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druga strona w obiektywie
Jest pięknie!

Słońce świeci coraz mocniej, ptaki śpiewają coraz głośniej, w wielu zakątkach Gliwic możemy podziwiać pięknie kwitnące bratki, żonkile, magnolie i ozdobne wiśnie.
To znak, że wiosna na dobre zawitała do naszego miasta. Kwiaty cieszą oko, a wiadomo, że piękno wokół przekłada się na lepszy nastrój! (fot. UM Gliwice)

To bardzo zdrowa Akademia

Kayah i Bregović dali czadu!

Gliwice stawiają na edukację zdrowotną mieszkańców od najmłodszych lat. W minioną
sobotę w Centrum Handlowym Forum odbyła się kolejna edycja cyklicznej miejskiej
akcji – Gliwickiej Akademii Zdrowia Dzieci. Młodzi gliwiczanie i ich rodzice, podczas
ciekawych zajęć i warsztatów, poznawali m.in. zasady prawidłowego odżywiania,
codziennej higieny czy bezpiecznego korzystania ze słońca. Wszystko po to, by
zapobiegać chorobom zanim się pojawią. (fot. UM Gliwice)

Choć od wydania kultowego dziś albumu „Kayah i Bregović” minęło już 20 lat,
hity tego duetu wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Podczas koncertu
w Arenie Gliwice nie zabrakło „Śpij kochany, śpij”, „Prawy do lewego” czy „Nie
ma, nie ma ciebie”. Bałkańskie rytmy Bregovića w połączeniu z domieszką
góralszczyzny i charyzmą Kayah ponownie podbiły serca tysięcy fanów. (fot.
UM Gliwice)

Koszykarze uczyli angielskiego

Strajk w oświacie. Gdzie szukać informacji?

Zawodnicy GTK na moment stali się nauczycielami j. angielskiego w SP nr 6
w Gliwicach. Riley LaChance, Desmond Washington, Damonte Dodd, Myles
Mack i Morgan Maverick prowadzili zajęcia w kl. IV o profilu z rozszerzonym
j. angielskim. Każda lekcja była tematyczna, np. improwizowana konferencja
prasowa, na której dzieci wcielały się w dziennikarzy, czy gra w kalambury.
Koszykarze obiecują, że w nowym roku szkolnym odwiedzą kolejne gliwickie
szkoły. (fot. GTK Gliwice)

We wszystkich gliwickich szkołach i placówkach oświatowych trwa strajk. W szkołach
z oddziałami gimnazjalnymi odbywa się egzamin gimnazjalisty. Dyrektorzy gliwickich
miejskich jednostek oświatowych na bieżąco dokonują rozeznania, ilu nauczycieli nie
uczestniczy w strajku czynnym i czy są w stanie zapewnić opiekę dzieciom, które przyszły
do szkół i placówek oświatowych. Na tej podstawie podejmowane są decyzje o organizacji
pracy placówki podczas strajku. Przypominamy, że wszelkie informacje o pracy placówek
oświatowych w czasie akcji strajkowej są dostępne na stronach internetowych szkół. Są
również przekazywane na bieżąco rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. (fot.arch. MSI)
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 15/2019 (947), 11 kwietnia 2019

z miasta

Nowa ul. Zwycięstwa coraz bliżej

Koncepcję zagospodarowania
ul. Zwycięstwa poznaliśmy
w listopadzie ubiegłego roku.
Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą
zawężenia jezdni i budowy
dodatkowego pasa, którym
poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Opracowanie
przewiduje także wymianę nawierzchni jezdni ul. Zwycięstwa
(w nawiązaniu do jej charakteru i estetyki) oraz nawierzchni
chodników.
Projektant przyjął, że ciągi
piesze mają pełnić dwie różne
funkcje, tzw. szybką i rekreacyjną. Chodnik o szerokości
4 m przeznaczony do szybkiego
przemieszczania się, prowadził-

wizualizacja: PROJARCH Damian Kałdonek

Zmiana ul. Zwycięstwa w kolejną reprezentacyjną
wizytówkę Gliwic planowana jest już od kilku lat.
Te plany zaczynają nabierać kształtów. Ul. Zwycięstwa zmieni swój charakter, stając się przestrzenią
bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów.
Pod koniec ubiegłego roku poznaliśmy koncepcję
przebudowy jednej z najważniejszych ulic naszego
miasta. Teraz czas na projekt.
by od dworca PKP w kierunku
Rynku (po stronie przy Urzędzie
Miejskim). Po drugiej stronie
koncepcja zakłada węższy
chodnik o szerokości 3,5 m,
z przylegającym na 2,5 m tzw.
pasem technicznym, z miejscem
dla zieleni, ławeczek i punktów
postoju dla rowerów.
Wybrany wariant koncepcji
zakłada także wprowadzenie
strefy ograniczonej prędkości
do 30 km/h. Założono lokalizację przystanków autobusowych: dwóch w kierunku Rynku
i trzech w kierunku dworca.
Wskazane zostały również możliwości ograniczonego czasowo
postoju pojazdów dla zaopatrzenia/dostaw. Rowerzyści
będą poruszać się jezdnią.

To tylko koncepcja,
teraz czas na projekt

w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej.

Przygotowanie koncepcji przebudowy ul. Zwycięstwa było
konieczne m.in. do oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Zarząd Dróg Miejskich od
początku zakładał jednak, że
niektóre rozwiązania zawarte
w opracowaniach koncepcyjnych mogą ulec modyfikacji

Dlatego w ogłoszonym przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy i zagospodarowania
ul. Zwycięstwa w Gliwicach”
zaznaczono, że zamawiający
pozostaje otwarty na zmiany
w przypadku przedstawienia
propozycji mającej wpływ

na bardziej racjonalne zagospodarowanie przestrzeni na
wskazanym odcinku.
Wskazano także, że wykonawca
dokumentacji musi uwzględnić
inne realizowane lub zaplanowane
inwestycje, m.in. budowę Centrum
Przesiadkowego i przebudowę placu Piastów. Wykonawca przygotuje
projekt w ciągu 12 miesięcy od
podpisania umowy. 
(mf)

Prezydent Gliwic
wyróżniony

Park sensoryczny
już otwarty

Zygmunt Frankiewicz jest najdłużej urzędującym
prezydentem miasta w Polsce. Jego działalność samorządową doceniły kolejne kapituły konkursowe,
przyznając prezydentowi Gliwic prestiżowe wyróżnienia: Złoty Klucz oraz medal Bene Meritus Powiatom.

fot. A. Ziaja

Złotym Kluczem redakcja tygodnika Wprost honoruje włodarzy,
którzy mają szczególne, istotne
dla społeczności lokalnej i nowatorskie osiągnięcia w sferze
polityki gospodarczej, społecznej,
kulturalnej oraz edukacyjnej.
Zygmunt Frankiewicz został wyróżniony za szczególny wkład w rozwój
samorządu terytorialnego w Polsce oraz skuteczność i odwagę
w podejmowaniu decyzji. Nagrody
zostały wręczone podczas V Euro-

pejskiego Kongresu Samorządów,
który odbył się w Krakowie.
Związek Powiatów Polskich przyznał prezydentowi Gliwic medal Bene Meritus Powiatom za
szczególne osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów i podnoszące poziom życia
mieszkańców, a także w uznaniu
zasług na rzecz Związku Powiatów Polskich. Odznaczenia zostały wręczone z okazji 20-lecia
istnienia związku. 
(mf)

Mamy dobrą wiadomość dla miłośników spacerów przy Radiostacji i gliwickiego parku sensorycznego – urządzenia dźwiękowe
zostały naprawione i znów można z nich korzystać.
– Zainteresowanie tym miejscem jest bardzo duże, dlatego
elementy eksploatacyjne niszczą
się, a to właśnie od nich zależy
poprawność działania urządzeń,
którymi od wiosny 2019 r. będziemy się opiekować. Cieszy
nas tak duże zainteresowanie
parkiem, tym bardziej dołożymy

wszelkich starań, aby zachować
ciągłość w działaniu urządzeń –
podkreśla ŚSM.
Od 2018 r. terenem zarządza
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, który dba o pielęgnację
parkowej zieleni i prace porządkowe.
(mf)
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fot. Ł. Fedorczyk

Na miłośników zabawy dźwiękiem czeka m.in. ksylofon,
armata powietrzna, organy
rurowe, anteny paraboliczne
i gongi. Od tego sezonu naprawami i bieżącymi pracami
serwisowymi będzie zajmowała się Śląska Sieć Metropolitalna.
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edukacja

Nowoczesne pracownie zamiast magazynu
13 nowoczesnych pracowni zawodowych zyskali uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach.
Dzięki pozyskaniu środków unijnych oraz wsparciu z budżetu miejskiego stara hala magazynowa zmieniła się
w Halę Nowych Technologii.
szkoła obchodziła także 70-lecie
działalności. W uroczystościach
uczestniczył m.in. Adam Neumann,
zastępca prezydenta Gliwic, który w imieniu prezydenta miasta
odczytał list gratulacyjny. W obchodach wzięli udział również dyrektorzy placówek oświatowych,
przedstawiciele miejskich instytucji
kulturalnych, przedsiębiorcy i licznie
zgromadzeni goście.
– Bez wątpienia działalność Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego wpisuje się w strategię i w politykę rozwojową Miasta Gliwice.
Naszym hasłem jest „Przyszłość
jest tu”, staramy się zatem m.in.

fot. UM Gliwice

Kosztem niemal 6 mln zł znajdujący
się na terenie GCE stary magazyn
został przebudowany, wyremontowany i przystosowany do nowej
funkcji. Powstało w nim 13 pracowni wraz z zapleczem. – Mamy
tutaj pracownie przede wszystkim
z branży mechaniczno-mechatronicznej, ale także szereg innych,
począwszy od projektowania
i druku 3D, poprzez elektryczne,
elektrotechniczne, po pracownie
wytrzymałości materiałów oraz
nowych technologii spawalniczych
– tłumaczy Paweł Sygit, zastępca
dyrektora GCE ds. centrum kształcenia praktycznego. Dzięki współpracy z lokalnymi pracodawcami
stworzono stanowiska dydaktyczne, które doskonale odzwierciedlają warunki pracy w konkretnym
przedsiębiorstwie.

