 listopada 1917 roku w Katowi-
cach. Był jednym z ośmiorga dzieci 
Feliksa i Marty Szolców, którzy do-
czekali się w sumie sześciu synów 
i dwóch córek. W 1921 roku wraz 
z rodzicami przyjechał do Gliwic. 
Rodzina osiadła w Łabędach. Pan 
Albert mieszka w tej dzielnicy do 
dnia dzisiejszego!

Przez lata pracował jako 
brygadzista na odlewni 
w dzisiejszym Bumarze Łabędy. 
W wolnych chwilach, dopóki 
pozwalało zdrowie, chętnie zaj-
mował się ogrodem i hodowlą 
zwierząt domowych. Jego prze-
pis na długowieczność to po-
goda ducha, poczucie humoru  
i… czekolada, która jest ulubio-
nym przysmakiem i lekarstwem 
na każdą chorobę. Warto dodać, 
że mimo imponującego wieku 
pan Albert mieszka samodziel-
nie, nie zażywa lekarstw i nie 
korzysta z okularów.   (kik)

Pełna 
gotowość! W pierwszej kolejności od-

śnieżane są: Drogowa Trasa 
Średnicowa, Droga Krajowa nr 
88, ulice: Rybnicka, Pszczyńska, 
Toszecka, Tarnogórska
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Pod konsultacje społeczne poddany 
został projekt zarządzenia Prezydenta 
Gliwic w sprawie procedury budżetu 
obywatelskiego Miasta Gliwice w 2018 r.  
Jest on dostępny od 14 listopada na 
stronie internetowej www.gliwice.eu 
pod hasłem Gliwicki Budżet Obywatelski, 
a także w Informacji Głównej w Biurze 
Obsługi Interesantów na parterze Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 i na 
stanowisku Biura Podawczego w filii UM 
przy ul. Jasnej 31A. 

Proponowana procedura określa szcze-
gółowe zasady umożliwiające wybór i wy-
konanie zadań jednorocznych zgłaszanych 
przez mieszkańców, które zostaną zreali-
zowane w 2019 roku. Dokument zawiera 
harmonogram działań w 2018 r., zasady 
naboru wniosków i ich weryfikacji, infor-
macje o formie i czasie trwania głosowania, 
w wyniku którego powstaje ostateczna lista 
zadań kwalifikowanych do wykonania. 

– Przygotowując się do nowej edycji 
budżetu obywatelskiego, rozpatrzyliśmy 
uwagi przekazywane w tym roku, m.in. 
podczas ewaluacji przedsięwzięcia. 
O możliwych zmianach dyskutowaliśmy 
podczas otwartych spotkań z mieszkań-
cami. Część zebranych uwag została 
uwzględniona w propozycji zarządzenia, 
które jest konsultowane teraz z gliwicza-
nami – informuje Katarzyna Śpiewok, 
dyrektor Urzędu Miejskiego.  

 Wyodrębnienie gliwickich organi-
zacji pozarządowych jako nowej 
grupy podmiotów uprawnionych 
do składania wniosków (obok Rady 
Miejskiej, Rad Osiedli i Młodzie-
żowej Rady Miasta Gliwice). Jako 
reprezentanci określonej grupy 
społecznej, organizacje pozarzą-
dowe nie będą musiały załączać do 
wniosku dodatkowych list poparcia, 
a każda z nich może zaproponować 
3 zadania.

 Wydłużenie etapu weryfikacji 
wniosków w celu polepszenia ja-
kości pracy nad rozpatrywaniem 
poszczególnych projektów i w kon-
sekwencji skrócenie czasu przyjmo-
wania wniosków z 3 do 2 tygodni 
(w tym roku, na prośbę mieszkań-
ców, termin składania wniosków 
był wydłużony, ale zdecydowana 
większość wniosków wpłynęła do 
Urzędu Miejskiego w ciągu ostat-
nich 3 dni – w sumie 252 z 340 
wniosków). 

 Wprowadzenie odwołań od wyników 
weryfikacji wniosków i rozpatrywa-

Od 14 do 28 listopada gliwiczanie mogą zgłaszać uwagi do proponowanych zasad kolejnej edycji budżetu 
obywatelskiego. W tym celu tradycyjnie zorganizowano konsultacje społeczne. Ich wynik oraz ostateczną 
wersję procedury poznamy 19 grudnia. 

DLA MIESZKAŃCÓW

Konsultacje społeczne 

Gliwicki Budżet 
Obywatelski

WAŻNE
Prezydent Miasta informuje, że w związku z rozpoczęciem w parla-

mencie prac nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowa-
nia niektórych organów publicznych (projekt ustawy został opublikowany 
10 listopada 2017 r.) wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu 
zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie procedury budżetu obywatel-
skiego Miasta Gliwice w 2018 r. może zostać przekazany Radzie Miasta 
Gliwice w celu wykorzystania w pracach nad nową procedurą budżetu 
obywatelskiego.

Projekt ustawy przyznaje bowiem radzie gminy wyłączne kompeten-
cje do określania w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać 
budżet obywatelski.  

Zakres i tryb dalszych prac jest więc uzależniony od przebiegu procesu 
legislacyjnego wymienionej ustawy. 

Niektóre proponowane 
zmiany w procedurze  
Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego

W 2017 roku do realizacji skierowano 56 zadań zaproponowanych 
przez gliwiczan. Na zdjęciu jedno z nich – boisko do koszykówki przy  
ul. Pszczyńskiej 116 a-f

nie ewentualnych zażaleń jeszcze 
przed głosowaniem. Zażalenia mają 
odnosić się bezpośrednio do treści 
zawartych w uzasadnieniach wery-
fikacji wniosków, które – podobnie 
jak w tym roku – będą udostępniane 
na stronie internetowej.  

 Uprawnienie do głosowania 
mieszkańców, którzy w momencie 
głosowania będą mieli ukończone  
16 lat lub ukończą 16 lat w 2018 
roku. Młodsi mieszkańcy będą mogli 
przedstawić swoje opinie. 

 Dopuszczenie do głosowania tylko 
takich zadań, które będą dostępne 
dla otwartego grona mieszkańców 
oraz kwalifikowanie do realizacji 
zadań, które uzyskały w gło-
sowaniu poparcie co najmniej  
100 mieszkańców, a w osiedlach, 
w których minimalna liczba gło-
sów jest mniejsza niż 100 – zostały 
poparte co najmniej przez liczbę 
mieszkańców odpowiadającą mini-
malnej liczbie głosów wymaganej 
dla uznania głosowania za ważne. 

 Wprowadzenie zasady oddawania 
jednego głosu elektronicznego 
z jednego adresu e-mailowego.  

Wyraź swoją opinię
Swoje uwagi (z podaniem imienia, 

nazwiska i adresu zamieszkania) do 
projektu zarządzenia  w sprawie zasad 
budżetu obywatelskiego można zgłaszać 
od 14 do 28 listopada:
• w formie elektronicznej, przesyłając 

na adres bo@um.gliwice.pl do godzi-
ny 24.00 dnia 28 listopada; 

• w formie papierowej, pozostawia-
jąc pismo w Urzędzie Miejskim przy  
ul. Zwycięstwa 21, na stanowisku Biura 
Podawczego lub w Informacji Głównej 
(parter – hol główny), lub na stano-
wisku Biura Podawczego w filii Urzę-
du przy ul. Jasnej 31A, w godzinach 
urzędowania: pn.-śr. 8.00–16.00, czw. 
8.00–17.00, pt. 8.00–15.00;

• listownie, przesyłając do 28 listopada 
pismo na adres: Urząd Miejski w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice; 
na kopercie należy dopisać „BUDŻET 
OBYWATELSKI – KONSULTACJE”.

Za dzień złożenia opinii w formie 
papierowej przyjmuje się dzień złoże-
nia pisemnej opinii w Urzędzie, bądź – 
w przypadku przekazania opinii listownie 
– datę doręczenia korespondencji przez 
operatora pocztowego do Urzędu.

Osoba, której rodzaj niepełnospraw-
ności uniemożliwia przekazanie opinii, 
będzie mogła wyrazić ją za okazaniem 
dokumentu potwierdzającego dane oso-
bowe – za pośrednictwem konsultanta ds. 
osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi 
Interesantów na parterze UM przy ul. Zwy-
cięstwa 21.  (al)
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Bogusław Saliwka to wyjątkowy gliwiczanin, świadek 
historii, weteran i społecznik, współorganizator co-
rocznych Spotkań Pokoleń na Cmentarzu Centralnym, 
a także prezes Gliwickiego Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych. 9 listopada świętował 
90. urodziny.
Z okazji jubileuszu życzenia 
i uszanowanie szacownemu 
gliwiczaninowi złożyli m.in. 
prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz, sekretarz miasta 
Andrzej Karasiński, przewod-
niczący Rady Miasta Gliwice 
Marek Pszonak oraz miejscy 
radni, a także przedstawiciele 
jednostki wojskowej Agat, WKU, 
Policji i Straży Miejskiej. 

– Pan Bogusław to niezwy-
kły dziewięćdziesięciolatek 
o ciągle świeżym i błyskotliwym 
umyśle. Jest nadal aktywny 
społecznie, cieszy się ogrom-
nym szacunkiem, szczególnie 
wśród wojskowych. Stanowi 
dla wszystkich przykład, jak 
pomimo przeciwności losu czy 
problemów zdrowotnych, nie 
poddawać się, gdy jest się odpo-
wiedzialnym za innych – mówi 
Bogna Dobrakowska, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach. 

– Bogusław Saliwka ściśle 
współpracuje ze Szkołą Podsta-

wową z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. Noblistów Polskich nr 6,  
której (funkcjonującej jeszcze 
jako Gimnazjum nr 3) w 2011 r. 
przekazał związkowy sztandar, 
utrwalając w ten sposób mię-
dzypokoleniowe więzi. Od lat 
sprawuje także pieczę nad chó-
rem „Kombatant”, który w bie-
żącym roku obchodzi 45-lecie 
swojej działalności. Wieloletnia 
i bogata działalność Związku 
jest wyraźnym powodem do 
dumy dla pana Bogusława – do-
daje Agata Cira, dyrektor Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Noblistów 
Polskich nr 6 w Gliwicach.
 
