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

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Ta ściana robi wrażenie!

Jeden z największych i najatrakcyjniejszych obiektów dla miłośników sportów ekstremalnych jest już otwarty! Ponad 19-metrowa ścianka wspi-
naczkowa dostępna jest w hali widowiskowo-sportowej Arena Gliwice. Zajmuje ona powierzchnię niemal 1000 m2, a długość dróg sportowych 
to 25 metrów. Ściana sportowo-rekreacyjna ma również część przewidzianą do biegania „Speed Climbing”, w formacie umożliwiającym bicie 
rekordu świata. Dodatkową ciekawostką jest, jedyna w Polsce, ścianka gier i zabaw interaktywnych dla dzieci. Nic dziwnego, że dni otwarte 
„Chwyciarni” przyciągnęły do Areny Gliwice tłumy miłośników mocnych wrażeń!

Julia
Nie jest łatwo, trzeba dużo siły 
i ręce też bolą, ale jest bardzo 
fajnie.

Pan Grzegorz
To najwyższa ścianka w Polsce, więc 
z pewnością będą się tu zjeżdżać, by 
się powspinać, nie tylko gliwiczanie, 
ale także osoby z całego regionu.

Pani Justyna
Córka jest zachwycona tym  
miejscem. Mnie też bardzo się 
podoba, więc chyba zapiszemy się 
do jakiejś sekcji wspinaczkowej.

Paweł
Chwyty są dobrej jakości, dobrze 
się ich trzyma. Sama ścianka 
jest przemyślana i bardzo fajnie 
zrobiona. 
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Jak „Chwyciarnię”  
oceniają gliwiczanie?

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
www.gliwice.eu
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Z MIASTA

Technopark się rozrasta
Gliwicki Technopark przymierza się do rozbudowy – powstanie trzeci budynek, w którym znajdzie się miejsce dla 20 firm 
z branży nowych technologii. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowy inkubator może być gotowy w 2020 r. 
Park Naukowo-Technologiczny 
TECHNOPARK GLIWICE, którego 
współzałożycielem i większościo-
wym udziałowcem jest Miasto 
Gliwice, to samorządowy projekt 
z pogranicza nauki, biznesu i in-
nowacyjnego przemysłu. Rozwija 
się coraz dynamiczniej, dając 
możliwość dobrego startu ko-
lejnym firmom z branży nowych 
technologii. 

Gliwicki Technopark posiada już 
dwa budynki – przy ul. Konar-
skiego o powierzchni 3500 m2 

oraz przy ul. Wincentego Pola 
o powierzchni 1000 m2. Na ich 
wybudowanie przeznaczono 
niemal 29 mln zł.

W inkubatorach  
Technoparku działa 
obecnie około 60 firm. 
Niedługo ta liczba  
zwiększy się  
do niemal 80.

Technopark przymierza się do 
budowy trzeciego budynku. No-
woczesny budynek będzie miał 
trzy kondygnacje i powierzchnię 
użytkową około 1370 m2 dla  
20 firm. Będzie zintegrowany 
z istniejącym już inkubatorem 
specjalnym łącznikiem, w któ-
rym również znajdą się biura. 
Przed budynkiem powstaną 
miejsca postojowe, droga we-

wnętrzna oraz chodniki. Budowa 
nowego inkubatora będzie kosz-
towała około 5 mln zł. 

Przetarg na budowę został już 
ogłoszony. Projekt nowego 
inkubatora wykonała Pracow-
nia Construktor. Wykonawca 
inwestycji, od dnia podpisania 
umowy, będzie miał 14 miesięcy 
na realizację inwestycji. 

Atutem gliwickiego Technoparku 
jest świetna lokalizacja – dziel-
nica akademicka Politechniki 
Śląskiej oraz sąsiedztwo DTŚ 
i węzłów autostrad A1 i A4, 
które zapewniają dogodną ko-
munikację z ważnymi ośrodkami 
naukowo-biznesowymi w kraju 
i za granicą. Biura oferowane  
w inkubatorach wyposażone są 
w media, instalację teletechnicz-

ną, internet, zaplecze i pokoje 
spotkań. Spółka zapewnia do-
stęp do nowoczesnych wnętrz, 
pakietu szkoleń, specjalistycz-
nego doradztwa biznesowego 
oraz technologicznego, a także 
wsparcia biznesowego potrzeb-
nego do efektywnego prowadze-
nia firmy i działań promocyjnych.  

 (mf)

GEPAR – opłaty pod kontrolą
Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie odpadami komunal-
nymi można teraz sprawdzić i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Ana-
lityczno-Rozrachunkowej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany 
i zarejestrować konto użytkownika na stronie gepar.gliwice.eu.
Gliwiczanie coraz więcej urzędo-
wych spraw mogą załatwić przez 
Internet. Mają już do dyspozycji 
Internetowy sklep geodezyjny 
i Płatności online – platformę, 
dzięki której w wygodny i bez-
pieczny sposób można dokony-
wać koniecznych płatności za 
większość standardowych czyn-
ności urzędowych. Teraz miasto 
uruchomiło kolejne przydatne 
narzędzie – Gliwicką Platformę 
Analityczno-Rozrachunkową, 
w skrócie GEPAR, w której miesz-
kańcy mogą sprawdzić wysokość 
naliczonych podatków lokalnych, 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, rocznej opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego, 
a także dzierżaw i bezumownego 
korzystania z nieruchomości. Jest 
to też kolejny wygodny kanał ko-
munikacji z urzędem. 

Do rejestracji w systemie GE-
PAR konieczne jest posiadanie 
Profilu Zaufanego. To bezpłatne 

narzędzie, dzięki któremu moż-
na potwierdzać swoją tożsamość 
w kontaktach z podmiotami pu-
blicznymi. Służy jako elektroniczny 
podpis. Z jego pomocą można 
łatwo, szybko i bezpiecznie wy-
syłać oraz sprawdzać dokumenty 
w różnych serwisach urzędowych.

– Logowanie do systemu z wy-
korzystaniem Profilu Zaufanego 
jest konieczne dla zapewnie-
nia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa w dostępie do 
indywidualnych danych finanso-
wych – mówi Krzysztof Zbrożek, 
naczelnik Wydziału Informatyki 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Jak uzyskać Profil Zaufany? Najła-
twiej można to zrobić za pośred-
nictwem bankowości elektronicz-
nej. Bez wychodzenia z domu 
zarejestrujemy i potwierdzimy 
w ten sposób swój Profil Zaufany. 
Lista banków udostępniających 
swoim klientom taką możliwość 
jest dostępna na stronie Profilu 
Zaufanego pz.gov.pl. Na tej stro-
nie można również zarejestrować 
się, wypełnić krótki formularz, 
a następnie złożyć wniosek 
o założenie Profilu Zaufanego. Po 

złożeniu wniosku trzeba udać się 
do jednego z punktów potwier-
dzających i potwierdzić tam swoją 
tożsamość. Jeden z punktów po-
twierdzających znajduje się także 
w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Po uzyskaniu Profilu Zaufanego 
należy zarejestrować konto użyt-
kownika na stronie gepar.gliwice.eu.  
– Należy pamiętać o tym, że dane 
użytkownika muszą zostać zwery-
fikowane. Proces ten może zająć 
do 24 godzin – tłumaczy Krzysztof 
Zbrożek. Po tym czasie można już 
będzie się zalogować i w pełni 
korzystać z możliwości portalu 
GEPAR, czyli uzyskać informacje 
o aktualnych danych finansowych, 
w tym przede wszystkim o swoich 

zobowiązaniach i należnościach 
wobec Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach z tytułu podatków lokalnych, 
opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, rocznej opłaty 
z tytułu użytkowania wieczystego, 
a także dzierżaw i bezumownego 
korzystania z nieruchomości. 

Dodatkową funkcjonalnością 
w GEPAR-ze jest zakładka KOMU-
NIKACJA, za pośrednictwem której 
można kontaktować się w spra-
wach merytorycznych z Wydzia-
łem Podatków i Opłat Lokalnych 
oraz Wydziałem Gospodarki 

Nieruchomościami. Natomiast 
w sprawach technicznych zwią-
zanych z portalem z Wydziałem In-
formatyki gliwickiego magistratu. 
Uwaga! Odpowiedzi będą trafiały 
do skrzynki kontaktowej danego 
użytkownika w GEPAR.

Projekt GEPAR został współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014–2020.

 (mm)

Krok I – Profil Zaufany

Krok II – Załóż konto 
GEPAR
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W tym roku najgorętszy sylwestrowy adres w Gliwicach to Akademicka 50. Wielka, taneczna impreza odbędzie się  
w hali Arena Gliwice. Gościem specjalnym wieczoru będzie piosenkarka Reni Jusis. Miasto Gliwice zaprasza!

NIE PRZEGAP

Brzozowski i Cleo w Gliwicach
24 listopada w wokalnych starciach zmierzą się uczestnicy programów „The Voice 
Kids” i „The Voice of Poland”. Podczas superkoncertu wystąpią także Rafał Brzo-
zowski, Cleo i 4Dreamers. Miasto Gliwice zaprasza!
Drużynę rozśpiewanych mło-
dych wykonawców będą re-
prezentować: Antek Scardina, 
Gabrysia Kurzac, Nela Zawadz-
ka, Oliwia Kopiec oraz Kuba Kraj-
kowski. Stawić im czoła spróbują 
dorośli wokaliści: Gracjan Ka-
landyk, Marie Napieralska, Piotr 
Tłustochowicz, Magdalena Dąb-
kowska i Jerzy Grzechnik. 

Która drużyna będzie triumfo-
wać? O tym przekonamy się już 

w sobotę 24 listopada podczas 
megakoncertu w hali widowi-
skowo-sportowej przy ul. Aka-
demickiej 50. 

Poprowadzi go Rafał Brzozowski, 
uczestnik pierwszej edycji „The 
Voice of Poland”, którego kariera 
nabrała rozpędu między innymi 
dzięki występom w programie. 
Na scenie usłyszymy także 
grupę 4Dreamers. Jej członko-
wie – czterech uzdolnionych 

muzycznie chłopaków – poznali 
się podczas nagrań programu 
„The Voice Kids”. A na deser – 
Cleo, megapopularna popowa 
wokalistka.

Bitwy i koncert rozpoczną się 
o godz. 18.00. Bilety można 
kupić za pośrednictwem porta-
lu eBilet. Uwaga! W sprzedaży 
są także pakiety rodzinne 3+1. 
Więcej informacji na stronie  
www.arenagliwice.com.  (mm) 

Młoda gliwiczanka powalczy o miejsce w finale popu-
larnego programu „Mam Talent”. Zaprezentuje publicz-
ności i jurorom swoje zdolności sportowo-artystyczne. 
Warto zobaczyć jej występ!
Alicja Jaruk ma zaledwie 13 lat, 
ale osiągnęła już sporo sukce-
sów. Od dziecka trenowała 
akrobatykę sportową, a od 
trzech lat jej pasją jest pole dan-
ce. Pomimo tak krótkiej przy-
gody z tą dyscypliną, ma ona 
na swoim koncie wiele tytułów  
i medali. Została już Mistrzynią 
Polski, a na Mistrzostwach 
Świata zajęła 4. miejsce. Była 
również najlepsza na międzyna-
rodowych zawodach Pole Show 
Art w Chorwacji, które udało 
się jej wygrać dwa lata z rzędu. 