Oglądaj na
Gliwice.eu

zachęcać młodzież do kształcenia
w nowych technikach, nowych
technologiach, a ten zrewitalizowany obiekt właśnie temu będzie
służył – komentuje Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic.
Całkowity koszt projektu „Nowy
uczeń – nowoczesna pracownia

– nowatorski pracownik – rozwój
infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia
Praktycznego GCE w Gliwicach” to
5,8 mln złotych. 4,1 mln zł udało
się pozyskać ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pozostałą część kosztów pokryto
z budżetu Miasta Gliwice. (mw)

– Staramy się przedstawiać taką
ofertę edukacyjną młodym ludziom
oraz osobom dorosłym, by bez problemów mogli kontynuować naukę
w wybranym zawodzie, uzupełniać
wykształcenie i zdobywać dodatkowe kwalifikacje. Dzięki tej hali
jest to oferta na bardzo wysokim
poziomie – mówi Bogumiła Kluszczyńska, dyrektor GCE.

Jak nowe
pracownie
oceniają
uczniowie?
Grzegorz

– W hali nowych
technologii mamy
do dyspozycji
m.in. drukarki 3D.
Te maszyny mają
duży wachlarz zastosowań,
można np. drukować formy
do odlewów. To bardzo fajnie,
że możemy uczyć się na nowoczesnym sprzęcie.

Oliwia

– Dzięki tym pracowniom będziemy mogli nabrać
większego doświadczenia. Do
tej pory uczyliśmy się głównie
teorii. Teraz możemy zobaczyć,
jak się obsługuje czy nawet
konstruuje różnego rodzaju
urządzenia.

Marcin

– W pracowni
elektro-technicznej możemy samodzielnie montować układy
elektryczne. Myślę, że ta hala
i te pracownie będą prawdziwą wizytówką naszej szkoły.

Oficjalne otwarcie hali odbyło się
w sobotę, 6 kwietnia. W tym dniu

Zostań technikiem mechanikiem lotniczym
Dzięki umowie patronackiej, podpisanej przez Politechnikę Śląską i Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach, uczniowie kształcący się
w zawodzie technika mechanika lotniczego będą mogli zdobyć europejską licencję. Porozumienie przewiduje również zajęcia praktyczne
w budowanym na gliwickim lotnisku hangarze Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego oraz szkolenia na terenie uczelni.

Teraz gliwicka „samochodówka”
zacieśnia współpracę z Politechniką Śląską. Szkoła została objęta
patronatem Katedry Technologii
Lotniczych Wydziału Transportu
PŚ. – Współpraca pomiędzy
szkołą a uczelnią zacieśnia się na
tym polu, które miasto również
traktuje jako dziedzinę rozwojową. Cieszymy się, że dochodzi do
takiego porozumienia, które jest
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sku hangaru. Inwestycja ma być
gotowa w maju tego roku, szkolenia rozpoczną się w nowym roku
szkolnym. Uczelnia będzie także
udostępniać uczniom laboratoria
i pomoce naukowe, np. podręczniki i różnego rodzaju schematy.

fot. Gliwice TV

Zespół Szkół Samochodowych im.
Gen. Stefana Roweckiego „Grota”
od dziesięciu lat kształci uczniów
w zawodzie technik mechanik lotniczy. Strategicznym partnerem
kształcenia jest Aeroklub Gliwicki, na terenie którego uczniowie
mają zajęcia praktyczne. Szkoła
nawiązała także współpracę z kilkoma przedsiębiorstwami obsługującymi linie lotnicze i z Wyższą
Szkołą Oficerską Sił Lotniczych
w Dęblinie, a nawet zakupiła…
samolot.
krokiem w kierunku rozwijania
technologii lotniczych w Gliwicach – mówi Andrzej Karasiński,
sekretarz miasta Gliwice.
Zgodnie z podpisaną 29 marca
umową o współpracy, część zajęć lekcyjnych i egzaminów będzie
odbywać się w ramach programu
szkolenia PART – 147 (to dokument potwierdzający posiadanie

wiedzy oraz doświadczenia wymaganego przez przepisy europejskie). Politechnika Śląska posiada
certyfikat, dzięki któremu licencja
mechanika lotniczego uzyskana na
uczelni honorowana jest w całej
Unii Europejskiej. Zajęcia praktyczne częściowo będą realizowane
w warsztatach Akademickiego
Ośrodka Szkolenia Lotniczego,
na terenie budowanego na lotni-

– Jestem przekonany, że uczniowie będą chcieli skorzystać z tej
oferty. Technik mechanik lotniczy
to zawód, który daje kapitał na
przyszłość nie tylko na polskim
rynku, ale także europejskim
– przekonuje Jacek Płowiec,
dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych.
Politechnika Śląska od 2015 r.
wspiera Zespół Szkół Samochodowych w wielu inicjatywach,
m.in. przy organizacji konkursów
wiedzy lotniczej i wycieczkach
zawodowych. Teraz uczniowie
będą mieli szansę na jeszcze lepsze przygotowanie do podjęcia

studiów wyższych na kierunkach
lotniczych oraz pracy zawodowej
w branży lotniczej.
– Kształcenie kadry dla lotnictwa
cywilnego to jeden z priorytetowych obszarów rozwoju Politechniki Śląskiej, mamy również plany
rozwijania kształcenia w zakresie
zarządzania ruchem lotniczym.
Dziękuję władzom miasta za
wsparcie w rozwijaniu specjalności lotniczej w Gliwicach. Remont
lotniska i budowa nowego pasa
stwarzają uczelni zupełnie nowe
możliwości – mówi prof. dr hab.
inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.
Podpisanie umowy patronackiej
jest początkiem nowego rozdziału współpracy i otwarciem
nowych możliwości kształcenia
dla młodzieży nie tylko z Gliwic,
ale z całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
(aś)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 15/2019 (947), 11 kwietnia 2019

edukacja

Wydatków coraz więcej,
pieniędzy od rządu za mało
Gliwiccy uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. Zapewnia je samorząd.
Niestety otrzymywane z budżetu państwa pieniądze na zadania związane z edukacją w mieście są dalece niewystarczające, a koszty stale rosną. Gliwicki samorząd
musi coraz więcej dokładać do sfery oświaty i wychowania.

Jak wskazuje Związek Miast
Polskich, luka finansowa pomiędzy wydatkami samorządów na
edukację a otrzymywanymi od
rządu środkami w ramach subwencji oświatowej narasta od
lat. W 2004 roku wynosiła ona
8,3 mld zł, stanowiąc 32,9% wysokości subwencji oświatowej
(25,1 mld zł). W latach 2017–
2018 luka wzrosła aż o 12,5%
(6 mld zł), osiągając w 2018
roku wysokość 23,5 mld zł.
Była to kwota równa 54,4%
przekazanej samorządom subwencji oświatowej. Tymczasem
minister edukacji narodowej
uparcie powtarza, że pieniędzy
na oświatę samorządy mają wystarczająco.

W Gliwicach subwencja
oświatowa na 2019 rok
wynosi niewiele ponad
218 mln zł. Zaplanowane
w tegorocznym budżecie
wszystkie wydatki miasta
na sektor oświaty sięgają
natomiast prawie 365 mln
zł. Oznacza to, że w tym
roku Gliwice dokładają do
edukacji ok. 147 mln zł.

fot. T. Bulenda

Z roku na rok polskie samorządy coraz więcej dokładają do
oświaty, której finansowanie
jest zadaniem państwa. Otrzymywane od rządu środki w ramach subwencji oświatowej
nie wystarczają samorządom
na zadania związane z edukacją, zwłaszcza te narzucone
reformą.

rząd. Samorząd dokłada coraz
więcej do nauczycielskich pensji,
a musi jeszcze pokryć koszty utrzymania szkół, inwestycji w oświacie i zakupów inwestycyjnych.
Budżety wielu polskich gmin nie
wytrzymują takiej presji – komentuje prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz.

Tymczasem resort edukacji uparcie powtarza, że budżet państwa
przeznacza na oświatę wystarczające środki. Gliwice, wraz z innymi
polskimi samorządami skupionymi w Związku Miast Polskich, chcą
więc, by nauczycielskie pensje
wypłacane były bezpośrednio
z budżetu państwa, w formie do-

tacji celowej dla gmin, powiatów
i województw.