Bogusław Saliwka urodził się 9 li-
stopada 1927 r. w Stryju. Miał za-
ledwie 9 miesięcy, gdy zmarł mu 
ojciec. W 1944 r. wraz z bratem 
Romanem, został skierowany do 
szkoły oficerskiej w Jarosławiu, 
a następnie do 16 Pułku Pie-
choty 6 Dywizji w Prze¬myślu. 
Miał wówczas niespełna 17 lat 
i był najmłodszym żołnierzem 
w pułku, z którym dotarł do 

Lublina, Mińska Mazowieckiego 
i Warszawy, walczył o Pomorze. 
Tam zginął jego brat.
 
– Będąc młodym chłopakiem, 
nie miałem wpływu na to, 
w jakim ugrupowaniu będę 
walczył. Dla mnie najważ-
niejsza była możliwość walki 
za Ojczyznę. Miłość do niej 
wyniosłem z domu rodzinnego 
i szkoły, która nosiła imię Józefa 
Piłsudskiego – mówi Bogusław 
Saliwka. 

W 1948 r. Bogusław Saliwka 
zamieszkał w Gliwicach, ożenił 
się, tu urodziły się jego dzieci. 
Do 1975 r. pracował w przemy-
śle chemicznym. Był prezesem 
Auto Moto Klubu w Gliwicach, 
organizował m.in. pierwsze 
w Polsce eliminacje mistrzostw 
Europy w motocrossie oraz gli-
wicki etap jednego z pierwszych 
Wyścigów Pokoju. Był wicepre-
zesem Klubu Sportowego Piast 
Gliwice i członkiem Związku 
Kombatantów. W 1992 r. został 

wiceprezesem Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, a pod koniec lat 
90. jego prezesem. Funkcję tę 
pełni do dziś. Jest organizatorem 
wielu patriotycznych wydarzeń, 
m.in. corocznych Spotkań Poko-
leń na Cmentarzu Centralnym. 
Bogusław Saliwka należy też 
do Korpusu Weteranów Walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej, a za pracę społeczną na 
rzecz różnych środowisk otrzymał 
tysiące podziękowań.  (mf)

Politechnika Śląska z powodzeniem łączy naukę ze współpracą z przemysłem. Jest jedną z dwóch uczelni w Polsce, które kształcą najwięcej 
doktorantów wdrożeniowych. Pracę nad takimi doktoratami rozpoczęły w gliwickiej uczelni aż 64 osoby.

Ten sam wynik udało się 
osiągnąć tylko Politechnice War-
szawskiej. Wyniki konkursu na 
doktoraty wdrożeniowe zostały 
ogłoszone przez wicepremiera 
i ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego Jarosława Gowina 
10 listopada, podczas oficjalnej 
inauguracji ministerialnego pro-
gramu.

Najwięcej, bo aż  
26 doktoratów  
wdrożeniowych,  
jest realizowanych  
w Gliwicach na Wydziale  
Mechanicznym  
Technologicznym Pol. Śl. 
Na Wydziale Automatyki, 
Elektroniki i Informatyki 
realizowane są 22,  
na Wydziale Inżynierii 
Środowiska i Energetyki  
– 13, a na Wydziale  
Chemicznym – 3.

W konkursie na doktoraty 
wdrożeniowe uczelnie mogły 
się ubiegać o środki finansowe 
na prowadzenie stacjonarnych 
studiów doktoranckich rozpo-
czynających się w roku akade-
mickim 2017/2018, na których 
kształcenie doktorantów będzie 

się odbywało we współpracy 
z pracodawcami.

Doktoranci wdrożeniowi będą 
więc realizowali swoje doktoraty 
w systemie dualnym. Oznacza 
to, że będą pracowali w dwóch 
miejscach – w przedsiębiorstwie 
oraz na uczelni. Skupią się na 

rozwiązaniu konkretnego pro-
blemu technologicznego danego 
przedsiębiorstwa, czyli swojego 
pracodawcy. Będą mieli także 
dwóch opiekunów merytorycz-
nych – jednego wskazanego przez 
firmę oraz drugiego pochodzące-
go z jednostki naukowej.

Doktoranci otrzymają rów- 
nież podwójne wynagrodze-
nie – od pracodawcy oraz sty-
pendium Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

– Doktoraty wdrożeniowe 
ton kolejny krok zacieśniają-
cy współpracę naszej uczelni 
z przemysłem. Prowadzenien in-
nowacyjnych badań naukowych, 
a także wdrażanie ich wyników 
do gospodarki to podstawowe 
cele działalności naukowej Po-
litechniki Śląskiej. Na realizacji 
doktoratów wdrożeniowych 
zyskuje zarówno nasza uczelnia, 
jak i pracodawca, który otrzy-
muje rozwiązanie konkretnego 
problemu w swojej firmie. Ale 
przede wszystkim zyskuje sam 
doktorant, mogąc realizować ka-
rierę naukową i zyskując niezwy-
kle cenne doświadczenie w prze-
myśle, a przy tym otrzymując za 
to godne wynagrodzenie – mówi 
rektor Politechniki Śląskiej prof. 
Arkadiusz Mężyk.  

    (mt)
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Wyjątkowy solenizant

Politechnika znów w czołówce

Serdeczne życzenia i uszanowanie szacownemu gliwiczaninowi złożyli m.in. Zygmunt Frankiewicz, prezydent
Gliwic oraz Marek Pszonak, przewodniczący Rady Miasta Gliwice
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SENIORZY

Fajnie jest mieć 
„-dziesiąt” lat w Gliwicach!
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Jesień życia to najlepszy czas na spełnianie marzeń i odkrywanie nowości. Wiedzą o tym dobrze gliwiccy senio-
rzy, którzy od lat korzystają z coraz bogatszej, miejskiej oferty zajęć dla najstarszych. Propozycji jest mnóstwo!
Witaj w klubie!

Nie tylko teraz, w listo-
padzie, gliwiccy seniorzy 
obchodzą swoje święto. Do 
kalendarza miejskich imprez 
na stałe wpisał się wrześniowy 
Rodzinny Piknik Seniora, który 
jest okazją do spotkań towa-
rzyskich i wspólnej zabawy. Na 
co dzień najstarsi mieszkańcy 
mogą korzystać ze stale po-
szerzającej się oferty Klubów 
Seniora. W Gliwicach działają 
one w 17 miejscach.

Zapłać mniej!
W ramach programu „Gli-

wicki senior 67+ i 75+” starsi 
mieszkańcy miasta mogą 
otrzymać Kartę Seniora. 
Uprawnia ona do zniżek na bi-
lety wstępu na niektóre miej-
skie obiekty, a także oferuje 
dostęp do usług proponowa-
nych przez prywatnych partne-
rów programu. Pełna lista oraz 
wniosek do pobrania znajdują 
się na stronie www.gliwice.
eu (zakładka Urząd Miejski, 
odnośnik „Gliwicki senior 67+  
i 75+”) lub w wersji papierowej 
w Biurze Obsługi Interesantów 
UM. Z Kart Seniora korzysta 
w Gliwicach blisko 5 tysięcy 
osób.

Bądź aktywny
Do aktywnego trybu ży-

cia zachęcają seniorów m.in. 
zajęcia sportowe w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego. Miasto organizuje też 
bezpłatne i cieszące się dużą 
popularnością zajęcia aqua 
aerobiku dla osób powyżej  
65. roku życia. Na co dzień 
seniorzy chętnie korzystają  
z siłowni pod chmurką, których 
z miesiąca na miesiąc przybywa 
w gliwickich osiedlach.

Rozwijaj pasje i hobby Se-
niorów, którzy chcieliby 
spróbować swoich 
sił na scenie, za-
prasza Grupa 
Teatralna Se-
niorów przy 
Cent rum 
Organizacji 
Kul tura l -
nych (ul. 
Studzienna 
6). Uzdol-
nionych mu-
zycznie skupia 
natomiast Ze-
spół Muzyczny Se-
niorów. Społecznicy 
z powołania mogą dołą-
czyć do Akademii Wolontariatu 
Seniora lub grupy Baśniowych 

Babć. Informacji o działaniach 
dla i na rzecz seniorów warto 
szukać na stronie www.gcop.
gliwice.pl w zakładce „Strefa 
Seniora”.

Poszerzaj horyzonty 
Ciekawe cykle wykładów, 

zajęcia oraz wycieczki organi-
zuje od lat gliwicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku (www.utw.
gliwice.wordpress.com). Seans 
Seniora w Kinie AMOK to z kolei 
cykl projekcji filmowych, prze-

znaczony spe-
cjalnie dla 

dojrza-
łych 

w i -
d z ó w. 

Odpowied 
nia legitym cja 

upoważnia do skorzystania  
z promocyjnych biletów za 8 zł 
lub w wyjątkowych wypadkach 
za 10 zł. Zapowiedzi filmów 
warto śledzić pod adresem 
www.amok.gliwice.pl/wyda-
rzenia/ seans-seniora.

Dla tych, którzy woleliby 
raczej sprawniej poruszać się 
w świecie wirtualnym, Miejska 
Biblioteka Publiczna przygoto-
wała bezpłatne zajęcia kom-
puterowe. Pomoc seniorom 
w tym zakresie niesie również 
Gliwickie Centrum Organiza-
cji Pozarządowych w ramach 
projektu „Facebook łączy po-
kolenia”.

Dbaj o zdrowie i dobre 
samopoczucie

Spotkania z lekarzami spe-
cjalistami czy cykliczne, bezpłat-
ne badania i konsultacje to już 
gliwicka tradycja. Znajdziemy je 
przede wszystkim w miejskich 
projektach: Zdrowe Gliwice 
oraz Gliwicki Dzień dla Zdro-
wia. Bezpłatne akcje zdrowotne 
przyciągają tłumy mieszkańców! 
Dla nieobecnych przygoto-
wano „wirtualne spotkania” 
ze specjalistami na stronie  
www.gliwice.eu (dolna zakład-
ka Zdrowie i pomoc społeczna 
-> klik w odnośnik o tej samej 
nazwie -> Ochrona i promocja 
zdrowia).