Alicja bardzo poważnie pod-
chodzi do treningów, pokazów 
oraz zawodów. Jak na 13-latkę 
wyjątkowo dobrze radzi sobie 
ze stresem – Już po pierwszym 

indywidualnym treningu z Alą 
stwierdziłam, że jest jak gąbka 
– chłonęła wszystko, co do niej 
mówiłam. Efekty były natych-
miastowe, a z zajęć na zajęcia 
poprawiała technikę – mówi 
Aleksandra Bednarz, trenerka 
gliwiczanki. 

Na swój popis Alicja szykuje iście 
bajkowy występ. Będzie sporto-
wo, gimnastycznie, dynamicz-
nie oraz lirycznie. – Pracujemy 
nad tym, żeby było magicznie,  
a publiczność była zachwycona 
– podkreśla Bednarz. Występ 
Alicji Jaruk w programie „Mam 
talent” będzie można zobaczyć 
24 listopada, na antenie TVN. 

 (kr) 

Gliwicki talent

Najlepszy Sylwester w mieście!

Wejściówki na powitanie nowego roku w Arenie Gliwice będzie można 
nabyć od 23 listopada  w kasach Teatru Miejskiego w Gliwicach, na 
stronie teatr.gliwice.pl oraz na portalu Ticketmaster. Do 14 grudnia 
bilety w przedsprzedaży będą kosztować 5 zł, od 15 grudnia – 10 zł. 
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Powitanie nowego, 2019 roku 
będzie dla gliwiczan wyjątkowe. 
Po raz pierwszy miejska impreza 
sylwestrowa odbędzie się pod 
dachem Areny Gliwice.

Spotykamy się 31 grudnia o godz. 
21.00. W Małej Arenie będziemy 
się bawić niezależnie od warunków 
atmosferycznych – niestraszny 
nam mróz czy śnieg. Rozgrzejemy 
się podczas 6-godzinnego marato-
nu tanecznego z najlepszą muzyką. 

Podczas szalonej zabawy zapla-
nowano także występ Reni Jusis,  

awangardowej piosenkarki  
i producentki, która specjalizuje 
się w muzyce elektronicznej. Do-
datkową atrakcją sylwestrowej 
nocy w Arenie Gliwice będzie 
też niesamowite laserowe wi-
dowisko.

W czasie imprezy będzie działała 
strefa gastronomiczna, w której 
będzie można kupić przekąski  
i napoje, w tym – zgodnie z zapi-
sami ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych – niskopro-
centowy akohol (do 3,5%).

(mm)

teatr.gliwice.pl
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Od 6 do 23 grudnia stoiska han-
dlowe będą otwarte od godz. 
12.00 do 18.00. W weekendy 
zakupy będzie można robić 
dłużej – do godz. 19.00. A co 
znajdziemy w świątecznych 
domkach? Prawie wszystko! 
Od biżuterii i ceramiki, po 
antyki i ozdoby świąteczne. 
Nie zabraknie też rękodzie-
ła i smakowitych pierników, 
miodów, wędlin i serów. Na 
rozgrzanie będzie można skosz-

tować aromatycznego grzanego 
wina.

6 GRUDNIA jarmark roz-
pocznie się od wielkiej imprezy 
z udziałem Świętego Mikołaja.  
Za brodatym świętym będzie 
można rozglądać się między godz. 
16.00 a 19.00. Główną atrakcją  
6, 7 i 8 GRUDNIA będzie 
przepiękna wiedeńska karu-
zela, zdobiona w stylu retro. 
Na Rynku zaroi się od tancerzy 

(zaplanowano pokazy w klimacie 
zarówno bożonarodzeniowym, 
jak i irlandzkim) oraz wielkich 
bajkowych maskotek. Fani Świnki 
Peppy i Myszki Miki nie mogą 
tego przegapić! Będą też koncer-
ty. 6 grudnia aktorzy teatru Buffo 
– Maria Tyszkiewicz, Artur Cham-
ski i Jerzy Grzechnik – wystąpią 
z koncertem gwiazdkowym,  
7 GRUDNIA zaplanowano 
show skrzypcowe, a 8 GRUD-
NIA występy góralskiej kapeli 
Beskid oraz gospelowego zespołu 
Tree of Sounds. 

Kolejny weekend Gliwickiego 
Jarmarku Bożonarodzeniowego 
będzie pełen cyrkowych sztuczek. 
Wszystko za sprawą warsztatów 
w Stacji Artystycznej Rynek (Ry-
nek 4–5), podczas których chętni 
nauczą się żonglerki, modelowa-
nia baloników, a nawet chodzenia 
na szczudłach! To wszystko już  
15 i 16 GRUDNIA od godz. 
15.00 do 19.00.

Na finał jarmarku zaplanowano 
coś wyjątkowego. W sobotę  
22 GRUDNIA odbędzie się 

spektakl „Królowa śniegu” 
i koncert kolęd, a w niedzielę  
23 GRUDNIA na Rynek 
wkroczą „Tańczące elfy”. Poza 
interaktywnym show dla dzieci 
zaplanowano też przebojowy 
koncert Natalii Podwin, obdarzo-
nej mocnym głosem wokalistki, 
znanej między innymi z wystę-

pów w programie „The Voice of 
Poland”. Specjalny gwiazdkowy 
koncert wykona grupa Loka. 
Tego dnia nastąpi także uroczy-
ste przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju, które swoim pło-
mieniem rozświetli nasze Święta. 

 (mm)

NIE PRZEGAP

Poczuj  
świąteczny  
klimat na Rynku
Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy wystartuje 6 grudnia o godz. 12.00. W sercu sta-
rówki staną drewniane domki z choinkowymi ozdobami i smakołykami. Zaplanowano 
także kilka specjalnych atrakcji – będzie można przejechać się na stylowej wiedeńskiej 
karuzeli, zobaczyć bajkowy spektakl i posłuchać świątecznych koncertów. Miasto 
Gliwice zaprasza!
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Mają pomysł na świetny biznes
Są innowacyjni i kreatywni, mają sprecyzowany i ambitny plan na przyszłość. Laureaci konkursu Politechniki Śląskiej „Mój pomysł na biznes” 
mają także wielkie szanse, by stać się aktywnymi przedsiębiorcami, innowatorami i liderami nowoczesnej gospodarki.

Poznaliśmy laureatów 15. edycji 
konkursu „Mój pomysł na biznes”, 
organizowanego dla studentów, 
pracowników i absolwentów 
Politechniki Śląskiej. Projekty 
zgłaszane do konkursu opierają 
się o zrównoważone technologie, 
kreują nowe, innowacyjne pro-
dukty i usługi, a w fazie realizacji 
zapewniają tworzenie nowych 
miejsc pracy. 

W tegorocznej edycji jury, któ-
remu przewodził rektor Poli-
techniki Śląskiej, prof. Arkadiusz 
Mężyk, oceniało 15 projektów. 
Pod uwagę brano nie tylko ich 
innowacyjność, ale również 
plan biznesowy i marketingo-
wy. – Studenci walczą o nagrody 
i prestiż. Przede wszystkim jest 
to wsparcie na start własnego 
biznesu – mówi prof. dr hab. 
inż. Bogusław Łazarz, prorektor  
ds. ogólnych Politechniki Ślą-
skiej.

Pierwsze miejsce w konkursie 
zajął Marek Pikuła, student Wy-
działu Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Śląskiej. 
Zaprezentował sieciowy sterownik 
do zastosowania w skalowanych 
farmach drukarek 3D – Dirac 
Farm. Dzięki systemowi, nad 
którym pracuje, będzie możliwa 
wysoka automatyzacja procesu 
produkcji w ramach farm drukarek 

3D, a także redukcja kosztów in-
stalacji, zarządzania i późniejszych 
modernizacji systemu. Zwycięzca 
planuje uruchomić swoją firmę 
w drugim kwartale przyszłego 
roku. 

Nagrodę drugą, za inicjatywę 
„Droniarze – Specjalistyczne 
Usługi Dronem na lata 2019 – 
2023”, przyznano Anicie Kornobis, 

studentce Wydziału Organizacji 
i Zarządzania oraz Pawłowi Gau-
dynowi, studentowi Wydziału 
Transportu. Autorzy pomysłu 
planują świadczenie usług za 
pomocą bezzałogowych statków 
powietrznych, zwanych potocznie 
dronami. W pierwszych dwóch 
latach oferować będą usługi 
filmowania i fotografii lotniczej 
na imprezach okolicznościowych 

oraz wykonywania zdjęć nie-
ruchomości. Następnie zakres 
swojej działalności będą poszerzać 
o wykonywanie map i trójwymia-
rowych modeli różnych obszarów, 
pomiary geodezyjne zwałowisk 
oraz badania geofizyczne terenu.

Na trzecim miejscu ex aequo 
znalazły się dwa pomysły: „Archi-
tecture LAB” – którego autorkami 
są dwie studentki Wydziału Archi-
tektury: Anna Toborek i Joanna 
Machera – dotyczący projekto-
wania przyjaznych dla środowiska 
budynków energooszczędnych  
i „Mobilna eko-myjnia” – autor-
stwa dwojga studentów Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Energe-
tyki, Nikoliny Poranek i Adriana 
Czajkowskiego. Pomysł dotyczy 
umieszczonej na samochodzie 
ekologicznej i oszczędnej myjni 
pojemników na odpady. Jury przy-
znało również cztery wyróżnienia. 
 (kr)

MIASTO I MIESZKAŃCY

Związek Sybiraków, polska organizacja grupująca byłych zesłańców, świętuje  
90-lecie istnienia. Z okazji tego szacownego jubileuszu, podczas uroczystej gali pie-
śni patriotycznej przedstawiciele Związku otrzymali list gratulacyjny od prezydenta 
Gliwic oraz pamiątkowe medale. 

Związek Sybiraków powstał 90 lat 
temu z inicjatywy zesłańców na 
Sybir i żołnierzy 5. Dywizji Sybe-
ryjskiej. Wtedy Zesłańcy Sybiru 
po raz pierwszy obwieścili światu, 
że byli przymusowo deportowani.  
Podczas  II wojny światowej i po 
niej – aż do końca lat pięćdziesią-
tych – odbywały się liczne depor-
tacje, jednak przez lata PRL-u nie 
wolno było Sybirakom mówić 
publicznie o tych tragicznych 
doświadczeniach. 