– Nauczyciele powinni godziwie zarabiać, to nie ulega wątpliwości. Rząd musi
jednak wziąć faktyczną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje,

a nie obarczać ich skutkami
samorządów – uważa prezydent Gliwic.
Polska pod względem nakładów
na edukację zajmuje 27. miejsce w Europie. Za nami są tylko
Węgry, Chorwacja i Bułgaria. 

(kik)

Ta niekorzystna sytuacja utrzymuje się od dłuższego czasu.
Także w minionych latach miasto
musiało dokładać do oświaty
ponad 100 mln zł rocznie (wykres obok), ale nigdy wcześniej
ta dopłata miasta nie była tak
wysoka.
– Co roku wydatków jest coraz
więcej, a subwencja oświatowa
wszystkich nie pokrywa. Doszło
już do tego, że nie wystarcza
ona nawet na płace nauczycieli,
o których wysokości decyduje
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remonty i inwestycje

Ruszyła przebudowa mostu nad
Kłodnicą
Rozpoczęła się przebudowa mostu w ciągu ul. Wrocławskiej.
Jezdnia na moście została zwężona do dwóch pasów ruchu,
obok będzie budowana tymczasowa kładka dla pieszych.
Koryto rzeki zostanie uporządkowane i umocnione, co poprawi
jej przepływ, szczególnie podczas
intensywnych opadów deszczu.

Przypominamy, że w miejscu
starego, stuletniego mostu powstanie nowy, o nośności 50 t.

Cała inwestycja powinna się
zakończyć w ciągu około 11
miesięcy. 
(mf)

Fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Zakres prac obejmie także przebudowę odcinka ul. Wrocławskiej (na
dojeździe do mostu) oraz fragment
ul. Częstochowskiej obejmujący
skrzyżowanie z ul. Konarskiego,
Zimnej Wody i Kłodnicką.

Wiosenne porządki
na skwerach
Fot. ZDM

Te ulice i chodniki ZDM
wyremontuje w tym roku
Jak co roku, w okresie wiosennym Zarząd Dróg Miejskich przystępuje do niezbędnych
remontów. Powstaną też nowe miejsca parkingowe oraz nowy chodnik, przy ul. Odrowążów. Łączny koszt zaplanowanych prac wynosi 21 mln zł.
Lista zadań do wykonania składa
się z 32 pozycji, w tym pięciu
wybranych przez mieszkańców
w ramach ubiegłorocznej edycji
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Pierwsze remonty już się rozpoczęły – prace trwają przy ul.
Świętojańskiej, Kosmonautów
i Zakopiańskiej. Kierowcy proszeni
są o zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe. 

(mf)

Lista tegorocznych
zadań:
Drogi Gminne

• ul. Rybitwy – remont nawierzchni jezdni i parkingu
• ul. Syriusza – remont nawierzchni jezdni, chodników
i parkingu
• ul. Majakowskiego – remont
nawierzchni jezdni
• ul. Zakopiańska na odcinku od
ul. Kozielskiej do ul. Radomskiej – remont nawierzchni
jezdni
• ul. Ligocka – remont nawierzchni chodników i jezdni
• ul. Michałowskiego na odcinku
od Tarnogórskiej do ul. Lublinieckiej – remont nawierzchni
jezdni i chodników
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• ul. Kosmonautów II etap –
remont nawierzchni jezdni
i chodników
• ul. Akacjowa – remont nawierzchni jezdni i chodników
• ul. Czeremchowa – remont
nawierzchni jezdni i chodników
• ul. Fizyków – remont nawierzchni jezdni i chodników
• ul. Kunickiego II etap – remont
nawierzchni jezdni i chodników
• ul. Bieszczadzka – remont nawierzchni jezdni i chodników
• ul. Ziębia – remont nawierzchni jezdni i chodników
• Aleja Sikornik I etap – remont
nawierzchni

Drogi Powiatowe

• ul. Świętojańska II etap – remont nawierzchni jezdni
• ul. Oświęcimska – wybrane
fragmenty – remont nawierzchni jezdni
• ul. Okrzei I etap – wybrane
fragmenty – remont nawierzchni jezdni
• ul. Kilińskiego I etap – wybrane fragmenty – remont
nawierzchni jezdni
• ul. Pszczyńska – wybrane fragmenty – remont nawierzchni
jezdni
• ul. Rybnicka – wybrane fragmenty – remont nawierzchni jezdni
• ul. Pocztowa na odcinku od
ul. Rymera do ul. Kujawskiej

•
•
•

•
•
•

– remont nawierzchni jezdni
i chodników
ul. Portowa – wybrane fragmenty – remont nawierzchni
jezdni
ul. Rolników II etap – remont
nawierzchni jezdni i chodników
ul. Kościuszki / Zygmunta Starego skrzyżowanie do ul. Ziemowita – remont nawierzchni
jezdni
ul. Beskidzka – wybrane fragmenty – remont nawierzchni
jezdni
ul. Tarnogórska – wybrane
fragmenty – remont nawierzchni jezdni
ul. Nowy Świat – od ul. Kochanowskiego do ul. Rybnickiej –
remont nawierzchni jezdni

Trwają wielkie porządki na skwerach i placach zabaw.
W całym mieście można spotkać pracowników Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, wykonujących
prace porządkowe na terenach zielonych.
Trwa renowacja zniszczonych
po zimie trawników, wydeptanych i rozjeżdżonych przez samochody, sadzone są drzewa
i krzewy (m.in. na placu zabaw przy ul. Jagiellonki, przy
ul. Kłodnickiej i przy ul. Tuwima). Jednocześnie prowadzone są prace porządkowe,
m.in. zbieranie i wywóz śmieci, grabienie liści i zamiatanie
alejek.
W całym mieście pracownicy
MZUK odnowili i zamontowali w sumie 119 ławek,
m.in. przy alei Sikornik i na
placu Rzeźniczym.
Skwer przy ul. Narutowicza
w Łabędach wzbogaci się
wkrótce o trójelementowy
zestaw do wspinaczki miejskiej
dla dzieci i nastolatków, wyposażony w profesjonalne uchwyty.
Inwestycja będzie kosztować

44 tys. zł i zostanie zrealizowana
przez MZUK.
Powód do radości mają również
najmłodsi gliwiczanie – trwa wymiana piasku w piaskownicach
na placach zabaw zarządzanych
przez MZUK. Ponadto na bieżąco sprawdzany jest stan techniczny urządzeń zabawowych.
Już niedługo uruchomione zostaną miejskie fontanny. Jeszcze
przed świętami będzie można
podziwiać działającą fontannę
przed Urzędem Miejskim, Neptuna na Rynku oraz Chłopca z Łabędziem na skwerze Dessau. Przed
1 maja uruchomiony zostanie
wodotrysk na placu Piłsudskiego, a chwilę później – na placu
Krakowskim, przy Radiostacji
i przy Zameczku Piastowskim. Do
parku Szwajcaria wróci fontanna,
która pojawiła się po raz pierwszy
w ubiegłym roku.
(mf)

Zadania
wybrane w ramach
Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2019

• ul. Marynarska – wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej
• ul. Daszyńskiego – remont
zjazdu do cmentarza
• ul. Odrowążów – budowa
chodnika od Sudeckiej do
Nadbrzeżnej
• ul. Cechowa – remont chodnika przy nr 8-10-12
• ul. Cmentarna – budowa
miejsc postojowych przed
cmentarzem.

Fot. A. Świderska / UM Gliwice

W dalszych etapach wykonawca
prac, Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów, planuje całkowite zamknięcie mostu dla
ruchu kołowego. Informacje
o planowanych zmianach organizacji ruchu w tym rejonie
zostaną podane w późniejszym
terminie. Kierowcy proszeni są
o zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe.
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z miasta

Ważna ustawa czeka na przyjęcie
Przepisy dotyczące stwierdzania zgonu mają 60 lat. Są archaiczne i chaotyczne. Nie jest jasne, kto ma wystawić kartę zgonu, jeśli mieszkaniec
umrze np. na ulicy. Dodatkowo wątpliwe jest, kto za to ma płacić. Resort zdrowia od długiego już czasu przygotowuje nowe regulacje, które wprowadzą instytucję „koronera”, finansowaną z budżetu państwa.
W II lub III kwartale tego roku nowa ustawa powinna zostać przyjęta przez rząd.

Przez dwie kolejne dekady nie
zadbano o wydanie rozporządzenia ministerialnego, które
określałoby zasady pokrywania
kosztów. Brak takich przepisów

wykonawczych uniemożliwia
samorządom powołanie „koronera” – i to zarówno w trybie
przewidzianym w Prawie zamówień publicznych, jak i poza tą
ustawą.

Od lat brakuje przepisów
regulujących w sposób
prawidłowy zasady
stwierdzania zgonu
w przypadku braku lekarza leczącego zmarłego
w ostatniej chorobie.
Wielokrotnie przypominało o tym rządzącym
środowisko samorządowe, w tym prezydent
Gliwic.

Czytelne przepisy ma wprowadzić zapowiadana od długiego
czasu ustawa o stwierdzaniu,
dokumentowaniu i rejestracji
zgonu, której projekt został
przekazany w marcu przez resort
zdrowia do tzw. prekonsultacji.
Dokument zakłada, że wynagrodzenie „koronera” i koszty
dojazdu do miejsca wezwania
będą finansowane z budżetu
państwa. Umowy z „koronerami” ma zawierać wojewoda, on
też będzie prowadził ich wykaz.
Nowa regulacja określa szczegółowo, kto może stwierdzić zgon
– wymienia się w tym miejscu
także kierownika zespołu ratownictwa medycznego. Według
zapowiedzi ustawa ma zostać
przyjęta przez Radę Ministrów
w II lub III kwartale tego roku. 