Miasto promuje też ideę 
zakładania i prowadzenia czer-
wonych „Segregatorów Życia” 
zawierających najważniejsze 
informacje o stanie zdrowia ich 
właścicieli. Od 1 grudnia segre-
gatory będzie można odbierać 
bezpłatnie na stanowisku Kon-
sultanta Osób Niepełnospraw-
nych na parterze UM.

Więcej informacji o miej-
skich akcjach zdrowotnych 
można znaleźć na stronie  
www. gliwice.eu (dolna zakład-
ka Zdrowie i pomoc społeczna 
-> klik w odnośnik o tej samej 
nazwie -> Ochrona i promocja 
zdrowia).

 (kik)

www.gcop.gliwice.pl
www.gcop.gliwice.pl
www.amok.gliwice.pl/wydarzenia/seans-seniora
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WARTO WIEDZIEĆ

Nastały chłodniejsze dni i noce. Jak pomóc przetrwać jesień i zimę 
wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą znaleźć się 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia?

Pomoc dla osób bezdomnych moż-
na uzyskać bezpośrednio w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
u pracowników socjalnych Zespołu ds. 
bezdomności (ul. Ziemowita 1, pok. 4, 
5, tel. 32/337-11-81) lub w sekreta-
riacie Działu Pomocy Środowiskowej 
(tel. 32/335-96-27). Jak deklaruje OPS, 
bezdomnym mężczyznom i kobietom za-
pewniane jest tymczasowe schronienie 
na terenie Gliwic i poza Gliwicami.

Warto pamiętać też numery telefonów 
alarmowych, które należy wybrać w sy-
tuacjach zagrożenia: 986 – straż miejska, 
999 – pogotowie ratunkowe, 112 – służ-
by ratownicze. 

Od 1 listopada w Wojewódzkim Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego w Kato-
wicach (WCZK) działa także bezpłatny 
numer 987. To infolinia dla osób bez-
domnych, czynna w sezonie jesienno-
-zimowym, pod którą można uzyskać 
informację na temat noclegów czy 
wyżywienia.

Dodatkowego wsparcia osobom bez-
domnym na terenie Gliwic udzielają or-
ganizacje pozarządowe wydające paczki 
żywnościowe oraz odzież:

• Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejo-
nowy w Gliwicach, ul. Wrocławska 16 
(pn.–pt. 7.30–15.30)

• Caritas Diecezji Gliwickiej ul. Zie-
mowita 2 (pn., śr., pt. 14.00–15.00),  
ul. Okrzei 31 (środy 8.00–10.00 
i 17.00–18.00) oraz ul. Bernardyńska 
19 (wtorki 14.00–16.00).

• Polski Komitet Pomocy Społecznej,  
ul. Chopina 11 (czwartki 10.00-14.00)

• Towarzystwo Pomocy Brata Alberta 
Punkt Wydawania Żywności ul. Składo-
wa 4 (pn.–pt. od 15.00)

Pomoc oferuje również Klub Integracji 
Społecznej prowadzony przez Towarzy-
stwo Pomocy Brata Alberta w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 27 of., tel. 32/230-54-
-08), gdzie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 15.00 można 
uzyskać wsparcie w zakresie aktywizacji 

społeczno-zawodowej i spędzenia czasu 
w ciągu dnia.

Nie bądźmy też obojętni na pro-
blemy sąsiadów lub osób z bliż-
szego otoczenia: ludzi starszych, 
schorowanych, samotnych, 
niepełnosprawnych, uboższych, 
czasem niezaradnych życiowo.

Osoby wymagające pomocy i wspar-
cia można zgłaszać u pracowników 
socjalnych w 4 filiach Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, zgodnie z miejscem 
zamieszkania:

• Filia 1 ul. Reymonta 18 oraz Punk-
ty Rejonowe filii 1 (ul. Krzywa 2/4,  
ul. Bł. Czesława 36)

• Filia 2 ul. Fiołkowa 26 oraz Punkt Rejo-
nowy filii 2 (ul. Dziewanny 2)

• Filia 3 ul. Bojkowska 20
• Filia 4 ul. Ziemowita 1

Pracownicy socjalni udzielą pomocy 
w pn. 9.00 –11.00, we wt. 8.00–10.00, 
w śr. 8.00–10.00, w czw. 13.00–15.00, 
w pt. 8.00–10.00.

Sekretariat Działu Pomocy Środowisko-
wej jest czynny w pn. 7.30–17.00, a od 
wt. do pt. 7.30–15.30.

 (kik)

Nie bądźmy  
obojętni

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez Ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas 
sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę 
www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
16 listopada 2017 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00  

rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 19 paździer-

nika 2017 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 745).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2017 rok (druk nr 746).

8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości obowiązujących na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 735).

9. Projekt uchwały w sprawie określenia 
wzorów formularzy składanych do orga-
nu podatkowego przez podatników z ty-
tułu podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i podatku leśnego (druk nr 736).

10. Projekt uchwały w sprawie określenia 
warunków i trybu składania informacji 
o nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych, deklaracji na podatek od 
nieruchomości, informacji o gruntach, 
deklaracji na podatek rolny, informacji 
o lasach, deklaracji na podatek leśny za 
pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej oraz możliwości składania dekla-

racji na podatek od środków transporto-
wych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (druk nr 737).

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie zarządzenia na terenie miasta 
Gliwice poboru opłaty targowej w dro-
dze inkasa, określenia inkasentów i wy-
sokości wynagrodzenia z tytułu inkasa 
(druk nr 738).

12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia 
czasu obowiązywania dotychczasowej 
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie miasta Gliwice na okres od 1 
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 
(druk nr 734).

13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za usuwanie i przechowywanie 
pojazdów usuniętych z dróg na parking 
strzeżony (druk nr 732).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej 
obejmującej działkę nr 371/6, obręb 
Kuźnica, zapisanej w księdze wieczystej 
nr GL1G/00122499/2, o powierzchni 
1,8823 ha, położonej przy ul. Mecha-
ników 9, będącej własnością Skarbu 
Państwa w użytkowaniu wieczystym 
Miasta Gliwice, wraz z przeniesieniem 
prawa własności budynku hali produk-
cyjnej o powierzchni 5705 m2, będącej 
własnością Miasta Gliwice (druk nr 740).

15. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie na czas nie-
oznaczony umów dzierżawy (druki  
nr 741, 742, 743, 744).

16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego frag-
ment Osiedla Wójtowa Wieś, położony 
po południowej stronie ulic Wójtowskiej 
i Dolnej Wsi (druk nr 739).

17. Projekt uchwały w sprawie stwierdze-
nia przekształcenia dotychczasowych 
sześcioletnich szkół podstawowych 
w ośmioletnie szkoły podstawowe, 
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 
ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 
747).

18. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy 
w szkołę specjalną przysposabiającą do 
pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 
2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe (druk 
nr 749).

19. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowych zasad-
niczych szkół zawodowych w branżowe 
szkoły I stopnia, o których mowa w art. 
18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo 
oświatowe (druk nr 750).

20. Projekt uchwały w sprawie stwierdze-
nia przekształcenia dotychczasowych 
szkół policealnych w szkoły policealne, 
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 
lit. f ustawy – Prawo oświatowe (druk 
nr 748).

21. Projekt uchwały w sprawie stwier-
dzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 13 w Gliwicach 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową  
nr 27 w Gliwicach, o której mowa  
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
oświatowe (druk nr 751).

22. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 
w Gliwicach przy ul. Władysława Gomuł-
ki 16a (druk nr 752).

23. Projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wycho-
wania przedszkolnego w przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Gliwice 
(druk nr 733).

24. Wolne wnioski i sprawy bieżące zgłasza-
ne przez radnych.

25. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

www.gliwice.eu
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KULTURA / SPORT

Mocny Start 
15 minut. Tyle trwała rów-
norzędna walka koszyka-
rzy GTK Gliwice z drużyną 
TBV Start w Lublinie.

Przez pierwszy kwadrans 
meczu trener GTK Paweł Turkie-
wicz próbował zaskoczyć rywa-
la, a gliwicka drużyna miała oka-
zję do ponawiania akcji. Straty 
były szybko odrabiane. Później 
Start postawił na sprawdzony 
w tym dniu sposób na zdoby-
wanie punktów, a gliwiczanie 
nie ustrzegali się błędów w grze 
defensywnej i kryciu. W końco-
wych fragmentach spotkania na 
parkiecie przebywali już tylko 
zawodnicy rezerwowi. To wtedy 
lublinianom udało się powięk-
szyć dotychczasową przewagę 
do 25 „oczek”. Gra zakończyła 
się wynikiem 90:65 dla TBV 
Start Lublin.

W kolejnym spotkaniu na 
wyjeździe GTK Gliwice zmierzy 

się w Koszalinie z tamtejszym 
AZS-em. Natomiast swoje trzy 
najbliższe spotkania w ramach 
Polskiej Ligi Koszykówki gliwic-
ka drużyna rozegra w miejscu 
dotychczasowych występów, 
czyli w Centrum Sportowo-
-Kulturalnym „Łabędź” przy 
ul. Partyzantów 25. W tym 
celu obiekt zostanie dostoso-
wany do wymogów infrastruk-
turalnych w najwyższej klasie 
rozgrywkowej.

Pierwszy mecz GTK w roli 
gospodarza już 3 grudnia (po-
czątek – godz. 18.00). Rywalem 
gliwiczan będzie Anwil Włocła-
wek. 10 grudnia do Gliwic zawita 
Polski Cukier Toruń (srebrny me-
dalista sezonu 2016/2017), a trzy 
dni później w „Łabędziu” pojawi 
się zespół BM Slam Stal Ostrów 
Wielkopolski.

Informacje o biletach wstępu 
można znaleźć na stronie www.
gtk.gliwice.pl.  (kik)

W meczu VI kolejki SPR Sośnica Gliwice zmierzyła się 
z WKPR-em Wesołą Warszawa. Pierwsza połowa spo-
tkania należała do gliwiczanek, ale druga nie była już tak 
jednostronna... Warszawianki walczyły do końca, ulegając 
ostatecznie 22–27 (7–15).