Dopiero w wolnej Polsce, 
po 1988 roku, gdy na 
nowo odrodził się Związek  
Sybiraków – także 
w Gliwicach – zesłańcy 
masowo wstępowali 
w jego szeregi. 9 listopada, 
podczas uroczystej gali 
pieśni patriotycznej  
inaugurującej gliwickie 
obchody 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości, z okazji 
jubileuszu przedstawiciele  
gliwickiego oddziału 
Związku otrzymali list 
gratulacyjny od  
prezydenta Gliwic oraz 
okolicznościowe medale. 

List gratulacyjny w imieniu prezy-
denta Gliwic odczytał jego zastęp-
ca  Krystian Tomala. Wręczył on 
także Eugeniuszowi Cymborowi, 
prezesowi Gliwickiego Oddziału 
Związku Sybiraków, pamiątkowy 
medal Miasta Gliwice. 

– Godna najwyższego uznania 
heroiczna postawa Sybiraków 
i wielkie poczucie obowiązku 
wobec Ojczyzny, w naznaczo-
nych głodem i cierpieniem sta-
linowskich obozach, są wzorem 
postępowania dla wielu pokoleń 
Polaków. Z wielkim szacunkiem 
składam na Pana ręce podzięko-

wania dla wszystkich członków 
gliwickiego oddziału Związku 
Sybiraków za bezcenną misję: 
zachowanie i przekazywanie 
prawdy historycznej o ofiarach 
oraz miejscach martyrologii 
Polaków deportowanych na tę 
„nieludzką ziemię” – pisał w liście 
gratulacyjnym prezydent Gliwic. 

Okolicznościowymi medala-
mi z okazji 90-lecia istnienia 
Związku Sybiraków wyróżniono:  
płk. Maksymiliana Kajdana,  
płk. Romana Nowogrodzkiego, 
ks. ppłk. Krzysztofa Smolenia, 
Halinę Jabłonowską, Krystynę 

Kurtz, Leonorę Staszczak, Zofię 
Borówkę, Celinę Musiał, Krysty-
nę Gondek, Janinę Strassberger, 
Danutę Żurawlow, Kazimierza 
Grenczaka, Jana Siemieniaka, 
Zbigniewa Ostrowskiego, Mie-
czysława Kozłowskiego i Igora 
Karmazyna. Podziękowania 

kombatantom złożyła również 
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
w Gliwicach.  

Gala pieśni patriotycznej była 
zwieńczeniem powiatowo-miej-
skiego konkursu pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Gliwice. 
Przed kombatantami, przedsta-
wicielami władz samorządo-
wych, nauczycielami, uczniami 
i gliwiczanami zaprezentowali 
się jego laureaci, uczniowie 
gliwickich szkół i podopieczni 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach. Młodzi artyści 
otrzymali dyplomy i nagrody. 
Na zakończenie uroczystości 
odbyła się akcja fotograficzna 
grupy Aczkolwiek oraz koncert  
Orkiestry Dętej KWK Sośnica 
i zespołu wokalnego Zorza pod 
kierunkiem Jakuba Turkiewicza. 
Organizatorami wydarzenia byli: 
Młodzieżowy Dom Kultury w Gli-
wicach, ZSO nr 1, SP nr 6 z Od-
działami Dwujęzycznymi oraz 
Wojskowa Komisja Uzupełnień 
w Gliwicach.  (mf)

W imieniu prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza list  
gratulacyjny oraz pamiątkowy medal z okazji 90-lecia istnienia 
Związku Sybiraków wręczył Eugeniuszowi Cymborowi, prezesowi 
Gliwickiego Oddziału Związku, zastępca prezydenta Krystian Tomala.

Świadkowie pamięci
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AKTUALNOŚCI

Spadł pierwszy śnieg, czas na Akcję Zima. Ostrzeżenia 
przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, a także 
bieżące informacje pogodowe będą pojawiały się na  
18 tablicach zmiennej treści, rozmieszczonych na te-
renie miasta. ZDM w ten sposób będzie przekazywał 
kierowcom informacje o sytuacji na drogach.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwi-
cach utrzymuje drogi o łącznej 
długości ok. 472 km i po-
wierzchni blisko 4,5 mln m2. 
W sumie ma pod swoją „opieką”  
892 miejskie ulice wraz z miej-
scami parkingowymi, przystan-
kami komunikacji miejskiej oraz 
chodnikami i ścieżkami rowe-
rowymi o łącznej powierzchni 
blisko 830 tys. m2.

Dla usprawnienia prac 
teren miasta podzielono 
na 12 stałych rejonów. 

9 z nich obejmuje jezdnie, 
a pozostałe chodniki, przystanki 
komunikacji miejskiej oraz rejon 
tzw. przejazdu alarmowego.  
– W pierwszej kolejności (do go-
dziny po ustaniu opadów śnie-
gu) odśnieżane są główne ciągi 

komunikacyjne: Drogowa Trasa 
Średnicowa, Droga Krajowa  
nr 88, ulice: Rybnicka, Pszczyń-
ska, Toszecka, Tarnogórska. Po-
zostałe drogi w mieście muszą 
być przejezdne i zabezpieczone 
przed śliskością do trzech go-
dzin po ustaniu opadów śniegu 
– wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach.

Akcja Zima uruchamiana jest 
przez koordynatora ZDM. Do 
jego obowiązków należy bieżące 
monitorowanie prognozy pogo-
dy oraz śledzenie komunikatów  
z 7 stacji meteorologicznych, 
znajdujących się na terenie mia-
sta. Pomocny w prowadzeniu 
akcji jest także system kamer 
rozmieszczonych na terenie 
miasta. Dzięki niemu odpo-
wiedzialni za przebieg prac przy 
zimowym utrzymaniu mogą 

kontrolować wykonawców, 
a także reagować na zaistniałe 
warunki na drogach. 

Po stronie wykonawcy pozostaje 
zabezpieczenie zarówno odpo-
wiedniego sprzętu, jak i środków 
chemicznych do prowadzenia 
prac. W przypadku bezśnieżnej 

zimy, wykonawcy pozostają 
w pełnej dyspozycji. Więcej 
informacji na ten temat oraz 
kontakt do miejskich koordyna-
torów Akcji Zima można znaleźć 
na stronie www.zdm.gliwice.pl.

Przypominamy, że nie wszyst-
kie drogi i chodniki na terenie 

miasta znajdują się w gestii 
Zarządu Dróg Miejskich. Część 
z nich należy np. do wspólnot 
lub spółdzielni mieszkaniowych. 
Za odśnieżanie chodników przed 
posesjami prywatnymi odpowia-
dają ich zarządcy i właściciele. 

 (kr)

Gotowi na Akcję Zima
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Na skrzyżowaniu ulic Tarnogórskiej, Olszewskiego i Kurpiowskiej uruchomiona zo-
stała nowa sygnalizacja świetlna. Zadanie zrealizowano jako drugą część inwestycji 
zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu – informuje Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Rok wcześniej skrzyżowanie prze-
budowano. W trakcie realizacji 
inwestycji poszerzono jezdnię 
ul. Tarnogórskiej. Wprowadzo-
no pasy ruchu do lewoskrętów. 
Powstała także pełnowymiarowa 
zatoka autobusowa z nawierzch-
nią z kostki granitowej. 

– Decyzję o przebudowie skrzy-
żowania ulic i budowie sygnali-
zacji świetlnej zdeterminowały 
statystki, które wskazywały, że 
w tym miejscu dochodziło do 
wielu kolizji. Ich przyczyną było 
najczęściej wymuszenie pierw-
szeństwa, a także brak zacho-

wania bezpiecznego odstępu 
między pojazdami – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

 (ZDM)

W szpitalu Vito-Med przy ul. Radiowej otwarto nowo-
czesną pracownię rezonansu magnetycznego. Zainsta-
lowane tam urządzenie zapewnia pacjentom wysoki 
komfort badania. Diagności mogą liczyć na doskonałą 
przejrzystość i spójność uzyskiwanego obrazu. 
Zaprezentowany oficjalnie 
w poniedziałek aparat SIGNA™ 
Explorer firmy GE Healthcare 
wykorzystuje nową technologię 
obrazowania, łącząc postępy 
w dziedzinie rezonansu ma-
gnetycznego z zaawansowaną 
inżynierią. Jego uruchomienie 
przez spółkę Voxel to milowy 
krok w rozwoju i funkcjonowa-
niu szpitala Vito-Med, w któ-
rego strukturach działa jedyny 
w powiecie gliwickim oddział 
neurologiczny i po-
doddział udarowy. 

– Do tej pory 
pacjenci, któ-
rzy wymagali 
d i a g n o s t y k i 
z wykorzysta-
niem rezonansu 
magnetycznego, 
musieli być prze-
wożeni na bada-
nia do różnych 
ośrodków – przy-
pomniała podczas 
otwarcia pracowni 
rezonansu magnetyczne-
go Joanna Krukowska, prezes 

zarządu spółki Vito-Med. – Te-
raz tak potrzebny, supernowo-
czesny sprzęt jest na miejscu. 
Chorzy z oddziału neurologii 
i pododdziału udarowego 
będą mogli szybciej trafić na 
specjalistyczne badanie. To 
nie tylko usprawni pracę kadry 
medycznej, ale również wpłynie 
na bezpieczeństwo i komfort 
pacjentów przyjmowanych do 
naszego szpitala – podkreślała 
Joanna Krukowska. (kik)

Dobra wiadomość  
dla pacjentów
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Nowe światła  
na Tarnogórskiej
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RAPORT O GLIWICACH

Inwestujemy  
w sport

Infrastruktura sportowa w Gliwicach należy do najlepszych w województwie śląskim. Kryte pływalnie, 
stadiony i boiska, korty tenisowe, lodowisko, lotnisko sportowe oraz hale – na czele z Areną Gliwice – służą 
nie tylko gliwiczanom, ale mieszkańcom całego regionu. Dzięki wsparciu miasta gliwiccy sportowcy mogą 
poszczycić się sukcesami zarówno na miarę kraju, jak i w klasyfikacji międzynarodowej, a gliwiczanie mają 
możliwość rozwijania sportowych pasji w klubach sportowych i podczas licznych imprez. 

W Gliwicach działa 90 klubów i 55 sekcji sportowych. Najbar-
dziej rozpoznawalnym klubem jest Piast Gliwice, działający 
w formie spółki z większościowym udziałem miasta. Od kilku 
sezonów drużyna utrzymuje się w piłkarskiej Ekstraklasie, 
a w 2016 r. osiągnęła największy sukces w swojej historii – 
Wicemistrzostwo Polski w sezonie 2015/2016. Na sukces ten 
z pewnością wpływ miało długofalowe wsparcie ze strony 
miasta. W Ekstraklasie grają też gliwiccy koszykarze (Gli-
wickie Towarzystwo Koszykówki) i futsaliści (Piast Gliwice). 