(kik)

fot. Pixabay

Przestarzałe i nie pasujące do
otaczającej rzeczywistości zapisy
ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku,
dotyczące stwierdzania zgonu
i jego przyczyn, wymagają pilnej
zmiany. Nie zrobiono tego 20 lat
temu w ramach reformy ustrojowej państwa. Kwestię zasad i trybu finansowania stwierdzenia
zgonu oraz wystawienia karty
zgonu pozostawiono wówczas
w kompetencji ministra zdrowia. Realizacja zadań została
natomiast po stronie starostów
i prezydentów miast na prawach
powiatu.

O czystym powietrzu
Tematem przewodnim 20. edycji Targów Budownictwa i Architektury były najefektywniejsze metody walki ze
smogiem. Ponad 6 tysięcy zwiedzających mogło skorzystać z pomocy specjalistów oraz zapoznać się z ofertą 120
wystawców z branży budowlanej i wnętrzarskiej.
Gliwickie targi budownictwa cieszą się sporym zainteresowaniem
i z roku na rok się rozrastają. – Myślę, że szybko okaże się, że mniejsza hala Areny Gliwice jest zbyt
mała i targi w kolejnych latach
przeniosą się do podstawowego
obiektu, na halę główną – mówi
Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic.

okienną, drzwiową i wiele innych niezwykle ciekawych ofert.

W trakcie tegorocznej edycji
zaprezentowano najnowsze
systemy grzewcze, pompy ciepła, systemy budowy domów
szkieletowych, izolację natryskową, dom nowoczesny, stolarkę

Można było przy nim zdobyć
informacje dotyczące zarówno
miejskich dotacji na modernizację systemów grzewczych, jak
i rządowego programu „Czyste
powietrze”.

Fot. UM Gliwice

Fot. UM Gliwice

Dużą popularnością
cieszyło się stoisko przygotowane przez Miasto
Gliwice, współgospodarza wydarzenia.

Szczegółowe informacje na ten
temat oraz porady ekspertów
można było uzyskać także podczas towarzyszącego targom
XI Śląskiego Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości.
Goście mogli wysłuchać ciekawej
prelekcji Katarzyny Korszun-Kłak
z Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, która szczegółowo przedstawiła poziom
realizacji uchwały antysmogowej.
Elżbieta Kisiel z Wojewódzkiego
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Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyjaśniła natomiast wszelkie zawiłości programu „Czyste
powietrze”.
Jednym z prelegentów konferencji był Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego i Prezes
Stowarzyszenia Krakowski Alarm
Smogowy, który przedstawił
referat na temat wyzwań dotyczących systemu finansowego
wsparcia likwidacji niskiej emisji

w Polsce i jego postulowanych
zmian.
Targom Expo Gliwice towarzyszyła
również multikonferencja Dream
Silesia, organizowana przez Wydział Architektury Politechniki
Śląskiej. Naukowcy dyskutowali
o funkcjonalnych i społecznych
aspektach nowoczesnej architektury i urbanistyki, a także na temat
roli człowieka i jego preferencji
w wyznaczaniu nowej jakości
środowiska. 
(mw)
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Nauka i biznes

Pionierski przeszczep lekarzy z Gliwic

Specjaliści z Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum
Onkologii w Gliwicach jako pierwsi na świecie przeszczepili jednocześnie narządy szyi i szpik. Pomogli 6-letniemu chłopcu.

Ten pionierski zabieg
przeprowadził zespół
specjalistów pod kierunkiem prof. Adama
Maciejewskiego – wybitnego chirurga i twórcy
największych sukcesów polskiej medycyny
w dziedzinie przeszczepów twarzy.
Lekarze dali tym samym nadzieję
na lepsze życie kilkuletniemu
Tymkowi, który jako roczne
dziecko poparzył narządy wewnętrzne, połykając żrące granulki do udrażniania rur.

fot. materiały Centrum Onkologii i SCCS

To pierwsza tak rozległa
transplantacja narządów szyi
połączona z przeszczepieniem
zmodyfikowanego szpiku, by
wyeliminować konieczność zastosowania leczenia immunosupresyjnego zapobiegającego
odrzuceniu narządów i tkanek.

W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku martwicy uległy
nasada języka, krtań, gardło,
tchawica i przełyk aż do żołądka. Dziecko było żywione
dojelitowo.
Wyjątkowa operacja odbyła
się w Śląskim Centrum Chorób
Serca w Zabrzu, gdyż Centrum
Onkologii w Gliwicach nie dyspo-

nuje specjalistycznym oddziałem
o profilu pediatrycznym.
– Nie ma odniesienia w historii, nie ma odniesienia w dotychczasowej medycynie do
podobnego przypadku, także
w pewnej mierze zdawaliśmy
sobie sprawę z niewiadomych –
stwierdził podczas konferencji
prasowej w gliwickiej onkologii

prof. Adam Maciejewski. To,
czy metoda w pełni zadziała,
będzie bowiem wiadome być
może za rok.
– Terapia ma charakter eksperymentalny, jest pierwszą taką
próbą na świecie. Założyliśmy,
że jeśli w organizmie biorcy
będą funkcjonowały jednocześnie jego własne komórki szpi-

kowe i komórki szpikowe dawcy
narządów, to te komórki się
„polubią” – tłumaczył zawiłości
metody prof. Sebastian Giebel,
kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii
w Centrum Onkologii w Gliwicach. Podkreślił, że sukces w leczeniu chłopca będzie jeszcze
wymagał weryfikacji w dalszych
badaniach.
Na razie wszystko idzie po myśli lekarzy. – W niedzielę Tymek
skosztował kawałek czekolady
i chyba pierwszy raz poczuł jakiś
smak w ustach – mówił prof.
Maciejewski.
– Chłopiec ma dużą szansę być
zdrowym, a my możemy cieszyć
się razem z nim. Otworzyła się
przestrzeń dla kolejnych polskich
obywateli, którzy są w podobnej
sytuacji lub mogą być – podsumował obecny na konferencji
w Gliwicach prof. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

(kik)

Superinteligentny
czarny dom

Zautomatyzowany, naszpikowany elektroniką, wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania. Rozpoznaje swoich gości, a zainstalowane systemy
umożliwiają sterowanie światłem, multimediami i temperaturą wnętrza.
Pierwszy w Polsce inteligentny dom zbudowany od podstaw znajduje się
w Gliwicach. Co ciekawe, jego budowa nigdy nie zostanie ukończona...

Zamierzeniem twórców
było dostosowanie Black
House do aktualnych
trendów technologicznych i wejście w interakcję z użytkownikiem.
Przed wejściem stoją donice,
które dostosowują kolor do
upodobań gości, jest też mata
wyświetlająca spersonalizowany
komunikat powitalny oraz system rozpoznawania uśmiechu.
W środku znajduje się m.in. prze-
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strzeń biznesowa wyposażona
w najnowocześniejszy sprzęt
audio, system sterowania światłem, dźwiękiem i temperaturą
oraz szyby typu „Smart Glass”
z regulowaną przezroczystością.
W łazience zamontowano m.in.
inteligentne lustro, na którym
wyświetlane są informacje pogodowe, zdjęcia natury czy treści
adekwatne do tematu spotkania
lub charakteru gościa. W pomieszczeniu zainstalowano też system
informacji o zajętości toalet i czujniki ruchu.
Zgodnie z aktualnymi trendami
wykorzystano również przestrzeń
na dachu. Znalazło się tam miejsce
na ekologiczne rozwiązania, m.in.
panele słoneczne, ule i sterowaną za pomocą automatycznych
systemów zraszania i sadzenia
niewielką szklarnię z ziołami
i pomidorami. Z dachu budynku
roztacza się też widok na gliwicką
Radiostację.

Nowością Black House jest stacja
ładowania pojazdów, kompatybilna z każdym samochodem
elektrycznym.
– Inteligentna stacja ładowania pojazdów znajdzie szerokie
zastosowanie w codziennym
życiu. Prostota we wdrożeniu
i modularność spowodują, że
już niedługo system ten mieszkańcy spotkają w domkach jednorodzinnych, nowo powstałych
osiedlach mieszkaniowych, parkingach hotelowych, biurowcach
i apartamentowcach – tłumaczy
Artur Pollak, prezes zarządu APA
Group.
Gliwicka stacja Elvi powstała
we współpracy z firmą Immari –
producentem urządzeń z obszaru elektromobilności. Stacja jest
sprzężona ze stworzonym przez
inżynierów APA inteligentnym
systemem optymalizacji energii
i zarządzania (iPOE). 