– Debiutujący na tym pozio-
mie rozgrywkowym przeciwnik 
zajmował przed meczem zaled-
wie ósme miejsce w tabeli i mógł 
wydawać się niezbyt trudnym 
wyzwaniem, ale zdołał już spra-
wić spore problemy wyżej noto-
wanym drużynom dzięki walce do 
samego końca – mówi Krzysztof 
Zieliński, prezes SPR Sośnica Gli-
wice. Tak było i tym razem.

Przed meczem odbyły się 
uroczystości związane z przy-
padającym na dzień rozgrywek 
Świętem Niepodległości. Uczczo-
no także minutą ciszy pamięć kpr. 
Ryszarda Pawłowskiego. W opra-
wie uroczystości wzięli udział 
m.in. uczniowie klas munduro-
wych Zespołu Szkół Ekonomicz-
no-Technicznych w Gliwicach. 

 (kik) 

Zwycięska passa

Szachy na Mikołajki
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Wolne w MBP
W piątek 17 listopada wszystkie wypożyczalnie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej będą nieczynne.

Placówki zostaną zamknięte 
w związku z trwającą od 13 do 17 
listopada reinstalacją bibliotecz-
nego systemu komputerowego. 
W tym czasie niedostępny jest 

między innymi elektroniczny ka-
talog OPAC. Zaplanowane na 17 
listopada wydarzenia kulturalne 
odbędą się zgodnie z harmono-
gramem.  (mm)
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Lubisz śpiewać, masz rockowy pazur i chcesz tworzyć muzykę? 21 i 22 listo-
pada w kinie Amok (ul. Dolnych Wałów 3) odbędą się castingi do talent show 
„Gwiazdy Rocka”.

Muzyczny program Su-
perPolsatu wypełni rockand- 
rollowa energia. Na castingi 
do programu mogą zgłosić 
się wokaliści i zespoły z całej 
Polski. Warunek? Muszą two-
rzyć muzykę, mieć własny, 
niepodrabialny styl i sceniczną 
charyzmę. Muzycy trafią pod 
skrzydła eskpertów z branży 
muzycznej, którzy pomogą 
im odnieść sukces. Zwycięzca 
show, poza tytułem Gwiazdy 
Rocka, zgarnie nagrody. Jedną 
z nich jest nagranie własnego 
singla.

Na 21 i 22 listopada w Gli-
wicach zaplanowano jedyne 
castingi do programu. Żeby 
wziąć w nich udział, wystar-
czy nagrać komórką filmik 
z wykonaniem dowolnego 
utworu. Należy pamiętać, żeby 
było to nagranie w poziomie. 
Można także podrzucić orga-
nizatorom link do teledysku 
umieszczonego w Internecie. 
Filmy należy przesyłać na ad-
res kontakt@gwiazdyrocka.pl. 
Później wystarczy pobrać for-
mularz zgłoszeniowy i zgłosić 
się z nim na casting.

Przesłuchania będą odby-
wać się między godz. 11.00  
a 20.00. Mogą w nich uczest-
niczyć muzycy, którzy mają co 
najmniej 16 lat (niepełnoletni – 
z opiekunami). Górnej granicy 
wiekowej nie ma.

Wszystkie szczegóły na temat 
programu, namiary na organiza-
torów i formularz zgłoszeniowy 
są dostępne na stronie www.
gwiazdyrocka.pl. Garść infor-
macji można znaleźć także na 
Facebooku. Miasto Gliwice jest 
partnerem castingów do progra-
mu „Gwiazdy Rocka”. (mm)

Zostań 
gwiazdą rocka!

fo
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Przed nami XVI Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Sza-
chowy dla dzieci. Sportowa impreza w ZS-P nr 2 na 
os. Kopernika odbędzie się 2 grudnia. 

Zawody będą przeprowa-
dzone w 4 kategoriach wieko-
wych: do lat 8, 10, 13 i 16.

Zamknięcie listy startowej 
o godzinie 9.30, rozgrywki roz-
poczną się o 10.00.

Chętnych do wzięcia 
udziału w wydarzeniu obo-
wiązują zapisy i wpisowe 
(30 zł). Zgłoszenie należy 

nadesłać do 1 grudnia, 
mailowo (jkocela@op.pl) 

lub za pośrednictwem 
formularza dostępnego 

na stronie www.chessar-
biter.com.

Projekt został dofi-
nansowany z budżetu 

Miasta Gliwice. 
 (mt)
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OGŁOSZENIA

OFERTY PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego  

w wymiarze pełnego etatu.
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
1. Praca socjalna.
2. Prowadzenie indywidualnych i grupowych form 

wsparcia.
3. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życio-

wych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdol-
ne samodzielnie pokonywać problemy będące 
przyczyną trudnej sytuacji życiowej. 

4. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa 
w realizacji ww. zadań.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie 
działań samopomocowych w zaspokajaniu nie-
zbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup 
i środowisk społecznych.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specja-
listami w celu przeciwdziałania i ograniczania 
negatywnych skutków zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym stano-
wisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz 

art. 156 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (j.t. DzU z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku pra-
cownika socjalnego.

3. Obywatelstwo polskie.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo 

do korzystania w pełni z praw publicznych.

5. Znajomość obowiązujących przepisów prawnych 
z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postę-
powania administracyjnego oraz dokumentów 
i wytycznych dotyczących realizacji wsparcia 
z zakresu włączenia społecznego.

6. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:

7. Umiejętność pracy w zespole.
8. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
9. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.
10. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.
11. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, od-

powiedzialność.

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV).
1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie.
2. List motywacyjny.
3. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym za-
świadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.

4. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub in-
nych dokumentów potwierdzających poprzednie 
zatrudnienie.

5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdol-
ność do czynności prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za prze-
stępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się 
przeciwko niemu postępowanie karne.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na 
wykonywanie pracy na stanowisku pracownika 
socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii winny być 
potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność 
z oryginałem”. CV i list motywacyjny należy opatrzyć 
klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 (j.t. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 30 listopada 
2017 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 na stanowisko pracownika socjalnego”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/335-96-21, 32/335-96-26 lub  
32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą roz-
patrywane.

KOMUNIKATY

W Gliwicach znajduje się wiele dzieci,  
które z różnych powodów nie mogą wychowywać się 

w swoim środowisku rodzinnym, 

dlatego Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach  

pilnie poszukuje małżeństw,  
rodzin z dziećmi lub osób samotnych, 

które chciałyby zaopiekować się dziećmi 
jako rodzina zastępcza. 

Wychowywanie w rodzinie zastępczej jest ogromną 
szansą dla każdego dziecka marzącego o posiadaniu 
własnej, kochającej rodziny. Osoby zainteresowane 
tematyką rodzicielstwa zastępczego serdecznie zapra-
szamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne ze 
specjalistami pracy z rodziną i pedagogami Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, 
które odbędą się: 21 listopada 2017 r. oraz 12 grudnia 
2017 r. w godzinach 17.00 – 18.00 w dolnej sali konfe-
rencyjnej w Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka”, 
w Gliwicach, ul. Studzienna 6.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia, organizowanego wg procedur  
określonych regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

dostawę części zamiennych do pomp produkcji KSB.

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 r. do godz. 9.30.
Termin otwarcia ofert: 21 listopada 2017 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.pec.gliwice.pl.

URZĄD MIEJSKI  
W GLIWICACH
ogłasza nabór ciągły firm 

wykonawczych, które chcą 
wykonać prace w ramach edycji 

pilotażowej Programu Ograniczania Niskiej Emisji na 
terenie Miasta Gliwice w latach 2017 i 2018.

Oferta wykonawcy może dotyczyć 
modernizacji systemów grzew-
czych: kotłów gazowych kondensa-
cyjnych, kotłów retortowych speł-
niających wymogi 5 klasy zgodnie 
z normą PN-EN-303-5:2012, pomp 
ciepła, elektrycznych pieców aku-
mulacyjnych, termoizolacji (docie-
plenia ścian, stropów lub dachów) 
oraz wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej. Wymagania w za-
kresie ofert określone zostały  
w załączniku nr 3 do zarządzenia 
nr PM-4772/17 Prezydenta Miasta 

Gliwice z 11 lipca 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu termo-
modernizacji budynków jednoro-
dzinnych oraz lokali mieszkalnych 
w budynkach wielorodzinnych, 
realizowanych w ramach edycji pi-
lotażowej ,,Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla miasta Gliwice”. 
Zainteresowane firmy prosimy  
o składanie kompletnych ofert  
w biurze podawczym Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach z zaznaczeniem 
na kopercie –,,Oferta na PONE 
2017” z dopiskiem ,,nie otwierać”.

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Odwodnienie terenów położonych pomiędzy 
autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa  

a ul. Biegusa w Gliwicach – etap I”. 