Mamy świetne drużyny

Dzięki wsparciu z budżetu miasta w ostatnich latach organi-
zowanych było wiele imprez sportowych. Jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych jest organizowany od 2014 r. Półmara-
ton Gliwicki. Dotychczasowe edycje imprezy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz zawodników 
spoza naszego miasta, co przekładało się na rosnącą licz-
bę uczestników w każdej kolejnej edycji. W 2018 r. liczba 
startujących w półmaratonie wyniosła ok. 1500 osób. Od 
ośmiu lat miasto wraz z Fundacją Radan jest gospodarzem 
Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym. Co roku w Gliwicach 
organizowane są również prestiżowe zawody w innych 
dyscyplinach, m.in.: Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska 
w boksie kobiet, Międzynarodowy Turniej Mistrzów Judo 
„Złoto Shoguna”, Międzynarodowy Turniej Szermierczy  
o „Stalową Klingę Hutnika” oraz Memoriał Antoniego Franza.  
W ciągu ostatnich czterech lat na wsparcie realizacji zadań 
publicznych miasta przez gliwickie stowarzyszenia sportowe 
oraz na stypendia i nagrody sportowe miasto wydało blisko 
80 mln zł.

Imprezy pełne sportowych emocji

W najwyższych ligach rozgrywkowych występują również zespoły Akademii Szachowej 
Gliwice i Sekcji Lekkoatletycznej GKS Piast Gliwice. Zawodnicy z gliwickich klubów odnoszą 
też sukcesy w międzynarodowych zawodach w boksie, ju-jitsu, szermierce, modelarstwie. 
Świetnie radzą sobie też tenisiści stołowi, piłkarki ręczne, siatkarki, judocy czy curlingowcy. 
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RAPORT O GLIWICACH

Dla mocnego uderzenia

Arena dla wielkich wydarzeń

Dla mistrzów lekkiej atletyki

Gliwice nagrodzone

W latach 2014–2018 w Gliwicach systematycznie i konsekwentnie 
rozwijano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Remontowano 
i przebudowywano obiekty, budowano też nowe. Przykładem 
spektakularnej modernizacji jest oddana w 2015 r. do użytku 
bokserów hala sportowa przy Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 przy ul. Kozielskiej. Nowoczesna hala z rin-
giem jest dostępna nie tylko dla doświadczonych zawodników, 
ale dla każdego, kto interesuje się boksem. Obiekt ma 470 m2 

powierzchni, a miejsce do ćwiczeń zajmuje 255 m2. Z sali na co 
dzień korzystają zawodnicy Gliwickiego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Carbo”. Hala jest wielofunkcyjna, można w niej 
także uprawiać inne dyscypliny sportowe, m.in. siatkówkę, koszy-
kówkę czy piłkę nożną. Przebudowa obiektu kosztowała niemal  
1 mln zł i została sfinansowana z budżetu miasta. Zawodnicy 
GUKS „Carbo” mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami na 
arenie krajowej i międzynarodowej, głównie w boksie kobiet. 

W 2017 r. została oddana do użytku arena lekkoatletyczna przy  
ul. Syriusza 30, jeden z najnowocześniejszych obiektów tego 
typu w regionie. Powstała przy ZSO nr 8. Koszt budowy to 
ok. 14 mln zł. Inwestycja została zrealizowana z budżetu miej-
skiego z częściowym dofinansowaniem z Ministerwstwa Sportu 
i Turystyki. Arena z widownią na 500 osób została wyposażona 
w pełnowymiarową bieżnię okólną, sektor rzutów, skocznie do 
skoku wzwyż i skoku o tyczce oraz do skoku w dal i trójsko-
ku. Zamontowano też rzutnię do pchnięcia kulą, rzutu młotem  
i oszczepem. Otwarcie areny było spektakularne – z udziałem polskich 
i światowych gwiazd sportu, przy aplauzie 2,5 tys. widzów. Zapre-
zentowali się wówczas min. Angelika Cichocka, Ewa Swoboda, Paweł 
Fajdek, Piotr Małachowski i Artur Kuciapski. Na obiekcie odbywają 
się m.in. zawody Grand Prix Gliwic w lekkiej atletyce, zawody Ligi 
Młodzików oraz Mistrzostwa Śląska Młodzików. Na co dzień z areny 
korzystają uczniowie oraz mieszkańcy Gliwic i zawodnicy GKS Piast.

Prawdziwą sportową wizytówką miasta jest również oddana do 
użytku w 2018 r. hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice. 
Składa się z dwóch hal: głównej i tzw. małej areny oraz budynku 
fitness. Obydwie areny są wyposażone w najnowocześniejsze 
systemy, dające możliwość zmiany przeznaczenia w sposób 
niemal dowolny: od imprez o charakterze sportowym (spełnia-
jących wymagania dla wydarzeń o randze międzynarodowej), 
przez imprezy rozrywkowe i rodzinne, po wydarzenia muzyczne 
światowego formatu. Znajduje się w niej także najwyższa ściana 
wspinaczkowa w Polsce. Zajmuje ona powierzchnię niemal  
1000 m2, jej wysokość sięga 19 metrów, a długość dróg spor-
towych – do 25 metrów. Ściana sportowo-rekreacyjna zawiera 
część przewidzianą do biegania „Speed Climbing”, w formacie 
umożliwiającym bicie rekordu świata. Dodatkową ciekawostką 
jest jedyna w Polsce ścianka gier i zabaw interaktywnych dla 
dzieci (od 8 roku życia). W Arenie Gliwice przy ul. Akademic-
kiej 50 odbyły się już m.in. Mistrzostwa Europy w Ju-Jitsu, gala 
boksu KnockOut Boxing Night 5. Na co dzień z hali treningowej 
korzystają m.in. koszykarze GTK oraz futsaliści Piasta Gliwice, 
którzy rozgrywają w hali ekstraklasowe mecze ligowe. 

Na basenach, boiskach i w halach sportowych kluby i stowarzyszenia organizują dla dzieci 
i młodzieży ciekawe zajęcia. Aktywność sportową młodych gliwiczan wspiera miasto. Na 
modernizację szkolnych obiektów sportowych w latach 2014–2018 wydało niemal 30 mln zł.  
Młodzi gliwiczanie mogą się realizować we wszystkich dyscyplinach sportowych. Za swoją 
działalność Gliwice zostały wyróżnione w ogólnopolskim rankingu Dziennika Gazety Prawnej 
„Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”, który wyłania i nagradza samorządy wyróżniające 
się dużą aktywnością w zakresie wspierania kultury fizycznej dzieci i młodzieży, upowszech-
niania sportu i rekreacji ruchowej, dofinansowania zadań związanych z aktywnością ruchową 
z uwzględnieniem m.in. budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych. Gliwice 
zdobyły wyróżnienie w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  (mf)
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SPORT

Mistrzowskie pojedynki 
1 grudnia w hali widowisko-sportowej Arena Gliwice najlepsi zawodnicy MMA zmierzą 
się podczas 46. Konfrontacji Sztuk Walki. Najważniejszą walką wieczoru będzie starcie 
między Tomaszem Narkunem i Mamedem Khalidovem.
1 grudnia w Arenie Gliwice królo-
wać będzie MMA, czyli mieszane 
sztuki walki, podczas których do-
zwolone są rzuty, ciosy, kopnięcia, 
dźwignie czy duszenia. Zaplanowa-
no aż 9 pojedynków. Galę rozpocz-
nie walka Krystiana Kaszubowskie-
go z Michałem Michalskim.

Kolejne zaplanowane starcia rów-
nież dostarczą kibicom ogromnych 

emocji. W okrągłych klatkach 
zobaczymy: Antuna Račicia 
i Sebastiana Przybysza, Grzegorza 
Szulakowskiego i Mariana Ziółkow-
skiego, Artura Sowińskiego i Ka-
mila Szymuszowskiego, Romana 
Szymańskiego i Daniela Torresa, 
Roberto Solicia i Viniciusa Bohrera, 
Mateusza Gamrota i Klebera Koike 
Erbsta, Marcina Wrzoska i Salah-
dina Parnasie. Walką wieczoru 

gali KSW 46 w Gliwicach będzie 
rewanżowy pojedynek pomię-
dzy mistrzem wagi półciężkiej, 
Tomaszem Narkunem a legendą 
Mamedem Khalidovem. 

Gala KSW 46 już 1 grudnia w Are-
nie Gliwice. Więcej informacji na 
stronie www.arenagliwice.com. 

 (kr)

Jakub Dłoniak został nowym zawodnikiem GTK 
Gliwice. Koszykarz, występujący na pozycji rzu-
cającego obrońcy lub niskiego skrzydłowego,  
w sezonie 2012/2013 był królem strzelców polskiej 
ekstraklasy.
Po serii porażek trener GTK 
Gliwice uznał, że potrzebne 
są zmiany w kadrze zespołu.  
– Trener Turkiewicz przekazał 
mi, że drużyna potrzebuje im-
pulsu i przedstawił, w jakiej roli 
widzi mnie w zespole i czego 
będzie ode mnie oczekiwał. 
Uznałem, że jestem w stanie 
podołać temu zadaniu – mówi 
Jakub Dłoniak.

Nowy zawodnik GTK jest wy-
chowankiem Chemika Gorzów 
Wielkopolski. Występował rów-
nież w klubach: SKK Szczecin, 
Tarnovia Tarnowo Podgórne, 
Znicz Pruszków i Spójnia Star-
gard Szczeciński. W 2010 roku 
zadebiutował na parkietach 
ekstraklasy w barwach Zastalu 
Zielona Góra, w którym zdobył 
tytuł najlepszego debiutanta 
Polskiej Ligi Koszykówki. W se-
zonie 2012/2013 grał w Jeziorze 
Tarnobrzeg. Właśnie w tym ze-
spole, ze średnią 20,1 punktu 
na mecz, został królem strzel-

ców ekstraklasy. Od czerwca  
2013 roku był zawodnikiem 
Rosy Radom, następnie Śląska 
Wrocław i MKS Dąbrowa Górni-
cza, ale z powodu kontuzji ple-
ców Dłoniak nie dokończył se-
zonu. Od rozgrywek 2016/2017 
występował w TBV Starcie 
Lublin. Następny sezon spędził 
w AZS-ie Koszalin. W obecnym – 
póki co – pozostawał bez klubu, 
dochodząc do siebie po kontuzji 
pleców. 