(mf)

Fot. J.Nowicka

Black House, czyli Czarny Dom,
jest siedzibą firmy Apa Group
wdrażającej najnowocześniejsze
rozwiązania z zakresu inteligentnej automatyki w obszarze codziennego życia. Ponieważ obiekt
przy ul. Tarnogórskiej ma nadążać
za najnowszymi trendami, jego
modernizacja nie zakończy się,
dopóki będzie istniał.
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sport
Błyszczeli w biegach

Piąty marsz po zwycięstwo

Aż trzy medale wywalczyli zawodnicy gliwickiego klubu UKS Kometa na Mistrzostwach Polski w długodystansowym biegu na orientację. Znakomity występ na
MP Weteranów zaliczyła Jolanta Wysocka (K-60), która zdobyła złoto. Brązowe
krążki MP powędrowały do Kingi Pogody (K-18) i Łukasza Kołodziejczyka (M-16).
Dla Wysockiej to już szósty złoty medal w MP BNO w długodystansowym biegu
na orientację i trzeci z rzędu. (fot. UKS Kometa)

Piąte zwycięstwo z rzędu odniosły szczypiornistki Sośnicy Gliwice w 19. kolejce
I ligi kobiet. Gliwiczanki pewnie pokonały MTS Żory 32:27. Podopieczne Marty
Piorun w przyszłą sobotę będą miały kolejną szansę na wywiezienie cennych
punktów, tym razem z Olkusza. Tam zmierzą się z miejscowym SPR-em. To nie
jedyny sukces gliwickich szczypiornistek. Podczas XXV Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach halowych, zawodniczki Sośnicy Gliwice, grając w składzie
reprezentacji Śląska, zdobyły brązowy medal. (fot. SPR Sośnica)

Dwa medale dla Gliwiczanki

Mistrzowie Śląska

Wiktoria Drózd, zawodniczka sekcji lekkoatletycznej GKS Piast Gliwice, zdobyła złoto oraz
srebro w Rybniku podczas mityngu otwarcia letniego sezonu lekkoatletycznego. Złoty
medal wywalczyła w pchnięciu kulą w kategorii junior młodszy, srebrny krążek zdobyła
w rzucie dyskiem. Gratulujemy! (fot. piast.gliwice.pl/gks-piast)

Złoty medal zdobyła drużyna KTS Gliwice w Mistrzostwach Śląska Juniorów w tenisie
stołowym. Po trudnych i pełnych emocji zmaganiach Szymon Radło, Olek Lilien
i Krzysztof Pawłowski uplasowali się na pierwszym miejscu podium. Gratulacje!
(fot. KTS Gliwice)

Udany rewanż GTK!

Cenny punkt dla Piasta

GTK Gliwice odniosło cenne zwycięstwo ze Spójnią Stargard (101:93) i wróciło
na 11. miejsce w ligowej tabeli. Podopieczni Pawła Turkiewicza są już bardzo
blisko zapewnienia sobie utrzymania i tylko prawdziwy kataklizm mógłby
spowodować spadek. W najbliższą sobotę GTK zagra we Włocławku z Anwilem.
Trzymamy kciuki! (fot. GTK Gliwice)

Niezwykle emocjonujące i widowiskowe spotkanie mogli obejrzeć kibice zgromadzeni
w sobotę na stadionie Wisły Kraków. Mecz zakończył się wynikiem 2:2. Fenomenalne
bramki dla Niebiesko-Czerwonych zdobyli Patryk Dziczek oraz Michal Papadopulos.
Dwie bramki dla drużyny Białej Gwiazdy zdobył Matej Palčič. Kolejne piłkarskie
widowisko z udziałem drużyny z Gliwic odbędzie się 13 kwietnia. Piast podejmie
u siebie Koronę Kielce. (fot. piast-gliwice.eu)
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warto wiedzieć

Darmowa pomoc prawna
Udzielanie porad odbywa się
w wyznaczonych punktach
w Gliwicach według kolejności
zgłoszeń. Termin wizyty należy
umawiać pod nr. tel. 517-081054, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.30–10.30.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które
nie mogą stawić się w wybranym punkcie osobiście,
a także osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana
nieodpłatna pomoc prawna
także poza punktem albo
za pośrednictwem środków
porozumiewania się na odległość.

3. Gliwicki Ośrodek Integracji
Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni
i adwokaci) – poniedziałek–
wtorek w godz. 8.00–12.00,
środa–czwartek w godz.
12.30–16.30

NIEODPŁATNA POMOC
PRAWNA
Gliwickie punkty prowadzone
przez Fundację Togatus Pro
Bono z siedzibą w Olsztynie
przy ul. Warmińskiej 7/1, obsługiwane przez adwokatów
i radców prawnych
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
– poniedziałek–piątek w godz.
13.15–17.15

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr
2, ul. Kopernika 63 – poniedziałek–piątek w godz. 15.00–19.00

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
Gliwickie punkty prowadzone
przez Stowarzyszenie na rzecz
Rodziny z siedzibą w Chorzowie
przy ul. Omańkowskiej 1, obsługiwane przez adwokatów i radców
prawnych
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7 – poniedziałek–
piątek w godz. 15.00–19.00
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25
– poniedziałek–piątek w godz.
9.00–13.00. 
(zd/kik)

Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów
1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
filia w Sośnicy, ul. Reymonta
18 (radcy prawni) – poniedziałek–piątek w godz.
11.00–15.00
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci) – poniedziałek–piątek
w godz. 14.00–18.00

Nie wyrzucaj
ich do śmieci!

fot. Pixabay

Od początku roku z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każdy mieszkaniec, którego nie stać na
płatne porady. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie.

W najbliższą sobotę, 13 kwietnia, kolejna zbiórka
elektrośmieci. Tym razem specjalnie oznakowany
samochód będzie czekał na parkingu samochodowym
przy ul. Juliana Ordona.
Pracownicy będą odbierać zepsute lub niepotrzebne pralki,
zmywarki, lodówki, komputery, telefony i inne tego typu
urządzenia, a także świetlówki
oraz zużyte baterie.
W ramach umowy z miastem
zużyty sprzęt będzie odbierać
firma Enviropol PL Sp. z o.o.
Środki uzyskane ze sprzedaży
odpadów przeznaczone będą
na zakup sprzętu sportowego
dla gliwickich szkół i przedszkoli.

Szczegółowy harmonogram zbiórek elektrośmie-

ci w 2019 r. jest dostępny
na stronie Gliwice.eu
w zakładce Ekologia.
Warto pamiętać, że poza
terenowymi zbiórkami, elektrośmieci można oddawać
przez cały rok w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który znajduje
się przy ul. Rybnickiej (przy
składowisku odpadów komunalnych). PSZOK jest czynny
od poniedziałku do piątku
między godz. 7.00 a 17.00
oraz w soboty między godz.
7.00 a 13.00. 
(mw)

Zamów mapę przez internet

W „Geodezyjnym sklepie internetowym” dostępne są m.in. wypisy z rejestrów i wyrysy z mapy ewidencyjnej, a także wiele innych
dokumentów i danych najczęściej zamawianych przez klientów Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. Sklep umożliwia
również szybkie uiszczenie koniecznych opłat i oferuje ciekawe, bezpłatne dodatki.
„Geodezyjny sklep internetowy”
Urzędu Miejskiego dostępny jest
pod adresem zasobgeodezyjny.
gliwice.eu. Za jego pośrednictwem można zamówić – w wersji papierowej lub elektronicznej
– wypisy z odpowiednich rejestrów dla działek, budynków i lokali, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze oraz wiele
innych dokumentów i danych.
Dla skorzystania z niektórych
funkcjonalności, np. zamówienia
wypisu z ewidencji gruntów i budynków wraz z danymi podmiotowymi czy pobrania dokumentów
w wersji elektronicznej, konieczne jest logowanie za pomocą
Profilu Zaufanego.
Najłatwiej można go uzyskać
za pośrednictwem bankowości
elektronicznej. Można także wykorzystać do tego celu stronę internetową Profilu Zaufanego pz.gov.
pl. Niektóre dokumenty, np. mapę
zasadniczą lub mapę ewidencyjną,
można zamówić również bez logowania za pomocą PZ.
Po złożeniu zamówienia sklep
obliczy i wyświetli należną
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opłatę oraz pozwoli na jej natychmiastowe uregulowanie
poprzez portal płatności elektronicznych BlueMedia.

Bezpłatne
ciekawostki
Warto wiedzieć, że w Geodezyjnym Sklepie Internetowym
znaleźć można także niezwykle
ciekawe, a przede wszystkim bezpłatne dodatki. Portal „Gliwice
3d” to kartometryczny (dający
możliwość dokonywania pomiaru)
model 3d Gliwic, z opcją przeglądania cieniowanej rzeźby terenu.

Instrukcja
pomoże
Szczegółowe omówienie procedury korzystania z zasobów
Wydziału Geodezji i Kartografii
jest zawarte w regulaminie sklepu, dostępnym w wyskakującym
okienku tuż po uruchomieniu

strony lub w instrukcji obsługi,
która poprowadzi nas krok po
kroku po portalu. Dostępna jest
ona w prawym górnym rogu.
Wystarczy nacisnąć ikonę znaku
zapytania.
– Zachęcamy mieszkańców do
korzystania z naszego sklepu in-

ternetowego. Stale monitorujemy
serwis i dokładamy starań, aby
dynamicznie nadążał za potrzebami klientów, tym bardziej, że
liczba osób korzystających z usługi
stale rośnie – komentuje Grzegorz
Karkowski, zastępca naczelnika
Wydziału Geodezji i Kartografii.