Termin składania ofert: 19 grudnia 2017 r. do godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 19 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu 
w dziale Przetargi/zamówienia publiczne Urzędu Miejskiego 

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.:

Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą 
i montażem ustrojów akustycznych w ramach  

inwestycji pn. „Budowa nowoczesnej hali widowisko-
wo-sportowej PODIUM w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 28 listopada 2017 r. do godz. 11.00.
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2017 r. o godz. 12.00.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

http://opsgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://niskoemisyjne.gliwice.eu/
http://www.gapr.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

poszukuje kandydatów na stanowisko:

ustawiacz
miejsce pracy: Gliwice

nr ref.: Ustawiacz/MSI/2017
Zadania:
• organizowanie i kierowanie pracami ma-

newrowymi i ruchami taboru kolejowego 
w sposób zabezpieczający prawidłowe 
i terminowe wykonanie zadań,

• obsługa urządzeń łączności przewodowej 
i bezprzewodowej,

• ocena stanu technicznego taboru i infra-
struktury według posiadanych uprawnień,

• prowadzenie dokumentacji związanej z wy-
konywanymi obowiązkami,

• współpraca z maszynistą, dyżurnym ruchu 
oraz osobami odpowiedzialnymi za kierowa-
nie ruchem na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• posiadanie aktualnych uprawnień na sta-

nowisko ustawiacza,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyj-

nego na stanowisko ustawiacza,
• bardzo dobre warunki zdrowotne i psycho-

fizyczne spełniające aktualnie obowiązujące 
przepisy,

• dyspozycyjność,
• mile widziane uprawnienia rewidenta.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do 

Twoich potrzeb i możliwości (w przedziale 
od poniedziałku do soboty, w godzinach 
między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane ter-
minowo,

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek E, nr tel. 608-525-440, 
adres e-mail: malgorzata.skubera@scl.com.pl. 
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakład-
ce „Kariera” na naszej stronie internetowej:  
www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie 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 – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

poszukuje kandydatów na stanowisko:

maszynista pojazdów 
trakcyjnych

miejsce pracy: Gliwice
nr ref.: Maszynista/MSI/2017

Zadania:
• wykonywanie manewrów w obrębie 

bocznicy i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej 

z pracą maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu szybko-

ściomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną manewrową 

oraz osobami odpowiedzialnymi za kie-
rowanie ruchem na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• uprawnienia do kierowania pojazdem 

kolejowym – spalinowym pojazdem 
trakcyjnym,

• świadectwo złożenia egzaminu kwali-
fikacyjnego na stanowisko maszynisty,

• obsługa i eksploatacja lokomotywy,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta  

i/lub ustawiacza,
• dobry stan zdrowia.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 28 lat,
• umowa-zlecenie,
• elastyczne godziny pracy dopasowane do 

Twoich potrzeb i możliwości (w przedziale 
od poniedziałku do soboty, w godzinach 
między 6.00 a 22.00),

• atrakcyjne wynagrodzenie wypłacane 
terminowo,

• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświad-

czenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,  
ul. Portowa 28, budynek E, nr tel. 608- 
-525-440, adres e-mail: malgorzata.skubera 
@scl.com.pl. Wszystkie oferty pracy znaj-
dziesz w zakładce „Kariera” na naszej stronie 
internetowej: www.scl.com.pl.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych – t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”.

• murarz 
wykształcenie zawodowe, praca na 
samodzielnym stanowisku, umo-
wa-zlecenie, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice; 

• pomoc kucharza 
wykształcenie podstawowe, doś- 
wiadczenie mile widziane, zakres 
obowiązków do uzgodnienia z pra-
codawcą, dwie zmiany, miejsce pracy 
Gliwice;

• sprzedawca 
wykształcenie min. zawodowe, 
doświadczenie zawodowe na ww. 
stanowisku, minimum sanitarne, 
sprzedaż wyrobów własnych, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

• magazynier 
wykształcenie zawodowe, znajomość 
rodzajów i typów pieczywa ukraiń-
skiego, przygotowywanie towaru do 
transportu wg. typów i rodzajów, trzy 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice; 

• tokarz 
wykształcenie zawodowe; min. rok 
doświadczenia, umiejętność czyta-

nia rys. technicznego, zakres obo-
wiązków: praca na maszynie, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

• kosmetyczka 
wykształcenie średnie kierunkowe, 
doświadczenie w zawodzie, ksią-
żeczka sanepidowska, umiejętność 
stylizacji paznokci – mile widzia-
na, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Gliwice;

•  asystentka   
    stomatologiczna 

wykształcenie kierunkowe, doś- 
wiadczenie zawodowe, dodatko-
we kursy, uprawnienia: mile wi-
dziane, praca w gabinecie z leka-
rzem, dwie zmiany, miejsce pracy:  
Gliwice; 

• spawacz 
wykształcenie zawodowe, doświad-
czenie zawodowe: 1 rok, upraw-
nienia do spawania metodą MIG/
MAG, zakres obowiązków: spawanie 
elementów maszyn i urządzeń gór-
niczych, dwie zmiany, miejsce pracy:  
Knurów.

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 9 listopada 2017 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  

ul. Górnych Wałów 9,
 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego  

przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w wymiarze pełnego etatu.
Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało:
1. Praca socjalna prowadzona w rodzinach 

objętych procedurą Niebieska Karta.
2. Realizacja procedury Niebieska Karta – 

obsługa organizacyjno-techniczna grup 
roboczych.

3. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej po-
mocy będą zdolne samodzielnie pokony-
wać problemy będące przyczyną trudnej 
sytuacji życiowej. 

4. Skuteczne posługiwanie się przepisami 
prawa w realizacji ww. zadań.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i in-
spirowanie działań samopomocowych 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb ży-
ciowych osób, rodzin, grup i środowisk 
społecznych.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi 
specjalistami w celu przeciwdziałania 
i ograniczania negatywnych skutków 
zjawisk społecznych.

Wymagania niezbędne na oferowanym 
stanowisku:
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 

116 oraz art. 156 ustawy z 12 marca  
2004 r. o pomocy społecznej (j.t. DzU 
z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

2. Doświadczenie zawodowe na stanowisku 
pracownika socjalnego.

3. Ukończone szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych 
oraz prawo do korzystania w pełni z praw 
publicznych.

6. Znajomość obowiązujących przepisów 
prawnych z zakresu pomocy społecznej 
i kodeksu postępowania administracyj-
nego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu 
włączenia społecznego.

7. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie umiejętności komunikacyjne,
• umiejętność radzenia sobie ze stre-

sem,
• obowiązkowość, rzetelność, punktu-

alność, dyspozycyjność,
• wyrozumiałość, cierpliwość, kreatyw-

ność, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
1. Kwestionariusz osobowy osoby ubiega-

jącej się o zatrudnienie.
2. List motywacyjny.
3. Uwierzytelnione kopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie i kwalifika-
cje, w tym zaświadczenia o ukończonych 
kursach i szkoleniach.

4. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy 
lub innych dokumentów potwierdzają-
cych poprzednie zatrudnienie.

5. Oświadczenie kandydata, że posiada peł-
ną zdolność do czynności prawnych oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany 
za przestępstwo popełnione umyślnie 
oraz nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie karne.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwala-
jącym na wykonywanie pracy na stano-
wisku pracownika socjalnego.

Dokumenty przedkładane w formie kopii 
winny być potwierdzone przez kandydata 
klauzulą „za zgodność z oryginałem”. CV 
i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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  
(j.t. DzU z 2016 r., poz. 922.)”.

Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do  
30 listopada 2017 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór 
na stanowisko pracownika socjalnego w OIK”.
W przypadku wysłania ofert pocztą de-
cyduje data wpływu dokumentów do se-
kretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-01-11, 32/335- 
-54-50 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą 
rozpatrywane.

Numer naboru 4/2017

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. Inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie spraw związanych z zarzą-

dzaniem terenami niezabudowanymi 
będącymi własnością Miasta Gliwi-
ce, w tym m.in. zawieraniem umów  
dzierżawy.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, 
• znajomość przepisów: ustawy o gospodar-

ce nieruchomościami (t.j. DzU z 14 grud-
nia 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), ustawy 
o własności lokali (t.j. DzU z 2015 r., poz. 
1892 z późn. zm.), Kodeks cywilny (t.j. DzU 
z 9 lutego 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),

• znajomość problematyki zarządzania nie-
ruchomościami,

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzę-

dowych, pracy w zespole, znajomość 
topografii miasta, obsługa komputera 
w stopniu bardzo dobrym.

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, dobra 

organizacja pracy, odporność na stres.
• Informacje o warunkach pracy na sta-

nowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, 

II lub III piętrze Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej, pl. Inwalidów Wojennych 3, 
12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb, istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe 
miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• kwestionariusz osobowy (opublikowany 

na stronie internetowej Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.
pl w zakładce praca);

• dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
(kserokopie);

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie;

• oświadczenie o niekaralności za umyślne 
przestępstwo; 

• oświadczenie o niekaralności za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarżenia  
publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw 
publicznych oraz posiadaniu pełnej zdol-
ności do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• „wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekruta-
cji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 922)”,

• „przyjmuję do wiadomości fakt obo-
wiązku publikacji w Biuletynie Infor-
macji  Publicznej moich danych oso-
bowych zgodnie z wymogami ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych ( t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.)”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać w zamkniętych kopertach ozna-
czonych nr. naboru 4/2017, w sekretaria-
cie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(I piętro), plac Inwalidów Wojennych 12,  
44-100 Gliwice. 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym ter-
minie do 23 listopada 2017 r. do godz. 15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po ter-
minie, nie będą rozpatrywane. 

Do oferty mogą być dołączone inne doku-
menty, w tym opinie lub referencje z po-
przednich miejsc pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/239-11-19.

Planowany termin przeprowadzenia testów 
merytorycznych: 
30 listopada 2017 r., godz. 9.00.

Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.

Inne informacje:
1. Regulamin naboru na wolne stanowi-

ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny 
na stronie internetowej www.zgm-gliwi-
ce.pl w zakładce praca.

2. Zastrzega się informowanie o zakwali-
fikowaniu do testów merytorycznych 
wyłącznie kandydatów, których doku-
menty aplikacyjne spełniały wymogi 
formalne zawarte w ogłoszeniu o nabo-
rze. Wykaz kandydatów spełniających 
wymagania formalne zostanie zamiesz-
czony w BIP oraz na stronie internetowej  
ZGM.

3. Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby 
zainteresowane zwrotem dokumentów 
mogą je odebrać w ZGM, zgłaszając się 
osobiście. Nieodebrane dokumenty pod-
legają zniszczeniu po trzech miesiącach 
od dnia naboru.

4. W przypadku zmiany terminu przepro-
wadzenia testów merytorycznych od-
powiednia informacja zostanie umiesz-
czona w BIP oraz na stronie internetowej 
ZGM zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych  
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).

5. Publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzo-
nego naboru. 

6. ZGM informuje, że w miesiącu poprze-
dzającym datę upublicznienia niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie przekro- 
czył 6%.

7. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa wyżej, 
jest mniejszy niż 6%, kandydat chcący 
skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu składa wraz z wymaga-
nymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.
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OGŁOSZENIA 
NIERUCHOMOŚCI

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budyn-
ku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do  
wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 217/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 218/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 219/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 220/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 221/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 222/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 223/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 224/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 225/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 226/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 227/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 228/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 229/2017 do 21 listopada 2017 r.,

•	 nr 230/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 231/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 233/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 234/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 235/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 236/2017 do 21 listopada 2017 r.;

przeznaczone do  
użyczenia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 216/2017 do 21 listopada 2017 r.,
•	 nr 232/2017 do 21 listopada 2017 r.;

przeznaczone do  
zbycia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
•	 nr 237/2017 do 23 listopada 2017 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności  
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Sikorskiego w Gliwicach. 
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
•  działka nr 1640, obręb Sośnica, KW nr 

GL1G/00092203/1, użytek Bi – inne tereny 
zabudowane,  powierzchnia gruntu – 0,1217 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona w znacznej odległości od 
strefy centralnej miasta. Nieruchomość gruntowa 
pełni funkcję drogi wewnętrznej. Teren dobrze 
skomunikowany z dostępem do drogi publicz-
nej, w niewielkiej odległości od ważnych szlaków 
komunikacyjnych, teren o średniej atrakcyjności 
dla działalności usługowej. Działka o kształcie 
odbiegającym od prostokąta, utrudniającym 
właściwe korzystanie z nieruchomości. Istnieją 
uciążliwości i ograniczenia w korzystaniu z nieru-
chomości z powodu przebiegających przez dział-
kę przewodów instalacyjnych. Sieci uzbrojenia 
w bliskim zasięgu. Nieruchomość obciążona jest 
służebnością gruntową przejścia i przechodu na 
rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkow-
nika wieczystego działki nr 1632, obręb Sośnica. 
Na nieruchomości ustanowiona jest służebność 
przesyłu na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach w za-
kresie kanalizacji sanitarnej Ø 300 mm o długości 
5,70 m, co wraz ze związaną z nią strefą ochronną 
daje powierzchnię gruntu objętego służebnością 
wynoszącą 18,80 m2.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przed-
miotowa działka.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ 
(Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/1062/2010 
z 10 czerwca 2010 r. opublikowanej w Dz. Urz. 
Woj. Śl. nr 143 z 4 sierpnia 2010 r. poz. 2372) 
działka nr 1640 położona jest na terenie opisanym 
symbolem 12 U, co oznacza tereny istniejących 
usług i drobnej wytwórczości, które zalicza się 
do terenów adaptacji i uzupełniania istniejącej 
zabudowy i zagospodarowania.  
Przeznaczenie podstawowe:
a) usługi, 
b) drobna wytwórczość. 
Przeznaczenie uzupełniające: 
a) mieszkaniowe. 
Działka znajduje się w granicach obszaru górni-
czego „Sośnica III”. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. 
uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
177 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 1800,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem 
od towarów i usług (VAT) stosownie do ustawy o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 
z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 19 grudnia 2017 r. o godz. 
9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 34. 
7. Wadium
Wadium w wysokości 17 800,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1640, 
obręb Sośnica oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 14 grudnia 2017 r. Podpisanie no-
tarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
19 stycznia 2018 r.
Wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

•  przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.

Tryb przetargu 
Z uwagi na brak możliwości samodzielnej zabu-
dowy nieruchomości zgodnie z zapisami planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego 
działka nr 1640, pełniąca obecnie funkcję drogi 
wewnętrznej do przyległych nieruchomości, zo-
stała przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych. 
Przetarg ogranicza się do wieczystych użytkowni-
ków przyległych działek oznaczonych jako nr 1631, 
1632, 1633, 1634, 1635, 1638, 1639, 1641, 1642, 
1643, 1644, obręb Sośnica. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równo-
znaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9.  Warunki uczestnictwa w przetargu
•  wniesienie wadium w wymaganym terminie,
•  okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/ych będzie 
ewentualnie nabywana nieruchomość,

•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

•  w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać aktual-
ny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej prowadzącej działalność gosp.),

•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana przez komisję 
przetargową na podstawie elektronicznego 
wypisu z księgi wieczystej wg. stanu na dzień  
14 grudnia 2017 r. W przypadku gdy zapisy księgi 
wieczystej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć doku-
menty, które potwierdzą jego uprawnienie do 
udziału w przetargu ograniczonym w terminie 
do 14 grudnia 2017 r. do siedziby Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-5108/2017 z  18 września 2017 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego prawa własności działki 
niezabudowanej nr 1640, obręb Sośnica, poło-
żonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczo-
nego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-5108/2017 z 18 września 2017 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości położonej w Gliwicach przy ul. Płażyńskiego, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, dla której prowadzona jest w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta nr GL1G/00033327/5, 
oznaczonej jako

• dz. nr 51 o pow. 1,0982 ha, nr 59 o pow. 5,5487 ha 
i nr 60 o pow. 0,1693 ha, obręb Nowe Gliwice, 
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 
jako tereny przemysłowe (Ba), na podstawie art. 
37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin przetargu: 27 listopada 2017 r. o godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasnej 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 742 401 zł
Na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.) przedmiotowa transakcja zbycia podlega opodat-
kowani 23% podatkiem VAT, który został uwzględniony w cenie wywoławczej.
Wadium: 174 240 zł
Termin wpłaty wadium: 21 listopada 2017 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg ograniczony do rolników indywidualnych, speł-
niających niżej podane kryteria określone w ustawie z 14 listopada 
2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2052 
ze zm.), na sprzedaż udziałów Miasta Gliwice w nieruchomościach 
rolnych i leśnych położonych w miejscowości Rdzów, w obrębie 
Rdzów 1 i Rdzów 2, gmina Potworów, województwo mazowieckie, 
objęte księgami wieczystymi:

• RA1P/00008130/9 – działki gruntu, nr: 122, 317, 
319, 540, 803, 920, 1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 
1797,123/2, 397,414, 1468, 1563, 1656, 759/1, 
876/1 i 125/2 o łącznej powierzchni 6,4715 ha, 
przy czym działka nr 397 jest zabudowana do-
mem mieszkalnym i zabudową gospodarczą; 
udział Miasta Gliwice wynosi 1/5 części; 

• RA1P/0008131/6 – działki gruntu nr: 1602, 
1507, 1695, 1755 i 1815 o łącznej powierzchni 
0,3300 ha, udział Miasta Gliwice wynosi 3/80 
części.

Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza udziałów w nieruchomościach (łączna):  
22 000,00 zł
Udział procentowy działek leśnych w cenie wywoławczej wynosi: 
8,96%, natomiast działek rolnych 91,04%.
Cena wywoławcza jest ceną brutto, przy czym na podstawie ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) cena 
udziału w działce niezabudowanej (nr 540) położonej na terenach mieszkalnictwa 
rolniczego i zabudowy zagrodowej zawiera 23% podatek VAT, (przy czym wysokość 
udziału tej działki w cenie wywoławczej wynosi 0,6681%). Ceny pozostałych 
udziałów w 24 działkach niezabudowanych położonych na terenach użytków 
rolnych oraz na terenach lasów i dolesień (nr 122, 317, 319, 540, 803, 920, 
1003, 1489, 1584, 1677, 1737, 1797,123/2, 397,414, 1468, 1563, 1656, 759/1, 
876/1 i 125/2,  1602, 1507, 1695, 1755 i 1815) podlegają zwolnieniu z podatku 
VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 9 ww. ustawy, natomiast udział w działce 
zabudowanej (nr 397) podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 
ust. 1, pkt. 10 ww. ustawy o podatku VAT.
Wadium: 2200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 grudnia 2017 r. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości, położonych na płn. od ul. Cmentarnej / przy ul. Cmentarnej 
/ przy ul. Knurowskiej w Gliwicach:

• dz. nr 722, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5, 
• dz. nr 738, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 740, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00036926/5,
• dz. nr 721, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 911, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00059301/5,
• dz. nr 909, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9,
• dz. nr 910, obręb Kolej, z KW nr GL1G/00032654/9. 
Łączna powierzchnia działek 0,7938 ha. 
Termin przetargu: 9 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 179 000,00 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 2016 r., poz. 710 
ze zm.).
Wadium: 117 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 stycznia 2018 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości zabudowanej:

• dz. nr 951, obręb Kłodnica, ul. Toszecka 25B 
w Gliwicach, pow. gruntu 0,3655 ha, KW nr 
GL1G/00037824/7, pow. użytkowa budynków: 
2163 m².

Termin przetargu: 10 stycznia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 813 000,00 zł 
Sprzedaż 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 2016 r., poz. 710 ze zm.
Wadium: 181 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 stycznia 2018 r.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości Miasta Gliwice:

• niezabudowanej dz. nr 91, obręb Bojkowskie 
Pola (KW nr GL1G/00017378/9), 

• niezabudowanej dz. nr 94, obręb Bojkowskie 
Pola (KW nr GL1G/00017628/7), 

• niezabudowanej dz. nr 98, obręb Bojkowskie 
Pola (KW nr GL1G/00017800/7), 

stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych 
w Gliwicach na wschód od ul. Rybnickiej, o łącznej 
powierzchni 3,0867 ha. 
Termin przetargu: 16 stycznia 2018 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 34
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 6 530 300,00 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 
z późn. zm.).
Wadium: 653 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 stycznia 2018 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.

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 46/2017 (874), 16 listopada 2017 15

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

19 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudo-
wanej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 130, obręb Zatorze, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 14D 
i 14E, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
358 000,00 zł
Wadium: 35 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 3600,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg da-
nych z ewidencji gruntów i KW:
•  działka nr 130, obręb Zatorze, użytek B 

– tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 
0,0907 ha z KW nr GL1G/00014775/1.