Snajper w barwach GTK powi-
nien zadebiutować już w naj- 
bliższym meczu z Kingiem 
Szczecin. – Zobaczymy, jak 
będzie wyglądała moja wydol-
ność, ale jestem przekonany, że 
szybko dojdę do odpowiedniej 
dyspozycji. W Gliwicach pracują 
doskonali specjaliści od przy-
gotowania fizycznego i pod ich 
okiem wszystko powinno iść 
w dobrym kierunku – podkreśla 
zawodnik. 
 (kr)

Spotkanie siatkarek MKS Dąbrowa Górnicza oraz AZS Politechnika Śląska było 
widowiskiem pełnym emocji i trzymającym w napięciu do ostatniego gwizdka. 
Niestety, pomimo przełamania w połowie meczu, Akademiczki przegrały to 
derbowe starcie 1:3. 
Mecz od początku należał do 
dąbrowianek. Prowadzenie 
zapewniły sobie trudnymi do 
opanowania zagrywkami. Gliwi-
czanki dobrze spisywały się przy 
siatce i trzykrotnie w tym secie 
zdołały przybliżyć się do rywalek. 
Niestety, zabójczo skuteczna na 
zagrywce Katarzyna Bryda po-
zwoliła swojej drużynie odsko-
czyć i zdobyć pierwszy punkt. 

Drugi set również rozpoczął się 
od skutecznego ataku gospodyń 
i asa serwisowego. Zawodniczki 
z Gliwic zdołały doprowadzić 
do remisu 3:3, ale niestety 
bliżej rywalek nie udało się już 
podejść. Akademiczki miały pro-
blemy z przyjęciami i nie potrafiły 
ominąć bloków. Podopiecznym 
Krzysztofa Czapli nie brakowało 
zapału i woli walki, ale niestety 
po raz drugi musiały uznać wyż-
szość MKS-u.

Zmotywowane gliwiczanki zagrały 
bardzo dobry trzeci set. Zaczęły 
stawiać szczelne bloki i skutecznie 
atakować. Wybiły z rytmu siatkar-
ki z Dąbrowy Górniczej, które  my-
liły się przy przyjęciu lub posyłały 
piłkę poza boisko. Zawodniczkom 
AZS PŚ udało się dominować na 
boisku i wygrać 25:20.

Rozpędzone i pełne nadziei Akade-
miczki w czwartym secie walczyły, 
by doprowadzić do tie-breaku. 
Był to najbardziej wyrównany 

set w całym meczu. Przy stanie 
10:10 żadna z drużyn nie dawała 
za wygraną. Dziewczyny punkt 
za punkt pociągnęły wynik aż 
do 20:20. Wtedy zawodniczki  
MKS-u zdobyły kolejny punkt, 
wygrywając mecz. 

Szansę na poprawienie swojej sy-
tuacji zawodniczki z Gliwic będą 
miały już w sobotę. Na swoim 
parkiecie podejmą MKS Kalisz. 
Początek tego meczu o godz. 
17.00.  (kr)

Król strzelców 
w Gliwicach!

To był mecz pełen emocji

Sośnica pewna swego 
W 8. kolejce I ligi kobiet szczypiornistki z Sośnicy zmierzyły się na wyjeździe  
z MTS Żory. Podopieczne Macieja Haupy pokazały, że wiedzą jak wygrywać i po 
raz szósty w tym sezonie udowodniły na parkiecie, że są lepsze od swoich rywalek. 
Drużyna SPR Sośnica Gliwice pre-
zentowała w Żorach szybkie kon-
try i wzorową obronę. Specjalist-
kami były skrzydłowe Katarzyna 
Wyrzychowska i Karolina Golec, 
w bramce natomiast brylowała 
Klaudia Zizulewska. Skuteczność 
zespołu pozwoliła dyktować wa-
runki na parkiecie i doprowadziła 
sośniczanki do prowadzenia 
w pierwszej połowie 20:11. 

W drugiej połowie spotkania 
na boisku zameldowały się za-
wodniczki rezerwowe. W ten 
sposób trener Maciej Haupa 
dał im możliwość oswojenia się 
z ligą. Gra w tym momencie była 
bardzo wyrównana. Gdy różnica 
bramkowa między drużynami 

wyniosła już tylko 6 punktów na 
boisko wrócił podstawowy skład 
drużyny z Gliwic. Doświadczone 
zawodniczki szybko odskoczyły 
swoim rywalkom i spokojnie 
wygrały 36:26. 

6 zwycięstw i 2 porażki – to 
bilans szczypiornistek z Gliwic. 
Zespół ma tylko 3 punkty straty 
do lidera i zajmuje 3. miejsce 
w tabeli.  
 (kr)
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CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTEK 22 LISTOPADA

 ■ godz. 16.30: ,,Co słychać?” – warsztaty z cyklu „Sztuka lepszego 
życia – czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, 
Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Światłoczas” – otwarcie wystawy malarstwa Marii 
Bereźnickiej-Przyłęckiej, galeria Atrium (Technopark, ul. Konar-
skiego 18c)

 ■ godz. 18.30: „Rowerem po Gliwicach i okolicy” – spotkanie z Gli-
wicką Radą Rowerową, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: Sundance Shorts Film Tour 2018 – projekcje filmów 
krótkometrażowych, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄTEK 23 LISTOPADA
 ■ godz. 15.30: „Zimowy scrapbooking” – warsztaty tworzenia kar-

tek, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)
 ■ godz. 17.00: „Liberał w socjalizmie? Mieczysław F. Rakowski i jego 

czasy” – wykład Michała Przeperskiego z cyklu „Młodzi badacze 
kontra historia”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Papua Zachodnia – ostatnie pokolenie” – spotkanie 
podróżnicze z Alicją Kubiak i Janem Kurzelą, Filia nr 1 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 19.00: „Dziady część II” – spektakl Gliwickiego Teatru Edu-
kacji AnoGramy w ramach Jesieni Inicjatyw, Młodzieżowy Dom 
Kultury w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 20.30: „Nie bój się mówić – chiński” – warsztaty językowe, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

SOBOTA 24 LISTOPADA
 ■ godz. 11.00: Pchli targ, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Technika opracowana do perfekcji? Czas na 

formę! Sztuka XVII i XVIII wieku” – warsztaty z cyklu „ Od jaskini 
do salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Malezja, kuchnia na styku kultur” – wykład i warsz-
taty w ramach Kulturalnych Podróży Kulinarnych, Społeczna 
Kuchnia na Zielonym (ul. Cichociemnych 18)

 ■ godz. 18.00: Wieczór poezji śpiewanej w ramach Jesieni Inicja-
tyw, Kawiarenka Zamkowa (ul. Bankowa 11)

NIEDZIELA 25 LISTOPADA
 ■ godz. 11.30: Dziecięcy Salonik Filmowy z Wikingiem Tappim, kino 

Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
 ■ godz. 18.00: Gabriel Bianco, Michaela Hrabánková – koncert w ra-

mach XX Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego, 
Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.15: „Hitler kontra Picasso i reszta” – projekcja z cyklu „Sztu-
ka na ekranie”, kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: Vintskevich Group – koncert w ramach IX PalmJazz 
Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

PONIEDZIAŁEK 26 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: warsztaty teatralne, Centrum Organizacji Kultural-

nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

WTOREK 27 LISTOPADA
 ■ godz. 18.00: Gliwickie spotkanie RPG, Stacja Artystyczna Rynek 

(Rynek 4–5)
 ■ godz. 19.00: Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu – koncert w ra-

mach IX PalmJazz Festivalu, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

kultura.gliwice.eu

Rewelacyjne koncerty  
na Festiwalu gitarowym

W rytmie hip hopu

KULTURA

Za nami spektakularne prawykonanie „Concierto de Gliwice” Gerarda Drozda, 
wyjątkowego dzieła muzycznego inspirowanego naszym miastem. Utwór za-
grała orkiestra AUKSO i gitarzysta Goran Krivokapić podczas XX Międzynarodo-
wego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego. 25 listopada w Centrum Edukacyjnym  
im. św. Jana Pawła II, podczas ostatniego wieczoru w ramach tegorocznej edycji, 
wystąpią gitarzysta Gabriel Bianco i oboistka Michaela Hrabánková.

Wielkim wydarzeniem tej edycji 
festiwalu był inspirowany Gliwi-
cami koncert na gitarę i orkiestrę. 
18 listopada orkiestra AUKSO 
pod batutą Marka Mosia oraz 
fenomenalny gitarzysta Goran 
Krivokapić wykonali „Concierto 
de Gliwice”. Utwór dedykowany 
naszemu miastu skomponował 
Gerard Drozd, dyrektor festiwalu, 
rodowity gliwiczanin, ceniony na 
świecie kompozytor i gitarzysta, 
dwukrotnie wyróżniony przez 

Prezydenta Miasta Gliwice 
nagrodą w dziedzinie kultury. 
To był niezapomniany wieczór 
w Centrum Edukacyjnym im. św. 
Jana Pawła II. Sala koncertowa 
zapełniła się do ostatniego miej-
sca, a słuchacze długo oklaskiwali 
muzyków i kompozytora.

Ostatni koncert tegorocznej edycji 
będzie należał do francusko-cze-
skiego duetu. Gabriel Bianco to 
wykonawca, który chętnie wraca 
na gliwicki festiwal – w 2017 roku 
dał znakomity koncert z kwarte-
tem gitarowym Quatuor Eclisses. 
W tej edycji zagra w bardzo in-
teresującym duecie. Świetnemu 
gitarzyście na scenie będzie 
towarzyszyć Michaela Hrabán-
ková, wszechstronna oboistka. 
Bianco i Hrabánková mają na 
koncie album „Divertissements”, 
bardzo przychylnie przyjęty przez 
krytyków. 

Koncert w Centrum Edukacyj-
nym im. św. Jana Pawła II (ul. 
Jana Pawła II 5) będzie nie lada 

gratką zarówno dla miłośników 
gitary klasycznej, jak i współcze-
snej kameralistyki. Bianco jest 
uznawany za jednego z najlep-
szych współczesnych gitarzystów. 
Szczególnym uznaniem cieszą się 
jego interpretacje muzyki hisz-
pańskiej i z okresu romantyzmu.

Koncert rozpocznie się o godz. 
18.00. Bilety są dostępne w Cen-
trum Edukacji Kulturalnej i Tu-
rystycznej (ul. Dolnych Wałów 
3). Będzie można je także nabyć 
przed koncertem. Na imprezę 
zapraszają Miasto Gliwice oraz 
Gerard Drozd.
 (mm)

Beat, freestyle, taniec – V Silesia Hip Hop Festival to megapopularna impreza, która 
30 listopada i 1 grudnia odbędzie się w gliwickim klubie Spirala. Gwiazdami tego-
rocznej edycji będą Pokahontaz i KęKę.
– Obok lokalnych wykonawców 
zagrają najpopularniejsi polscy 
artyści młodego pokolenia. Nie 
zabraknie również weteranów 
polskiej sceny – mówi Marcin 
Kalinowski ze Stowarzyszenia 
Ludzie Lasu. 30 listopada impre-
zę rozkręci DJ Hopbeat, a ener-
getyczny beatbox zaprezentuje 
Domix. Wystąpi młody raper 
Opał, a gliwicką scenę hiphopową 
będzie reprezentował błyskotliwy 
Skorup, który razem z Jaz Brothers 
przygotuje publiczność na występ 
gwiazdy SHHF – Pokahontaz. Fo-

kus i Rahim, legendarni raperzy, 
przed laty współtworzący grupę 
Paktofonika, pokażą, dlaczego 
Śląsk jest uważany za kolebkę 
polskiego rapu. Inteligentne teksty 
i elektroniczne inspiracje to znak 
rozpoznawczy Pokahontaz.