(mw)

Z kolei portal „Ukośne.pl” – to
kartometryczny widok zagospodarowania miasta z perspektywy
ukośnej, wraz z możliwością jednoczesnego oglądania obiektów
w osobnych oknach z różnych
kierunków.
Kolejną ciekawostką jest portal
„Retromapy”, w którym za pomocą suwaka w dwóch częściach
ekranu można porównywać
fragmenty miasta odwzorowane na ortofotomapie w latach
2003–2018.
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wybory do rad osiedli
7 kwietnia 2019 r. odbyły się wybory do gliwickich Rad Osiedli.
Oto składy osobowe 11 wyłonionych Rad wraz z liczbą
głosów uzyskanych przez nowych radnych osiedlowych
oraz frekwencją wyborczą.
WYBORÓW DO RADY
1. WYNIKI
OSIEDLA

BAILDONA

Frekwencja wyborcza – 3,56%

Członkami Rady Osiedla

BAILDONA wybrani zostali:

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

Baranowska Jolanta
– 158
Cebula Elżbieta
– 154
Szuper Jolanta
– 144
Chmielewska Ewa
– 143
Dąbrowska Bernadeta – 137
Frączek-Wiercigroch Monika – 135
Kożuszek Piotr
– 135
Baj-Gaworek Brygida – 128
Szymala Anna
– 125
Szafarz Dariusz
– 124
Hulek Ewa
– 121
Sieklucka Karolina
– 119
Tyrała Krzysztof
– 115
Szymala Józef
– 99
Prokop Marcin
– 86

WYBORÓW DO RADY
2. WYNIKI
OSIEDLA

BRZEZINKA

Frekwencja wyborcza – 21,79%

Członkami Rady Osiedla
BRZEZINKA wybrani zostali:

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

Chodorowski Andrzej
Czapla Krzysztof
Widuch Julia
Spyrka Gerard
Szpila Krystyna
Kruczek Monika
Polloczek Teresa
Żur Wojciech
Jonda Krystian
Żur Andrzej
Zuziak Sebastian
Żur Damian
Włoczyk Tomasz
Grabowska Klaudia
Ciężobka Grażyna

– 288
– 248
– 228
– 226
– 216
– 213
– 197
– 193
– 187
– 179
– 176
– 147
– 142
– 137
– 129

WYBORÓW DO RADY
3. WYNIKI
OSIEDLA

KOPERNIKA

Frekwencja wyborcza – 5,16%

Członkami Rady Osiedla

KOPERNIKA wybrani zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Walter-Łukowicz Grażyna – 260
Sarliński Krzysztof
– 206
Grzyb Danuta Wanda – 172
Podmagórska Zofia
– 165
Buchta Jacek
– 162
Kapuściński Witold
– 161
Gabryś Arkadiusz
– 156
Michczyński Adam
– 145
Zaborska-Jaszczuk Barbara – 140
Lasończyk Winfrid
– 137
Drzymała Anna
– 132
Dobrzańska Bogumiła – 127
Tkocz Jan
– 124
Górecka Barbara
– 122
Matysik Zofia
– 121

WYBORÓW DO RADY
4. WYNIKI
OSIEDLA

ŁABĘDY

Frekwencja wyborcza – 6,88%

Członkami Rady Osiedla

ŁABĘDY wybrani zostali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sowa Krystyna
Gorczyca-Kamaj Sabina
Mizera Ewa
Jaros Renata
Tyrakowski Jerzy Paweł
Barcik Tadeusz
Kończak Barbara
Fic Bernard
Grzechca Stefania
Maszniew Grażyna

– 697
– 576
– 474
– 446
– 431
– 413
– 405
– 398
– 383
– 371

11.
12.
13.
14.
15.

Grzybowska Joanna
Pietrzak Bogusław
Michalski Roman
Majer Piotr
Kosowicz Dariusz

– 366
– 359
– 339
– 338
– 329

WYBORÓW DO RADY
5. WYNIKI
OSIEDLA

OBROŃCÓW POKOJU
Frekwencja wyborcza – 5,55%

Członkami Rady Osiedla

OBROŃCÓW POKOJU
wybrani zostali:

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

6.

Superat Bogusław
Superat Jadwiga
Bielec Krzysztof
Mielczarek Łukasz
Przewoźny Anna
Bohdanowicz Marek
Chopcian Patryk
Treffon Justyna
Widera Jacek
Berdowska Anna
Duszenko Aleksandra
Siemko-Zieja Urszula
Szadkowski Paweł
Kapcia Stanisław
Sąsiedzki Zbigniew

– 157
– 149
– 143
– 130
– 127
– 125
– 124
– 121
– 116
– 114
– 113
– 110
– 109
– 108
– 90

WYNIKI WYBORÓW DO RADY
OSIEDLA

SIKORNIK

Frekwencja wyborcza – 4,79%

Członkami Rady Osiedla

SIKORNIK wybrani zostali:

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

Dragon Dominik
– 419
Grela Piotr
– 347
Duda Agnieszka
– 334
Mączyńska Agata
– 302
Brzezicki Ryszard
– 285
Wiszniewski Jacek
– 274
Mandrak-Schlifka Dominika – 269
Pielecka Anna
– 258
Hojowski Przemysław
– 257
Deja Ewa
– 251
Linek Krzysztof
– 242
Skwara Szymon
– 235
Węglarz Bogusław
– 224
Kacy Roman
– 223
Herud Tomasz
– 202

7.

WYNIKI WYBORÓW DO RADY
OSIEDLA

SOŚNICA

Frekwencja wyborcza – 2,03%

Członkami Rady Osiedla
SOŚNICA wybrani zostali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Skoczylas Franciszek
Miłkowski Piotr
Bielecka Karolina
Zieleń Jerzy
Chwedoruk Ewa
Kiełpiński Marcin
Świerczyńska Jadwiga
Buchta Joanna
Gołecki Brunon
Zygo Romuald
Sierak Grzegorz
Księżopolska Bogumiła
Kopij Rozalia
Samul Grzegorz
Matuszyński Józef

– 146
– 140
– 131
– 130
– 124
– 117
– 114
– 107
– 106
– 106
– 93
– 91
– 89
– 85
– 84

WYBORÓW DO RADY
8. WYNIKI
OSIEDLA

STARE GLIWICE

Frekwencja wyborcza – 16,41%

Członkami Rady Osiedla
STARE GLIWICE wybrani zostali:
1. Laskowski Sebastian

– 396

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sieja Sebastian
Zając Michał
Urban Andrzej
Ciesielski Edward
Tomaszewski Cezary
Bala Agnieszka
Magda Cezary
Mika Agnieszka
Lukaj Małgorzata
Drzewiecka Julita
Mirocha Marcin
Porębska Agnieszka
Haba-Wysocka Maria
Gabriel Mirosław

– 395
– 395
– 393
– 386
– 386
– 381
– 380
– 375
– 372
– 370
– 362
– 362
– 352
– 342

WYBORÓW DO RADY
9. WYNIKI
OSIEDLA

ŚRÓDMIEŚCIE

Frekwencja wyborcza – 2,58%

Członkami Rady Osiedla

ŚRÓDMIEŚCIE wybrani zostali:

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

Konior Małgorzata
– 108
Konior Janusz
– 107
Sowińska Danuta
– 103
Rybczak Bartosz
– 96
Cisek Teresa
– 94
Bieniek Bożena
– 93
Deszcz Joanna
– 90
Michalska Jolanta
– 89
Bieniek Marek
– 88
Giller Andrzej
– 81
Szkoda Agnieszka
– 80
Bojczuk Irena
– 77
Warzycha Bożena
– 73
Koper Dorota
– 70
Bojarska-Chemali Joanna – 67

WYBORÓW DO RADY
10. WYNIKI
OSIEDLA

TRYNEK

Frekwencja wyborcza – 1,26%

Członkami Rady Osiedla

TRYNEK wybrani zostali:

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

Chmielewski Łukasz
Lemańska Aleksandra
Bednarczyk Beata
Sadowniczyk Patryk
Wypych Jarosław
Kajdanowicz Anna
Blicharski Rafał
Seliga Paweł
Żółkiewicz Katarzyna
Łach Krzysztof
Przybyszewski Marian
Kecmaniuk Renata
Mełech Malwina
Brzoza Jerzy
Wesoły Joanna

– 75
– 75
– 73
– 59
– 59
– 56
– 55
– 55
– 54
– 53
– 52
– 51
– 49
– 46
– 44

WYBORÓW DO RADY
11. WYNIKI
OSIEDLA

WOJSKA POLSKIEGO
Frekwencja wyborcza – 1,59%

Członkami Rady Osiedla

WOJSKA POLSKIEGO
wybrani zostali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Trochimowicz Jacek
– 111
Płuciennik Celina
– 87
Matuszny Wojciech
– 83
Szymanowska-Sołowij Ksymena –73
Staneczek Michał
– 72
Misztal Jarosław
– 71
Ferdynandzki Marcin
– 69
Hauton Marcin
– 69
Granda Barbara
– 67
Korus Mirosław
– 66
Pawlik Krzysztof
– 66
Magiera Małgorzata
– 62
Zubik Krzysztof
– 54
Śmietański Adam
– 51
Gogolińska Elżbieta
– 50

Tam, gdzie zgłoszono 15 kandydatów nie
było wyborów, a w skład Rad Osiedli weszli
zarejestrowani kandydaci.
O UZNANIU
INFORMACJA O UZNANIU
12. INFORMACJA
15.
ZA WYBRANYCH DO RADY
ZA WYBRANYCH DO RADY
OSIEDLA
OSIEDLA