2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w centralnej czę-
ści miasta. Otoczenie stanowią tereny zabu-
dowy usługowo-przemysłowej. W niedalekiej 
odległości znajdują się wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowo-usługowe. W odległości  
ok. 600 m znajduje się dworzec kolejowy, 
a w odległości ok. 800 m centrum handlowe 
FORUM. W sąsiedztwie przebiega ważny szlak 
komunikacyjny: Drogowa Trasa Średnicowa. 
Działka jest ogrodzona, posiada kształt niere-
gularny, jednak nie powodujący istotnych pro-
blemów w optymalnym zagospodarowaniu.  
Nieruchomość częściowo zabudowana dwo-
ma budynkami o charakterze produkcyjno-
-magazynowym oraz trzema przybudówkami. 
Budynki wolnostojące w zabudowie szerego-
wej. Zlokalizowane w głębi podwórka o rzucie 
poziomym wieloboku. W złym stanie tech-
nicznym. Obecnie nie używane. Powierzchnia 
użytkowa dwóch budynków to 231,88 m2, 
natomiast przybudówek 27,4 m2.   
Budynek oznaczony jako 14D (o nr ewiden-
cyjnym 80) w przeważającej części składa się 
z dwóch kondygnacji naziemnych bez strychu 
i podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa 
budynku to 189 m2. Wzniesiony ok. 1900 r. 
Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana 
z cegły. Ławy fundamentowe przypuszczal-
nie murowane z cegły lub z kamienia. Dach 
jednospadowy o konstrukcji drewnianej, po-
kryty papą. Elewacja otynkowana, malowana. 
Klatka schodowa drewniana z drewnianymi 
stopnicami. W budynku znajdują się po-
mieszczenia wykorzystywane jako warsztaty, 
pomieszczenia gospodarcze i magazynowe. 
W ścianie szczytowej budynku są okna i drzwi, 
co może mieć wpływ na zabudowę nierucho-
mości. Budynek wyposażony w następujące 
instalacje: zimnej wody z.w., kanalizacji sani-
tarnej, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną 
i gazową. Indywidualne ogrzewanie etażowe 
węglowe. Liczniki gazu, wody i energii elek-
trycznej zostały zdemontowane.   
Drugi budynek oznaczony jako 14E (o nr ewi-
dencyjnym 95) z jedną kondygnacją nadziem-
ną, niepodpiwniczony, wykorzystywany jako 
hala warsztatowa. Powierzchnia użytkowa 
42,66 m2. Konstrukcja stalowa z wypełnieniem 
bloczkami ceramicznymi i cegłą. Dach stalowy 
wiązarowy, pokryty blachą fałdową. 
Budynek przy ul. Toszeckiej 14D (o nr ewidencyj-
nym 80) należy do obiektów architektury i bu-
downictwa chronionych prawem miejscowym.
Do głównych budynków dobudowano po-
mieszczenia gospodarcze i garaż o łącznej 
powierzchni 27,4 m2. Budynek garażowy 
(o nr ewidencyjnym 67) wykonany w tech-
nologii tradycyjnej, murowany, otynkowany. 
Dach drewniany kryty papą. Stalowe wrota 
wjazdowe. Powierzchnia użytkowa 10,85 m2. 
Obecnie nie użytkowany.
We wschodniej części nieruchomości zlokali-
zowana jest stacja transformatorowa ŚN/nN  
(o nr ewidencyjnym 1649) o pow. 9 m2 wraz 
z liniami kablowymi o długości 52 m. Nie usta-
nowiono służebności przesyłu na ww. urządze-
nia. Stacja wraz z liniami kablowymi stanowi 
własność przedsiębiorstwa przesyłowego.   
Przez nieruchomość przebiega sieć gazowa, na 
którą nie ustanowiono służebności przesyłu. 
Przedmiotowa działka posiada bezpośredni 
dostęp do drogi publicznej – ul. Toszeckiej 
poprzez istniejący zjazd. Włączanie się do 
ruchu możliwe wyłącznie na relacjach pra-
woskrętnych. 
Uzbrojenie działki: sieć energetyczna, wodo-
ciągowa, kanalizacyjna oraz gazowa. 
Zgodnie z koncepcją dróg rowerowych w Gli-
wicach wzdłuż ulicy Toszeckiej planuje się 
budowę odcinka trasy rowerowej nr 90.
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, 
w następujących terminach:
• 16 listopada 2017 r. o godz. 10.00,

• 27 listopada 2017 r. o godz. 15.00,
• 7 grudnia 2017 r. o godz. 10.00.
W przypadku chęci obejrzenia budynku w ww. 
terminach, prosimy o zgłoszenie pod numer 
tel. 32/338-64-41 (lub 32/338-64-10 do 12).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania terenu, w granicach którego po-
łożona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości.
3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości:
•  zakaz zmiany stosunków wodnych na grun-

tach sąsiednich w oparciu o art. 29 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwiet- 
nia 2002 r. (t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422),

•  zakaz szkodzenia na podstawie § 29 ustawy 
Prawo wodne (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1121 
z późn. zm.).

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 130, obręb Zatorze, położona jest 
na terenie, na którym od 17 października 
2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenu położonego po zachodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze. Plan ten uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwa-
łą nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka  
nr 130, obręb Zatorze, znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 6UP opisanym jako: 
tereny usługowo-produkcyjne – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1UP do 
10UP ustalono:
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym 
logistyka oraz składowanie i magazynowanie.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 
pomocnicze),
b) sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci 
przesyłowe oraz sieci i urządzenia wszystkich 
branż związane z funkcjonowaniem poszcze-
gólnych obiektów,
c) dojścia, dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu:
a) w obrębie terenów 3UP, 6UP, 8UP, 9UP 
i 10UP dopuszcza się utrzymanie istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej, z możliwością jej 
rozbudowy i przebudowy.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w granicach ścisłego obszaru rewitalizacji.
5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 19 grudnia 2017 r. 
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 34. 
Podpisanie aktu notarialnego nastąpi do  
18 stycznia 2018 r.
6. Wadium
Wadium w wysokości 35 800,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,  
dz. nr 130, obręb Zatorze, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 13 grudnia 2017 r. 
Wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

•  przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia  do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiado-
mieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
•  wniesienie wadium w wymaganym terminie,
•  okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/ych będzie 
ewentualnie nabywana nieruchomość,

•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej,

•  w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

•  pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków, do dokonania czynności prze-
targowych konieczna jest obecność obojga 
małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżon-
ka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
8. Dodatkowe informacje:
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4340/17 z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako 
działka nr 130, obręb Zatorze, o powierzch-
ni 0,0907 ha, położonej w Gliwicach przy  
ul. Toszeckiej 14D i 14E, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00014775/1, oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowej nieruchomości, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymagane bę-
dzie przedłożenie, przed wyznaczonym termi-
nem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4340/17 
z 3 kwietnia 2017 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 
lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub (32) 338-
64-10, (32) 338-64-11, (32) 338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości  odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.),

OGŁASZA

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. CZAJKI 3, lokal nr XII, I piętro, 
pow. 226,70 m2, 11 pomieszczeń, 
3 korytarze, 4 pomieszczenia WC, 
pomieszczenie sanitarne
Termin przetargu: 30 listopada 2017 r., godz. 
9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
401 000,00 zł
Wadium: 20 100,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 Oddział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2017 r.

• PL. INWALIDÓW WOJENNYCH 20, 
lokal nr II, parter, pow. 92,93 m2, 
5 pomieszczeń, WC
Termin przetargu: 30 listopada 2017 r., godz. 
9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
413 500,00 zł
Wadium: 20 700,00 zł
Termin oględzin: 17 listopada 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15 (dodatkowy termin oględzin: 
28 listopada 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2017 r.

• UL. CZĘSTOCHOWSKA 12, garaż 
nr 3, parter, pow. 15,02 m2, 1 po-
mieszczenie
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
21 700,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2017 r. od godz. 
8.30 do 8.45
(dodatkowy termin oględzin: 5 grudnia  
2017 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• UL. DASZYŃSKIEGO 17, lokal 
nr III, parter, pow. 102,06 m2, 
4 pomieszczenia, 2 korytarze,  
2 pomieszczenia sanitarne (lokal 
do generalnego remontu)

Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
244 700,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Termin oględzin: 21 listopada 2017 r. od godz. 
10.40 do 10.55 (dodatkowy termin oględzin: 
5 grudnia 2017 r. od godz. 10.45 do 11.00,  
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• UL. BARLICKIEGO 11, lokal nr I, 
parter, pow. 134,15 m2, 7 po-
mieszczeń użytkowych, korytarz, 
pomieszczenie sanitarne, WC 
(lokal do generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
345 100,00 zł
Wadium: 17 300,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 
5 grudnia 2017 r. od godz. 13.00 do 13.15 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• UL. PRYMASA STEFANA WYSZYŃ-
SKIEGO 14C, lokal nr III, parter, 
I piętro, pow. 326,47 m2, 5 po-
mieszczeń, 3 pomieszczenia WC, 
korytarz i hol na parterze oraz  
9 pomieszczeń, 2 pomieszczenia 
WC, pomieszczenie sanitarne, ko-
rytarz i 2 hole na I piętrze
Termin przetargu: 14 grudnia 2017 r., godz. 
9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
635 400,00 zł
Wadium: 31 800,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2017 r. od godz. 
9.00 do 9.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 grudnia  
2017 r. od godz. 9.00 do 9.15 po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32 33-92-997)
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2017 r.

• UL. KOCHANOWSKIEGO 20, lo-
kal nr 5, I piętro, pow. 30,33 m2,  
1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój 
(lokal do generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
73 200,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2017 r. od godz. 
13.00 do 13.15 (dodatkowy termin oględzin: 
5 grudnia 2017 r. od godz. 9.00 do 9.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Od-
dział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• UL. RYBNICKA 32B, lokal nr 35, 
parter, pow. 35,50 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazien-
ka z WC (lokal do generalnego  
remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
9.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
85 200,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2017 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 
5 grudnia 2017 r. od godz. 9.30 do 9.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Od-
dział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• UL. MARZANKI 38, lokal nr 1, 
parter, pow. 28,25 m2 + piwnica:  
9,38 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, WC, komórka (lokal do ge-
neralnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
58 600,00 zł

Wadium: 3000,00 zł
Termin oględzin: 20 listopada 2017 r. od godz. 
12.30 do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 
5 grudnia 2017 r. od godz. 10.00 do 10.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Od-
dział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• UL. DAMROTA 17, lokal nr 2, 
parter, pow. 30,49 m2 + piwni-
ca: 11,32 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój (lokal 
do generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
66 400,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 21 listopada 2017 r. od godz. 
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 
5 grudnia 2017 r. od godz. 11.30 do 11.45, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 Od-
dział 1 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr 10a, 
II piętro (oficyna), pow. 96,34 m2, 
3 pokoje, korytarz, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z WC (lokal do 
generalnego remontu)
Termin przetargu: 7 grudnia 2017 r., godz. 
12.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
129 200,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 23 listopada 2017 r. od godz. 
10.30 do 10.45 (dodatkowy termin oględzin: 
5 grudnia 2017 r. od godz. 12.20 do 12.35, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/33-92-
997)
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2017 r.