1 grudnia impreza rozpocznie 
się od freestyle’u Prezesura i Pu-
eblos. Później zaplanowano pokaz 
tańca hiphopowego i breakdan-
ce’u w wykonaniu ekipy Flash 
Flava. – Zagrają też nasi goście 
z Zagłębia – Kamel i DJ Roka, 

a gliwicki hip hop będzie tego 
dnia reprezentować Viruz ze składu 
Styl V.i P. – zapowiada Kalinowski. 
Wisienką na torcie tego szalonego 
wieczoru będzie koncert chary-
zmatycznego KęKę.

Koncerty w oba festiwalowe dni 
będą się rozpoczynać o godz. 
19.00 w klubie Spirala (Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko”, 
ul. Pszczyńska 85). Bilety kosztu-
ją 30 zł w przedsprzedaży i 35 zł 
w dniu koncertu. Karnet na oba 
wieczory można kupić za 50 zł. 

Wejściówki są do nabycia w In-
ternecie w aplikacji Going i sklepie 
Empik, a stacjonarnie w kasie 
„Mrowiska”, sklepach Brick City 
Hip Hop (ul. Dworcowa 50) oraz 
Gabba (Gliwickie Centrum Han-
dlowe, ul. Zwycięstwa 52a).

Uwaga! Wstęp na imprezę od  
14 lat. Młodzież poniżej 16 lat 
musi być pod opieką osoby do-
rosłej. Organizatorem festiwalu 
jest Stowarzyszenie Ludzie Lasu. 
Miasto Gliwice wspiera finansowo 
Silesia Hip Hop Festival. (mm)
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OGŁOSZENIA

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań 

prowadzonych w trybie zapytania ofertowego, zgodnie  
z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o.  

w Gliwicach nieobjętych ustawą  
Prawo zamówień publicznych” na:

------------------------------------------------------------------------------
„Opracowanie karty informacyjnej  
przedsięwzięcia dla planowanego  

przedsięwzięcia pn.: „Zakup autobusów  
elektrycznych wraz z niezbędną  
infrastrukturą do ładowania”,

nr sprawy PKM/ZO/TR/02/2018.
Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00.

------------------------------------------------------------------------------
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności  

cywilnej PKM Sp. z o.o. w Gliwicach  
na rok 2019,

nr sprawy PKM/ZO/TR/03/201.
Termin składania ofert: 28 listopada 2018 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2018 r. o godz. 11.00.

------------------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna jest na  

www.pkm-gliwice.com.pl

OFERTY PRACY

OFERTY PRACY

Oferta pracy na stanowisku:  
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgo-
dę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w mojej ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych  
(t.j. DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej, potwierdzającej ukoń-
czenie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

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

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się  
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

Oferta pracy na stanowisku:  
„Elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa auto-

busów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia 

w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe kierun-

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

• podstawowy poziom kompeten-
cji poznawczych, dobry poziom 
kompetencji społecznych i oso-
bowościowych,

• wymagany dobry poziom wiedzy 
zawodowej (związany z realizo-
wanymi zadaniami).

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

twierdzających staż pracy oraz 
kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać w Kance-
larii Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława  

Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne 

stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 103B w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać za pośrednictwem poczty 
w terminie do 23 listopada 2018 r. do godz. 15.00 
na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze  

w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  

nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. adres do 23 listopada  
2018 r. do godz. 15.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/338-19-84.

nabór nr KD.210.44.2018.KP-2

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na  
stanowiska urzędnicze w Wydziale 

Kultury i Promocji Miasta  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 4 grudnia 2018 r. do 
godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr KD.210.43.2018.OR-6

Urząd Miejski w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Organizacyjnym  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 30 listopada 2018 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetargi nieograniczone, pn.:
----------------------------------------------------------------------------
Wykonanie podłączenia budynku mieszkalno-

-usługowego wielorodzinnego przy  
ul. Opolskiej 15 w Gliwicach do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia 
w piwnicy na pomieszczenie wymiennikowni 

i likwidacją nieekologicznych urządzeń na 
paliwo stałe w mieszkaniach oraz wydzielenie 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  
i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2018 r. o godz. 10.00
----------------------------------------------------------------------------
Wykonanie podłączenia budynków mieszkalnych  
wielorodzinnych przy ul. Opolskiej 17 (budynek 

frontowy i budynek oficyny) w Gliwicach do 
miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją 
pomieszczenia w piwnicy na pomieszczenie 

wymiennikowni i likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe w mieszkaniach oraz 
wydzielenie pomieszczeń higieniczno-sanitar-
nych, modernizacja instalacji wodno-kanaliza-

cyjnej i docieplenie połaci dachowych.
Termin składania ofert: 23 listopada 2018 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 listopada 2018 r. o godz. 10.30
----------------------------------------------------------------------------

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

KOMUNIKATY

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., pn:

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa armatury.

Termin składania ofert: 26 listopada 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2018 r. o godz. 12.30

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa części instalacji odkurzania.

Termin składania ofert: 26 listopada 2018 r. do godz. 12.15
Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2018 r. o godz. 12.45

------------------------------------------------------------------------------
Budowa sieci cieplnych na terenie miasta 

Gliwice – 6 zadań inwestycyjnych.
Termin składania ofert: 29 listopada 2018 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2018 r. o godz. 12.30

------------------------------------------------------------------------------
Dostawa materiałów elektrycznych.

Termin składania ofert: 4 grudnia 2018 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2018 r. o godz. 10.30

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

ZAKŁAD POGRZEBOWY MZUK Gliwice,  
ul. Raciborska 12, tel. 32/231-51-38

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA POGRZEBÓW  
I USŁUGI CMENTARNE

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

Przedłużanie ważności grobów.

Telefon całodobowy: 503-191-150
Długoletnie doświadczenie gwarancją jakości obsługi.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

Przedsiębiorstwo  
Remontów Ulic  

i Mostów S.A.  
w Gliwicach,  

ul. Nad Bytomką 1
zatrudni specjalistę  

ds. kadr i płac
Podstawowe obowiązki:
• kompleksowa obsługa kadro-

wa pracowników w zakresie 
umów o pracę, umów o pracę 
tymczasową oraz umów cywil-
no-prawnych, 

• prowadzenie dokumentacji 
personalnej (urlopy, zwolnie-
nia lekarskie, itp.), 

• sporządzanie dokumentacji 
związanej z przebiegiem za-
trudnienia (m.in.: sporządza-
nie pism w sprawie zmian wy-
nagrodzeń, przeszeregowań, 
premii, nagród uznaniowych 
i jubileuszowych), 

• wystawianie zaświadczeń dla 
pracowników według potrzeb, 

• realizacja zgłoszeń do ZUS, GUS, 
• sporządzanie sprawozdań z za-

kresu zatrudnienia.

Dodatkowe obowiązki: 
• prowadzenie dokumentacji 

funduszu socjalnego – ewi-
dencja jego wydatków i do-
chodów, a także prowadzenie 
archiwum. Ponadto zakres 
zadań obejmuje zastępstwo 
na czas nieobecności specja-
listy ds. płac oraz wykonywa-
nie innych czynności i zadań 
zleconych przez przełożonych

• realizacja zgłoszeń do ZUS, 
GUS, 

• sporządzanie sprawozdań z za-
kresu zatrudnienia. 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – prefe-

rowane prawnicze lub admi-
nistracyjne, 

• praktyczna znajomość prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, 

• umiejętność obsługi kompute-
ra, a w szczególności systemu 
IFS Application,

• dokładność, sumienność, pra-
cowitość i komunikatywność.

Miejsce wykonywania pracy:
biuro zarządu spółki. 

Warunki pracy:
praca w systemie ośmiogodzinnym.

Osoby chętne do podjęcia pracy 
w stabilnej firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku proszone są o skła-
danie dokumentów aplikacyjnych 
w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, 
ul. Nad Bytomką 1 lub przesyłanie 
w formie elektronicznej na adres 
e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl,  
tel. 32/270 40 10, wew. 114.

Przedsiębiorstwo 
Składowania i Utylizacji 

Odpadów sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu 

przetargu nieograniczonego na 
wykonanie robót budowlanych 

pn.:

„Regulacja gospodarki 
wodno-ściekowej na 

składowisku odpadów  
w Gliwicach przy  
ul. Rybnickiej”.

Termin składania ofert:  
29 listopada 2018 r.  

do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

29 listopada 2018 r.  
o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na 
www.skladowiskogliwice.pl

http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
www.tbs2.pl
www.tbs2.pl
www.pec.gliwice.pl
www.pec.gliwice.pl
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.skladowiskogliwice.pl
www.pkm-gliwice.com.pl
www.pkm-gliwice.com.pl
www.pkm-gliwice.com.pl
www.pkm-gliwice.com.pl
www.pkm-gliwice.com.pl
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

● ślusarz utrzymania ruchu 
wykształcenie zawodowe, spec. budowa maszyn, do-
świadczenie, mile widziane uprawnienia SEP w zakre-
sie eksploatacji (1 i 2), dbałość o utrzymanie ciągłości 
procesów produkcyjnych i właściwy stan techniczny 
maszyn i urządzeń, sumienność wykonywania zadań, 
doświadczenie w naprawach bieżących i remontach 
maszyn produkcyjnych, prowadzenie przeglądów 
okresowych, usuwanie awarii, dwie zmiany, miejsce 
pracy: Gliwice;

● monter sieci, instalacji   
    i urządzeń sanitarnych 

wykształcenie zawodowe, spec. monter sieci, insta-
lacji i urządzeń sanitarnych zewnętrznych, roczne 
doświadczenie zawodowe, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

● magazynier wydania towaru 
wykształcenie zawodowe średnie, doświadczenie 
mile widziane, książeczka sanitarno-epidemiolo-
giczna (pracodawca pokrywa koszt wyrobienia), 
uprawnienia na wózek widłowy lub prawo jazdy 
kat. B, zakres obowiązków: kompletowanie, uzupeł-
nianie i magazynowanie towaru z zastosowaniem 
nowoczesnych narzędzi w procesach logistycznych 
oraz utrzymywanie czystości miejsca pracy i dbałość 
o sprzęt, praca w systemie zmianowym, miejsce 
pracy: Kleszczów koło Gliwic; 

● technik protetyk 
wykształcenie średnie, praca na stanowisku technik 
protetyk, wykonywanie protez akrylowych, jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice, oferta także dla osób 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

● kierowca kat. C+E 
wykształcenie: brak wymagań, kwalifikacja zawodo-
wa, doświadczenie zawodowe, miejsce pracy: teren 
kraju (baza: Niekarmia koło Toszka);

● sprzedawca zaopatrzeniowiec 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodo-
we, prawo jazdy kat. B, komunikatywność, zakres 
obowiązków: zaopatrywanie placówek handlowych 
w towar na terenie Śląska, praca na stoisku spo-
żywczo-monopolowym, w magazynie oraz w biurze 
w Gliwicach w sklepie całodobowym; 

● krawcowa 
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie za-
wodowe, zakres obowiązków: szycie maszynowe 
i ręczne, szycie na miarę sukien ślubnych, umowa-
-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice;

● robotnik górniczy dołowy 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: 
wykonywanie robót przy wydobyciu, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice.