BOJKÓW

ZATORZE

Za wybranych do Rady
Osiedla BOJKÓW
uznaje się następujących
zarejestrowanych
kandydatów:

Za wybranych do Rady
Osiedla ZATORZE
uznaje się następujących
zarejestrowanych
kandydatów:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Bentkowski Szymon
Bosakowska Barbara
Kogut Zbigniew
Kowalczyk Małgorzata
Krajewska Katarzyna
Kruszyński Krzysztof
Niewiem Krystian
Okaj Magdalena
Sąsiadek Kamil
Sromek Jakub
Stepowany Marta
Szajnakowska-Sąsiadek
Patrycja
13. Woźniak-Piśnicka Monika
14. Wróblewska Agata
15. Wróblewski Paweł

Andruszkiewicz Elżbieta
Byrczek Michał
Dąbrowska Grażyna
Golec Wiesław
Kobierski Kiriłł
Kuśnierczyk Barbara
Nowak Paweł
Ostawińska Agnieszka
Padoł Dorota
Pawlik Bartosz
Polewka Tomasz
Sobczyk Emilia
Stróżniak Mirosława
Szejka Bożena
Trzeszkowska-Nowak
Zofia

O UZNANIU
INFORMACJA O UZNANIU
13. INFORMACJA
16.
ZA WYBRANYCH DO RADY
ZA WYBRANYCH DO RADY
OSIEDLA
OSIEDLA

OSTROPA

ŻERNIKI

Za wybranych do Rady
Osiedla OSTROPA
uznaje się następujących
zarejestrowanych
kandydatów:

Za wybranych do
Rady Osiedla ŻERNIKI
uznaje się następujących
zarejestrowanych
kandydatów:

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

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

Balcer Magdalena
Budzik Karina
Gillner Joanna
Guła Grażyna
Kozubek Magdalena
Magiera Gerard
Magiera Mateusz
Nowak Renata
Pietrzyk Artur
Szombierski Dawid
Szombierski Jerzy
Tkacz Roman
Tkacz Sylwia
Wieczorek Łukasz
Wysocki Joachim

O UZNANIU
14. INFORMACJA
ZA WYBRANYCH DO RADY
OSIEDLA

WILCZE GARDŁO
Za wybranych
do Rady Osiedla

WILCZE GARDŁO

uznaje się następujących
zarejestrowanych
kandydatów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Borawska Katarzyna
Cedrowicz Małgorzata
Dąbrowska Bogumiła
Foit Dariusz
Janusz Paweł
Jarzębowski Sławomir
Kasprzak Dariusz
Klimaszewska Anna
Kłos Iwona
Ledwoń Jakub
Malczewski Krzysztof
Malik Jarosław
Mandok Andrzej
Michta Aleksandra
Żak Janusz

Adamkiewicz Mieszko
Bucher Mariola
Franiel Stanisław
Gornig Kajetan
Hauschild Aleksandra
Hauschild Józef
Jasik Grzegorz
Kończarek Piotr
Koszorz Renata
Lubański Tadeusz
Orantek Małgorzata
Peick Irena
Smołka Anna
Sokołowska Florentyna
Toll Małgorzata

Pełne wyniki
wyborów do Rad
Osiedli znajdują się
na stronie
internetowej
gliwice.eu oraz
w Biuletynie
Informacji
Publicznej
bip.gliwice.eu
w zakładce
Samorząd / Rady
Osiedli / Wybory
do Rad Osiedli 2019.

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

Seniorski nokaut
w Rabce Zdroju

komunikaty
Śląskie Centrum Logistyki
S.A. 44-100 Gliwice,
ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu
nieograniczonego na

12 medali – 4 złote, 6 srebrnych i 2 brązowe – oraz Złoty Puchar Polski wywalczyli seniorzy gliwickiego UTW w VI Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie w Rabce-Zdroju. Pokonali
35 drużyn.
Złoto zdobyli: Maria Krzyżaniak (50+ biegi narciarskie),
Izabela Śledzińska (zjazd na
dętce), Janina Radłowska
(80+ slalom gigant) i Jan
Chwolka (80+ biegi narciarskie).

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl

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., na:

Budowę kompaktowych stacji
wymienników ciepła zlokalizowanych
na terenie miasta Gliwice – 21 szt.
fot. archiwum organizatora

Srebrnymi medalistami zostali: Krystyna Jurczewska-Płońska (80+ biegi narciarskie),
Joanna Zagała (60+ biegi
narciarskie), Urszula Sitko
(70+ slalom gigant), Stanisław Herman (70+ slalom
gigant), Maria Świerczyńska
(70+ slalom gigant) i Jacek
Kamiński (szachy).
Brąz wywalczyły Danuta
Żurawlow (70+ biegi narciarskie) i Anna Towpik
(ślizgi curlingowe). Pozostali
zawodnicy również zdobyli

Zadanie pt.: Zaprojektowanie i rozbudowa
istniejącej hali magazynu stali E na
terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

dodatkowe punkty, które
złożyły się na sukces gliwickiego UTW.

Projekt został dofinansowany z dotacji Samorządu
Miasta Gliwice i objęty

patronatem prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

(kik)

Termin składania ofert: 11 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Modernizację wentylatora
podmuchu kotła WP-70 nr 2.
Termin składania ofert: 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

Budowę instalacji odazotowania
spalin kotła WP-70 nr 2 w technologii
selektywnej redukcji niekatalitycznej.
Termin składania ofert: 16 kwietnia 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 16 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

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

Obwieszczenia

Zapłać online w Wirtualnym Biurze Obsługi
Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności Blue Media, mają do dyspozycji szybkie płatności
(mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności online kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard i Maestro) oraz BLIK.
Przez Internet można uiścić opłaty komunikacyjne (np. zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy) i skarbowe
(np. sporządzenie aktu małżeństwa
albo pełnomocnictwa). Online można
zapłacić także za udostępnienie danych
z ewidencji ludności czy wydanie zezwolenia na budowę.

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016
z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja
powszechnej deratyzacji odbywa się w dniach:

od 15 marca 2019 r. do 15 kwietnia 2019 r.

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogólnego dostępnego
pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.
pl oraz w Wirtualnym Biurze Obsługi
UM przy poszczególnych kartach usług
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

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

Więcej na www.gliwice.eu
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OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach,
wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych.
Deratyzacją powinny także zostać objęte – w miarę
potrzeb – sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należało oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy,
itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia
gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki
Społecznej lub posiadających atest Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni,
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na
strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie
z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę
potrzeb.
15 kwietnia 2019 r. należy zebrać pozostałe resztki
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie
wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego
zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną
trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować
poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia,
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego
Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób,
które nie wykonają obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą mandaty
karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.
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ogłoszenia
komunikaty
Zarząd
Budynków
Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu
przetargów nieograniczonych na:

Budowę dwóch
budynków
mieszkalnych
wielorodzinnych wraz
ze wspólnym garażem
podziemnym, w ramach
budowy zespołu
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej wraz
z infrastrukturą
w rejonie ulic Samotnej,
Górnej, Kujawskiej
i Świętego Jacka
w Gliwicach – II etap
realizacji inwestycji.
Termin składania ofert:
15 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
15 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Budowę budynku
mieszkalnego
przy ul. Opolskiej 12
w Gliwicach.
Termin składania ofert:
24 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
24 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na
www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,
44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
nieograniczonego, na podstawie
art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa fabrycznie
nowego samochodu
specjalistycznego do
czyszczenia kanalizacji.
Termin składania ofert:
7 maja 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
7 maja 2019 r. o godz. 12.00

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

oferty pracy
Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty
zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 4 kwietnia 2019 r.

● pracownik przy pracach prostych
w przemyśle przetwórczym
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków:
przenoszenie i przewożenie surowców, materiałów,
wykonywanie prostych powtarzalnych czynności,
ręczne sortowanie produktów, umowa-zlecenie,
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● specjalista do spraw obsługi 
rynku telekomunikacyjnego
wykształcenie średnie, obsługa komputera, prawo
jazdy kat. B, zakres obowiązków: praca w dziale
obsługi abonenta, przygotowywanie umów, obsługa
abonentów, dwie zmiany, miejsce pracy: teren
działania firmy, Gliwice;

● kierowca kat. C + E
wykształcenie min. zawodowe, doświadczenie zawodowe min. 3 miesiące, prawo jazdy kat. C + E,
zakres obowiązków: transport drogowy towarów
na terenie kraju, baza Gliwice;

● instalator sieci elektrycznych 
i teletechnicznych
wykształcenie zawodowe/średnie, doświadczenie
na podobnym stanowisku, uprawnienia Sep do
1 kV – mile widziane, prawo jazdy kat. B – mile
widziane, zakres obowiązków: wykonywanie instalacji elektrycznych na budowach (kucie bruzd,
otworów, układanie przewodów), wykonywanie
instalacji teletechnicznych, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice, teren Śląska wg zleceń;

● salowa
wykształcenie podstawowe, zakres obowiązków:
sprzątanie ciągów komunikacyjnych, pomoc personelowi medycznemu przy obsłudze osób chorych,
dostarczanie bielizny pościelowej, dekontaminacja
i dezynfekcja narzędzi oraz sprzętu medycznego,
miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier – operator wózka 
jezdniowego
● pomocnik montażysty/montażysta
wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie zawodowe mile widziane, znajomość rysunku technicznego – poziom podstawowy, uprawnienia na
wózki widłowe i suwnice będą dodatkowym atutem
(nie są wymagane), zakres obowiązków: obsługa
maszyn produkcyjnych, wsparcie operatora, trzy
zmiany (pon. – pt.) + możliwe nadgodziny, miejsce
pracy: Gliwice;

wykształcenie podstawowe, wykonywanie usług
polegających w szczególności na załadunku towarów/nośników składowanych w CD w Gliwicach
na skrzynie/palety, zgodnie z listą zamówień generowaną przez system, a także usługi szkolenia
i demonstracji czynności magazynowych innym
zleceniobiorcom oraz innych usług magazynowych,
miejsce pracy: Gliwice oraz teren Śląska.