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

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

http://www.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy to impreza dla amatorów  
X muzy. Poza przeglądem filmów konkursowych zaplanowano 
między innymi warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkanie 
z Tomaszem Karolakiem.

16 listopada popularny aktor 
będzie gościem Stacji Artystycznej 
Rynek (Rynek 4‒5). Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 19.00. Tomasz 
Karolak od 2010 roku prowadzi pry-
watny teatr IMKA, w którym swoje 
przedstawienia wystawiają najważ-
niejsi polscy reżyserzy, tacy jak Miko-
łaj Grabowski czy Maja Kleczewska. 
Artysta ma w swoim dorobku także 
epizod gliwicki – między innymi na 
terenie naszego miasta były kręcone 
sceny do filmu przygodowego „Klub 
Włóczykijów”, w którym Karolak 
zagrał jedną z głównych ról.

Na 18 listopada w Centrum Roz-
woju Dzieci i Młodzieży BUMERANG 

(Centrum Handlowe Forum, ul. Li- 
powa 1) zaplanowano warsztaty 
twórcze dla dzieci i młodzieży. Pierw-
sza grupa wystartuje o godz. 10.00, 
a druga o 12.00. O godz. 18.00 w Cen-
trum Kultury Studenckiej Mrowisko  
(ul. Pszczyńska 85) rozpoczną się 
projekcje wybranych odcinków „Pol-
skiej Kroniki Filmowej”. W spotkaniu 
wezmą udział twórcy, których będzie 
można podpytać o kulisy powsta-
wania jednego z najważniejszych 
polskich magazynów filmowych. 

19 listopada od godz. 16.00 
w Mrowisku będą pokazywane fil-
my konkursowe. Około godz. 19.15, 
po krótkich warsztatach na temat 

roli psychologii w świecie filmu, 
zaplanowano wręczenie nagród dla 
najlepszych GOFFR-owych twórców. 
Imprezę uświetni występ trip-folko-
wego zespołu Yurodivi.

Udział we wszystkich wydarze-
niach jest bezpłatny. Organizato-
rem festiwalu jest Stowarzyszenie 
GTW. Projekt dofinansowuje Mia-
sto Gliwice. (mm)

19 listopada o godz. 16.00  
w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a) rozpocznie się występ 
zespołu FlautiForte.

Trio w składzie Agata Brachman-
-Szymczyk, Grażyna Jursza i Dagmara 
Niedziela prezentuje muzykę wyko-
nywaną na fletach i fortepianie. 
W programie Podwieczorku muzycz-
nego w Willi Caro są między innymi 
utwory Georgesa Bizeta, Franza  
Dopplera i Philippe’a Gauberta. Kon-
cert jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

20 listopada w Teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55‒57) wystąpi zespół Raz Dwa Trzy. Muzycy wy-
konają piosenki niezrównanego polskiego tekściarza – 
Wojciecha Młynarskiego.

Adam Nowak i spółka nagrali 
album „Młynarski” 10 lat temu. 
Teraz, po niedawnej śmierci 
Mistrza Wojciecha, te utwory 
wybrzmiewają jeszcze dobitniej. 
„Jesteśmy na wczasach”, „Piosen-

ka starych kochanków” czy „Jesz-
cze w zielone gramy” to piosenki 
znane i lubiane przez kilka pokoleń 
Polaków. Usłyszymy je w interpre-
tacji Raz Dwa Trzy już 20 listopada 
o godz. 19.00.  (mm)

Dziewczyna z gitarą

Filmowe GOFFR-y

CZWARTEK 16 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: „Pomarańczowa dama: kulinarno-lite-

racka historia dyni” – spotkanie kulinarne, Biblioteka 
Centralna (ul. Kościuszki 17)

 ■ godz. 18.00: „Rozsiani po Europie. Żydzi z Wenecji”  
– spotkanie z Dorotą i Pawłem Pomykalskimi, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląśkich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: Vladimir Solânik, Piotr Orzechowski  
– koncert w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu 
Form Etnicznych i Jazzowych PalmJazz, Centrum Kul-
tury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.00: spotkanie z Tomaszek Karolakiem w ra-
mach Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmowego, 
Stacja Artystyczna Rynek (4‒5)

 ■ godz. 20.00: Włodzimierz Nahorny & Tomasz Mucha 
– koncert z cyklu „Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”, klub 
muzyczny 4art (ul. Wieczorka 22)

 ■ godz. 21.00: Ratko Vojtek, Nikola Kołodziejczyk – koncert 
w ramach 8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicz-
nych i Jazzowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia

PIĄTEK 17 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: „Gliwickie jachty na oceanach świata” 

– wernisaż wystawy fotografii, filia nr 5 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 18.00: „Oblicze czasu Augusta Sandera na tle 
historii fotografii” – wykład Lecha Lechowicza, Czy-
telnia Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Aleksandrem 
Lubiną, filia nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
(ul. Sopocka 2)

 ■ godz. 18.00: „Indie – w pachnącym świecie curry”  
– spotkanie podróżnicze z Łukaszem Truszem, Stacja 
Artystyczna Rynek

SOBOTA 18 LISTOPADA
 ■ godz. 10.00 i 12.00: warsztaty filmowe dla dzieci 

i młodzieży w ramach Gliwickiego Offowego Festi-
walu Filmowego, Centrum Dzieci i Młodzieży BUME-
RANG (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 11.00: „Mały Gangster” – seans i warsztaty 
z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną”, kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Muzeum – dom zabytków”  
– spotkanie z cyklu „Mały muzealnik”, Willa Caro

 ■ od godz. 14.00: pokaz filmu „Pireneje”, spotkania 
podróżnicze z Bartoszem Malinowskim i Anną Jakle-
wicz w ramach 4. Festiwalu Podróżniczego „Świat to 
za mało”, Fluor (ul. Wyszyńskiego 11)

 ■ godz. 18.00: pokaz wybranych odcinków „Polskiej 
Kroniki Filmowej” i spotkanie z twórcami w ramach 
Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmowego, Centrum 
Kultury Studenckiej Mrowisko (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.55: „Anioł zagłady” – transmisja z cyklu 
„Met Opera”, kino Amok

NIEDZIELA 19 LISTOPADA
 ■ od godz. 14.30: spotkania podróżnicze z Ewą Sternal, 

Jakubem Czajkowskim, Marcinem Jakubem Korzon-
kiem, Marzeną Badziak i Małgorzatą Szumską w ramach  
4. Festiwalu Podróżniczego „Świat to za mało”, Fluor

 ■ od godz. 16.00: przegląd filmów konkursowych 
i koncert zespołu Yurodivi w ramach Gliwickiego Of-
fowego Festiwalu Filmowego, Centrum Kultury Stu-
denckiej Mrowisko

 ■ godz. 16.00: FlautiForte – koncert z cyklu „Podwie-
czorki muzyczne w Willi Caro”, Willa Caro

 ■ godz. 17.00: „Odnaleźć obrazy” – projekcja filmowa 
w 125. rocznicę urodzin Brunona Schulza, Dom Pa-
mięci Żydów Górnośląskich

 ■ godz. 18.00: Sabrina Vlaškalić – koncert w ramach 
XIX Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gita-
rowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II 
(ul. Jana Pawła II 5a)

PONIEDZIAŁEK 20 LISTOPADA
 ■ godz. 19.00: „Młynarski” – koncert Raz Dwa Trzy,  

Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)

WTOREK 21 LISTOPADA
 ■ godz. 18.00: spotkanie z Julianem i Jakubem Korn-

hauserami z cyklu „Książki Pamięci”, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich

 ■ godz. 18.00: „Kiedy widzimy tylko czubek własnego 
nosa” – warsztaty z cyklu „Czego możemy nauczyć 
się od Małego Księcia?”, Biblioteka Centralna

 ■ godz. 19.00: Marcin Wasilewski Trio – koncert w ra-
mach 8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicz-
nych i Jazzowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia

ŚRODA 22 LISTOPADA
 ■ godz. 19.00: Rodzina Miśkiewiczów – koncert w ra-

mach 8. Międzynarodowego Festiwalu Form Etnicz-
nych i Jazzowych PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia

Mimo młodego wieku Vlaškalić 
ma duże doświadczenie sceniczne. 
Artystka regularnie występuje  
w Europie, Azji i Ameryce Łaciń-
skiej. Nazywana „nową Idą Presti”, 
ma na swoim koncie wiele nagród 
w konkursach dla gitarzystów 
klasycznych. Koncert w Centrum 
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II  
(ul. Jana Pawła II 5a) będzie nie 

lada gratką dla miłośników sześciu 
nylonowych strun.

Występ bałkańskiej gitarzyst-
ki to przedostatnie wydarzenie 
tegorocznego Gliwickiego Fe-
stiwalu Gitarowego. 26 listo-
pada imprezę zakończy koncert 
francuskiej formacji Quatuor 
Eclisses. Za organizację i dobór 
wykonawców odpowiada Gerard 

Drozd, gliwicki kompozytor i gita-
rzysta, wyróżniony w 2017 roku 
przez prezydenta Gliwic nagrodą 
w dziedzinie kultury. Projekt jest 
dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

W trzecim koncercie XIX Międzynarodowego Gliwickiego Festi-
walu Gitarowego usłyszymy Sabrinę Vlaškalić. Występ jednej 
z najbardziej docenianych gitarzystek klasycznych rozpocznie się 
19 listopada o godz. 18.00.
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Sabrina Vlaškalić

Tomasz Karolak na pla-
nie „Klubu Włóczykijów”

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne
fo

t. 
KI

K

Jeszcze w zielone 
grają
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Raz Dwa Trzy

https://kultura.gliwice.eu/