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 15 listopada 2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,

zatrudni kandydata na stanowisko pracownika socjalnego  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. świadczenie pracy socjalnej w ramach projektów 

współfinansowanych z UE zgodnie z modelem od-
dzielenia pracy socjalnej od czynności związanych 
z procedurą administracyjną przyznawania świadczeń,

2. praca zarówno z indywidualnym przypadkiem, jak 
i realizacja grupowych form wsparcia, zgodnie z wnio-
skiem o dofinansowanie projektu,

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

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

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

2. uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego,

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

z pełni praw publicznych,
5. posiadanie doświadczenia w zawodzie pracownika 

socjalnego,
6. posiadanie doświadczenia w realizacji działań w ra-

mach projektów współfinansowanych z UE,
7. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z za-

kresu pomocy społecznej, Kodeksu postępowania 
administracyjnego oraz dokumentów i wytycznych 
dotyczących realizacji wsparcia z zakresu włączenia 
społecznego (EFS),

8. dobry stan zdrowia,
9. obywatelstwo polskie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,

• dokument poświadczający wykształcenie (dopuszczalne 
kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świa-
dectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem) 
oraz kwalifikacje (kserokopie potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kserokopie zaświadczeń 
o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadane cer-
tyfikaty – potwierdzone za zgodność z oryginałem),

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do zatrudnienia na oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie.
Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny i życiorys 
zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane i opa-
trzone podpisaną przez kandydata klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych”.
Dokumenty należy składać w terminie do 23 listopada 
2018 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój 
nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Nabór 
numer 15/DZP/2018 na wolne stanowisko pracownik 
socjalny w Dziale Zarządzania Projektami Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data wpływu 
dokumentów do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-96-53.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podle-
gają zniszczeniu.

poszukuje kandydatów na stanowisko:
maszynista  

pojazdów trakcyjnych
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• wykonywanie manewrów w obrębie bocznicy 

i stacji kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej z pracą 

maszynisty,
• kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy,
• prowadzenie przeglądów P1,
• pełna współpraca z drużyną manewrową oraz 

osobami odpowiedzialnymi za kierowanie ru-
chem na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• uprawnienia do kierowania pojazdem kolejo-

wym – spalinowym pojazdem trakcyjnym,
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego 

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 29 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,
• 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, tel. 608-525-440, adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Wszystkie oferty pracy znajdziesz w zakładce „Karie-
ra” na naszej stronie internetowej: www.scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie do przetwarzania twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj https://scl.com.
pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

OBWIESZCZENIADom Pomocy Społecznej „NASZ DOM”,  
ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisko OPIEKUNA  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań, które będą wykonywa-
ne na stanowisku: 
• sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

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

• wspieranie mieszkańca i pomoc 
w rozwiązywaniu jego problemów,

• uczestniczenie w procesie uspraw-
niania i aktywizowania podopiecz-
nych do zwiększania ich samodziel-
ności życiowej,

• zaspokajanie innych codziennych 
potrzeb mieszkańców domu.

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

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

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

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie zawodowe: mile 

widziany staż pracy na stanowisku 
opiekuna.

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

ność,
• umiejętność i łatwość nawiązywa-

nia kontaktu z osobami niepełno-
sprawnymi.

Wymagane dokumenty: list motywa-
cyjny, życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Informacje dotyczące terminu, miej-
sca, formy składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Domu Pomocy Społecznej „NASZ 
DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 
w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać na ad-
res e-mail: dpsgliwice1@poczta.onet.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-19-60.

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

zatrudni pracownika na stanowisko PIELĘGNIARKI 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zakres zadań, które będą wykonywa-
ne na stanowisku: 
• udzielanie pomocy w stanach na-

głego zagrożenia,
• przyjmowanie i realizacja zleceń 

lekarskich,
• sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

dbanie o zdrowie niesamodzielnych, 
niepełnosprawnych mieszkańców 
domu,

• wydawanie leków mieszkańcom 
domu,

• zaspokajanie innych codziennych 
potrzeb mieszkańców domu.

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

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• dyplom w zawodzie pielęgniarki 
oraz prawo wykonywania zawodu.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie zawodowe: mile 

widziany staż pracy na stanowisku 
pielęgniarki.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
• umiejętność pracy w zespole,
• sumienność, uczciwość, samodzielność,
• umiejętność i łatwość nawiązywa-

nia kontaktu z osobami niepełno-
sprawnymi.

Wymagane dokumenty: list motywa-
cyjny, życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Informacje dotyczące terminu, miej-
sca, formy składania dokumentów
Dokumenty należy składać w sekreta-
riacie Domu Pomocy Społecznej „NASZ 
DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 
w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać na ad-
res e-mail: dpsgliwice1@poczta.onet.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-19-60.

AB.6740.7.5.2018 z 9 listopada 2018 r.

I. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Nr działki wchodzącej  

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Nr działki poza 

pasem drogowym
Powierzchnia 

działki [ha]
Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 217 217/1 0,0151 217/2 0,0107 Czechowice Północ
2. 302 302/1 0,0008 302/2 0,2022 Czechowice Północ

II. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Miasta 
Gliwice na prawach powiatu, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:

Numer 
działki

Numer działki 
pierwotnej Obręb Oznaczenie podmiotu na którego rzecz ma 

nastąpić przejęcie
Lp. 1. 2. 3. 4.
1. 302/1 302 Czechowice Północ Miasto Gliwice na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11f ust. 3 usta-
wy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474) Prezydent 
Miasta Gliwice zawiadamia, że 5 listopada 2018 r. 
wydał decyzję nr 7/2018 o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa odcinka ul. Ziemięcickiej  
(droga powiatowa nr 7209 S)  

wraz z rozbiórką i budową nowego  
wiaduktu nad terenem kolejowym”,

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwe-

stycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyzna-

czony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Miasto 

Gliwice na prawach powiatu nieruchomości znajdu-
jących się w liniach rozgraniczających teren,

• został zatwierdzony projekt budowlany,
• ustalono obowiązek budowy/przebudowy sieci 

uzbrojenia terenu, budowy urządzenia wodne-
go i budowy zjazdu oraz określono ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych 
obowiązków i równocześnie zezwolono na wyko-
nanie tych obowiązków,

• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji drogowej, na prowadzenie robót bu-
dowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, 
w oparciu o uzyskane przez inwestora prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

• zezwolono na zajęcie terenu linii kolejowej, na czas 
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających 

pas drogowy drogi powiatowej (w nawiasie po-
dano pierwotny nr działki):
Obręb Czechowice Północ:
217/1 (217), 272/3, 272/4, 272/5, 288, 289, 302/1 
(302), 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317.

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgranicza-
jącymi pas drogowy podlegające ograniczeniu 
w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (art. 
11f ust. 1 pkt 8 lit. e), f) i h) „specustawy drogo-
wej”), tj. budowy sieci uzbrojenia terenu, budowy 
urządzenia wodnego i budowy zjazdu (w nawiasie 
podano pierwotny nr działki):
Obręb Czechowice Północ:
43, 45/2, 47, 48, 50, 51, 214/4, 218, 276, 288, 301, 
302/2 (302), 303, 305, 
Obręb Zalew Czechowice:
68, 151, 152.

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczają-
cymi inwestycję, na których inwestor prowadził 
będzie roboty budowlane towarzyszące inwestycji 
w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (w nawiasie 
podano pierwotny nr działki):
Obręb Czechowice Północ:
302/2 (302), 303, 307.

4. Działka nr 272/6 (obręb Czechowice Północ), 
w stosunku do której inwestor uprawniony jest 
do jej nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji 
inwestycji (teren linii kolejowej) – art. 20 a „spe-
custawy drogowej”.

OBWIESZCZENIE  
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

POUCZENIE:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji 

w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach w pokoju nr 504 (V piętro), w godzinach dyżurów.

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wy-
danej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* 

– pozostałym stronom.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona 

może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec or-
ganu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostat-

nią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postę-
powania administracyjnego.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszyst-
kich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 
wniesienia odwołania (art. 130 §4 Kpa).

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie  
14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia 
o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim  
w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym 
– Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie 
lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.
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II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Lokalizacja: ul. Chorzowska w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji grun-
tów i KW:
• nieruchomość oznaczona jako działka nr 76/2, obręb 

Żorek, o pow. 1,6492 ha oraz działka nr 77, obręb Żorek, 
o pow. 0,1787 ha, KW nr GL1G/00046417/7, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane; powierzchnia łącznie 
1,8279 ha.

Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość obejmuje działki nr 76/2 i 77, obręb Żorek, położone 
przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach, o łącznej powierzchni gruntu 
1,8279 ha. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Parku Kultury 
i Wypoczynku, terenów przemysłowych i terenów niezabudo-
wanych. Kształt działki nieregularny, teren niezagospodarowany, 
częściowo ogrodzony, z występującą roślinnością niską i wysoką. 
Obecnie wjazd od ul. Chorzowskiej. Przez nieruchomość przebiegają 
liczne sieci i urządzenia uzbrojenia terenu (naziemne i podziemne, 
słupy oświetleniowe i elektryczne). Na terenie działek zalegają 
śmieci, które nie stanowią własności Miasta Gliwice. Z uwagi,  
iż teren jest niezagospodarowany i łatwo dostępny dla osób trzecich, 
istnieje ryzyko, iż do chwili sprzedaży, stan nieruchomości może ulec 
zmianie w zakresie jego zanieczyszczenia, za co Miasto Gliwice nie 
ponosi odpowiedzialności.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach skomuniko-
wanie dz. nr 76/2, 77, obręb Żorek, odbywać się może włączeniem 
nowym zjazdem do ulicy Szymanowskiego w Gliwicach, pod wa-
runkiem likwidacji zjazdu istniejącego z ulicy Chorzowskiej oraz 
lokalizacji nowego zjazdu z ulicy Szymanowskiego poza obszarem 
oddziaływania skrzyżowania ulic Chorzowska/Szymanowskiego. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości
Nieruchomość obciążona służebnością przesyłu na rzecz PWiK 
Gliwice Sp. z o.o. o powierzchni wykonywania prawa 32,78 m². 
Pełna treść prawa służebności zapisana w księdze wieczystej  
nr GL1G/00046417/7.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z z ustaleniami obowiązującego od 17 października 2010 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwi-
ce dla terenu położonego po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała  
nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908): teren działki nr 76/2, obręb 
Żorek, oznaczony jest symbolem 6 UP – co oznacza tereny usłu-
gowo-produkcyjne – istniejące, o przeznaczeniu podstawowym:
• działalność usługowo-produkcyjna, w tym logistyka oraz skła-

dowanie i magazynowanie 
oraz o przeznaczeniu uzupełniającym:
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze), 
• sieci infrastruktury technicznej w tym sieci przesyłowe oraz 

sieci i urządzenia wszystkich branż związane z funkcjonowaniem 
poszczególnych obiektów,

• torowiska kolejowe i tramwajowe,
• dojścia, dojazdy i parkingi,
• zieleń urządzona.
Teren obejmujący działkę nr 77, obręb Żorek, w okresie sporządzania 
i uchwalania ww. planu był wpisany na listę terenów zamkniętych 
(PKP), dla których zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami  
(art. 14 ust. 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym), nie sporządzało się planu miejscowego. W ww. 
planie miejscowym, w oparciu o art. 4 ust. 3 ww. ustawy, wyznaczono 
jedynie granice tego terenu, nie określając jego przeznaczenia ani 
też parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospo-
darowania terenu. W związku z powyższym, mając jednocześnie na 
uwadze decyzję nr 37 Ministra Infrastruktury z 15 listopada 2011 r., 
zgodnie z którą działka nr 77, obręb Żorek, utraciła charakter terenu 
zamkniętego, przedmiotowy teren nie jest objęty ustaleniami ww. 
planu miejscowego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy „W przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okre-
ślenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu 
następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu (...)”. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu wydaje się na wniosek inwestora.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 179 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 ze zm.).
Minimalne postąpienie: 31 800,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 23 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31 A, sala nr 106. 

Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
25 lutego 2019 r. 
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 15 października 2018 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 317 900,00 zł należy wnieść w formie pie-
niężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 76/2, 77, obręb Żorek, oraz wpisać, kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 17 stycznia 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 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 nabywca nierucho-
mości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-

dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Pre-

zydenta Miasta Gliwice nr PM-6230/2018 z 8 maja 2018 r. 
w sprawie w sprawie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 76/2, obręb Żorek, oraz działka nr 77, obręb Żorek, 
KW nr GL1G/00046417/7, stanowiącej własność Miasta Gliwice 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

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. Wy-
znaczony 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 miasta.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 188 z 16 września 2010 r., pod poz. 2908, zapisami księgi 
wieczystej nr GL1G/00046417/7 oraz stanem faktycznym działki, 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6230/18 z 8 maja 2018 r. 

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach prze-
targu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 
31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, 
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

OGŁOSZENIA 
NIERUCHOMOŚCI

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 2018 r., poz. 121 ze zm.),

OGŁASZA

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1 

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków  
i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja za-
dań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie  
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu  

– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, 
adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych danych jest 
dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych 
bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak 
zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych lub 
realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności 
w rt. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz rt. 4 ustawy 
o samorządzie powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne 
do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do 
czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(rt. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy 
– w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy 
lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.  
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować pisemnie 
(na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) 
lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. 
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu 
od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-54), wskazując formę, 
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następują-
cych uprawnień: 
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również 
cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, 
osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych prze-
twarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie 
dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone 
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać koresponden-
cję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi 
związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo 
o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia 
skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić zała-
twienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym,  
w celu wykonywania zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na pre-
zydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej 
wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,

c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości: 

• dz. nr 519/2, obręb Kłodnica, 
położonej przy Drogowej Trasie 
Średnicowej i ul. Henryka Sienkie-
wicza w Gliwicach, o pow. gruntu 
0,6663 ha, KW nr GL1G/00032996/.

Termin przetargu: 3 grudnia 2018 r., godz. 11.00  
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
571 000,00 zł 
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 57 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 listopada 2018 r.
----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości niezabu-
dowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 507, obręb Przedmie-
ście, położonej w Gliwicach przy  
ul. Daszyńskiego, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, o pow. 
gruntu 0,2690 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036169/0.

Termin przetargu: 3 grudnia 2018 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
416 700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek 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: 41 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 listopada 2018 r.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• dz. nr 453, obręb Żerniki, o pow. 
0,0390 ha, położona przy ul. Tar-
nogórskiej w Gliwicach, zapisana 
w KW GL1G/00032103/2, użytek 
B – tereny mieszkaniowe,

• dz. nr 455, obręb Żerniki, o pow. 
0,0746 ha, położona przy ul. Tar-
nogórskiej w Gliwicach, zapisana 
w KW GL1G/00033908/2, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

Termin przetargu: 6 grudnia 2018 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
318 000,00 zł 

Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 31 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2018 r.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości obejmującej:

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

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

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

• niezabudowana dz. nr 1083, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. gruntu 
0,0002 ha, położona przy ul. Tade-
usza Kościuszki w Gliwicach, uży-
tek B – tereny mieszkaniowe, KW 
GL1G/00056985/2 prowadzona 
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

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

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.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (www.gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy za-
wierające nieruchomości:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 
21, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(www.gliwice.eu) oraz na stronie 
podmiotowej Wojewody Ślą-
skiego w Biuletynie Informacji 
Publicznej został podany do pu-
blicznej wiadomości wykaz za-
wierający nieruchomość:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•	 nr 273/2018 do 4 grudnia 2018 r.,
•	 nr 279/2018 do 4 grudnia 2018 r.,
•	 nr 280/2018 do 4 grudnia 2018 r.,
•	 nr 286/2018 do 4 grudnia 2018 r.,
•	 nr 316/2018 do 4 grudnia 2018 r.,
•	 nr 317/2018 do 4 grudnia 2018 r.

przeznaczoną do użyczenia, 
stanowiącą własność Skarbu 
Państwa:
•	 nr 35/SP/2018 do 4 grudnia 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

• UL. FREDRY 2, garaż nr 5, parter, 
pow. 27,35 m2, 1 pomieszczenie, 
garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-82
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. ZWYCIĘSTWA 31, lokal nr IV, par-
ter (w przyziemiu) – oficyna, pow. 
29,53 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 100,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od godz. 9.30 
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-82
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. DOLNYCH WAŁÓW 21, lokal  
nr 4a, I piętro, pow. 35,79 m2 + piw-
nica: 1,86 m2, 4 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 47 100,00 zł
Wadium: 2400,00 zł
Termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od godz. 
11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. SZOBISZOWICKA 21, lokal nr I, 
parter, pow. 42,32 m2, 2 pomiesz-
czenia, WC, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 73 600,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach,  
tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, par-
ter, pow. 234,91 m2 + 4 piwnice  
i  2  korytarze: 67,14 m2, 7 pomieszczeń,  
3 korytarze, 2 sanitariaty, WC, klat-
ka schodowa, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 14.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 327 600,00 zł
Wadium: 16 400,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19, 
lokal nr I, parter, pow. 12,65 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89

Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. KOPALNIANA 4, garaż nr 3, par-
ter, pow. 19,06 m2, 1 pomieszczenie, 
garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 16 200,00 zł
Wadium: 900,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. ASNYKA 13, lokal nr III, parter, 
piwnica, pow. 82,99 m2, 2 pomiesz-
czenia, pomieszczenie sanitarne, 
WC; piwnica: 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 227 800,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. KORCZOKA 45-47, garaż nr 4, 
parter, pow. 13,63 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 300,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz. 
8.30 do 8.45, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-88
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 1, lokal nr 7, 
I piętro (oficyna), pow. 35,36 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• PL. PIŁSUDSKIEGO 5A, lokal nr 6, 
II piętro, pow. 56,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 146 500,00 zł
Wadium: 7400,00 zł
Termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. GÓRNYCH WAŁÓW 48, lokal  
nr 31, parter, pow. 29,40 m2 + piwni-
ce: 2,88 m2 + 5,95 m2, 1 pokój, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 77 300,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 26 listopada 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. UDZIELI 13, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 27,29 m2, 1 pokój, kuchnia ze 
spiżarką, przedpokój, WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 600,00 zł
Wadium: 3500,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz.9.30 
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel. 32/231-
-53-24
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. PRZEMYSŁOWA 7A, lokal nr 3, 
I piętro, pow. 38,52 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do WC znaj-
dującego się na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną nie-

ruchomości), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 700,00 zł
Wadium: 3100,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach,  
tel. 32/231-53-24
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. KAPLICZNA 1, lokal nr 3, parter, 
pow. 41,81 m2 + piwnica: 11,91 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z do-
stępem do WC znajdującego się na 
klatce schodowej (stanowiącego 
część wspólną nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 82 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz. 
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. SYRIUSZA 28, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 31,00 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2018 r., godz. 14.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 400,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 27 listopada 2018 r. od godz. 
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2018 r.

• UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1, 
lokal nr 2, I piętro, pow. 33,69 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z WC, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 800,00 zł
Wadium: 4400,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 9.30 
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-97
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. ZABRSKA 12, lokal nr 15, I piętro, 
pow. 38,74 m2, 1 pokój, kuchnia, 
WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 500,00 zł
Wadium: 3300,00 zł

Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. RYBNICKA 48, lokal nr 3, II pię-
tro, pow. 79,65 m2 + pomieszcze-
nie strychowe: 11,77 m2, 3 pokoje,  
2 przedpokoje, kuchnia, pomiesz-
czenie gospodarcze, łazienka z WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 700,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44C  w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-95
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. BRZOZOWA 71, lokal nr 11, 
poddasze, pow. 30,42 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 75 600,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
13.00 do 13.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. CZARNIECKIEGO 22, lokal nr 7, 
I piętro, pow. 119,15 m2 + 2 piwni-
ce: 35,03 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 
przedpokój, 2 łazienki z WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 267 300,00 zł
Wadium: 13 400,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
13.30 do 13.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 r.

• UL. DOLNYCH WAŁÓW 25A, lokal  
nr 6, parter (oficyna), pow. 37,32 m2 
+ piwnica: 5,00 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 30 listopada 2018 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 28 listopada 2018 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gliwicach, 
tel. 32/231-02-71
Termin wpłaty wadium: 26 listopada 2018 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.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17  

do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

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

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały po-
dane do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

przeznaczone do sprzedaży:
•	 nr 696 – 701 do 28 listopada 2018 r.,
•	 nr 709 – 713 do 30 listopada 2018 r.;

przeznaczone do wynajęcia:
•	 nr 704 do 4 grudnia 2018 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia:
•	 nr 594, 596, 621 do 28 listopada 2018 r.;

przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste:
•	 nr 705 – 707 do 29 listopada 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
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