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.
nabór nr KD.210.19.2019.KP-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko 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 pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 23 kwietnia 2019 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 Miejskiego w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

NIERUCHOMOŚCI

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 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 niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.
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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
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta
Gliwice, których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. PERKOZA 17, lokal nr 3, parter,
pow. 34,17 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka z WC, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 maja 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 000,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin:
7 maja 2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 2 maja 2019 r.

• UL. RYBNICKA 25, lokal nr 8,
II piętro, pow. 40,45 m2, 1 pokój,
kuchnia, z dostępem do WC usytuowanego na kl. schodowej (pozostającego w częściach wspólnych),
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 maja 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 200,00 zł
Wadium: 5000,00 zł
Termin oględzin: 25 kwietnia 2019 r. od godz.
10.45 do 11.00 (dodatkowy termin oględzin:
7 maja 2019 r. od godz. 10.15 do 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 2 maja 2019 r.

UŻYTKOWE
• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter, pow. 234,91 m2 + 4 piwnice
i 2 korytarze: 67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sanitariaty,
WC, klatka schodowa, lokal do
generalnego remontu

Termin przetargu: 16 maja 2019 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 245 640,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Termin oględzin: 29 kwietnia 2019 r. od
godz.12.00 do 12.15 (dodatkowy termin
oględzin: 14 maja 2019 r. od godz. 9.00 do
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2
Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 10 maja 2019 r.

• PL. JAŚMINU 8, lokal nr I, parter,
pow. 130,00 m2, 8 pomieszczeń,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 16 maja 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 223 920,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin oględzin: 26 kwietnia 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin:
14 maja 2019 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: 10 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 11
(dz. nr 373, 374), parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż
do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2019 r. od godz.
12.00 do 12.25 (dodatkowy termin oględzin:
21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 12
(dz. nr 373, 374), parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż
do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2019 r. od godz.
12.00 do 12.25 (dodatkowy termin oględzin:
21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 9
(dz. nr 371, 372), parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż
do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3900,00 zł
Wadium: 200,00 zł

Termin oględzin: 8 maja 2019 r. od godz.
12.00 do 12.25 (dodatkowy termin oględzin:
21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 10
(dz. nr 371, 372), parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż
do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 3600,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2019 r. od godz.
12.00 do 12.25 (dodatkowy termin oględzin:
21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 9
(dz. nr 377, 378, 379), parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, garaż
do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3900,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 8 maja 2019 r. od godz.
12.00 do 12.25 (dodatkowy termin oględzin:
21 maja 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. FREDRY 2, garaż nr G5, parter,
pow. 27,35 m2, 1 pomieszczenie,
garaż do generalnego remontu

Termin przetargu: 23 maja 2019 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 10 maja 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin:
21 maja 2019 r. od godz. 10.45 do 11.00,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 17 maja 2019 r.

• UL. PLEBAŃSKA 18, lokal nr I,
parter, I piętro, pow. 376,76 m2
+ 2 piwnice o łącznej powierzchni: 42,51 m2, 15 pomieszczeń,
3 korytarze, 4 WC; I piętro – 4 pomieszczenia i 2 korytarze, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 6 czerwca 2019 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
1 149 600,00 zł
Wadium: 57 500,00 zł
Termin oględzin: 30 kwietnia 2019 r. od godz.
9.00 do 9.15 oraz 15 maja 2019 r. od godz.
14.00 do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 4 czerwca
2019 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: 31 maja 2019 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.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204
z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 76/2019 do 18 kwietnia 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 75/2019 do 18 kwietnia 2019 r.,
• nr 74/2019 do 23 kwietnia 2019 r.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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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. 2204 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Tadeusza Kościuszki 44
i 46 w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• część nieruchomości stanowiąca działkę
nr 324, obręb Stare Miasto, o pow. gruntu
0,1822 ha, zabudowaną budynkami położonymi przy ul. Tadeusza Kościuszki 44
i ul. Tadeusza Kościuszki 46 w Gliwicach,
z KW GL1G/00048793/0, użytek: Bi – inne
tereny zabudowane.
Opis przedmiotu przetargu
Działka gruntu o kształcie zbliżonym do prostokąta zabudowana dwoma budynkami o funkcji usługowej. Część niezabudowaną stanowi
parking i droga dojazdowa do sąsiedniej
nieruchomości. Stan techniczny budynków:
budynek poł. przy ul. T. Kościuszki 44 ocenia
się jako pogorszony, wymagany remont generalny; stan techniczny budynku poł. przy
ul. T. Kościuszki 46 – zagrażający bezpieczeństwu (m.in. zarwane stropy i dach).
Pow. użytkowa budynku poł. przy ul. T. Kościuszki 44 to 702,31 m².
Z uwagi na stan techniczny budynku poł. przy
ul. T. Kościuszki 46, który został oszacowany
jako zły i nadający się do rozbiórki, oszacowaną
wartość otrzymanego materiału z rozbiórki
zrównano do kosztów rozbiórki. W związku
z powyższym nie podaje się powierzchni użytkowej budynku. W budynku przy ul. T. Kościuszki
46 znajduje się stacja wymienników ciepła.
Istnieje możliwość skomunikowania działki
nr 324, obręb Stare Miasto, z drogą publiczną,
tj. ul. Racławicką, zjazdem istniejącym.
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice
„Koncepcją dróg rowerowych” planuje się
przyszłościowo realizację trasy rowerowej nr 8
wzdłuż ul. Kościuszki. Jej szczegółowy przebieg
będzie znany po opracowaniu dokumentacji
projektowej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce posadowiona jest sieć ciepłownicza, wodociągowa,
kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczna i gazowa.
Warunki techniczne podłączenia do sieci
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia
dostawy mediów określą dysponenci sieci na
wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia
nieruchomości nabywca wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na
nieruchomości po wcześniejszym umówieniu
terminu (brak możliwości wejścia do budynku
poł. przy ul. T. Kościuszki 46 z uwagi na stan
techniczny). Chęć oględzin należy zgłosić co
najmniej na 1 dzień przed planowanym terminem. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny: 32/338-64-10 do 12.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00048793/0
wpisana jest nieodpłatna i nieograniczona
w czasie służebność drogi po działce nr 98/6
(arch. nr dz. 324) pasem długości 3 m biegnącym
wzdłuż północno-wschodniej granicy tej działki
(istniejącą drogą wewnętrzną stanowiącą część
ulicy Racławickiej) – na rzecz każdoczesnych
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętej księga wieczystą nr 68988
(dz. nr 309, obręb Stare Miasto).
Aktem notarialnym Rep. A nr 431/2019
z 12 lutego 2019 r. została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gliwicach w zakresie: sieci preizolowanej
2xDn65 w pasie o długości 26,6 m i szerokości
0,48 m, co daję powierzchnię gruntu objętego
służebnością wynoszącą 12,77 m² oraz sieci
preizolowanej 2xDn50 w pasie o długości
23 m i szerokości 0,45 m, co daję powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą
10,35 m²; w pasie odpowiadającym długości
i szerokości urządzeń ciepłowniczych posadowionych w działce nr 324, obręb Stare Miasto,
w celu korzystania z tych urządzeń zgodnie
z ich przeznaczeniem. Do czasu ogłoszenia
przetargu sąd nie dokonał wpisu obciążenia
do księgi wieczystej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 324, obręb Stare Miasto, położona jest na terenie, na którym od 20 grudnia
2014 r. obowiązuje zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw.

centralne tereny miasta. Zmiana planu uchwalona została przez Radę Miasta Gliwice uchwałą
nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r., która
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopada 2014 r. pod
poz. 5957. Zgodnie z ustaleniami ww. planu
teren obejmujący działkę nr 324, obręb Stare
Miasto, oznaczony jest symbolem: 15 UM –
opisanym jako tereny usługowo-mieszkaniowe
o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UM
do 16 UM obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa
usługowa, zabudowa mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń urządzona, urządzenia sportowe, place zabaw,
dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, sieci infrastruktury technicznej.
Działka nr 324, obręb Stare Miasto, znajduje
się na terenie, który objęty jest zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji,
• bezwzględnego ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych do 298,75 m nad
poziomem morza,
• zakazu budowy lub rozbudowy obiektów
budowlanych, które mogą stanowić źródło
żerowania ptaków,
• udokumentowanego złoża węgla kamiennego nr 337 „Gliwice”, symbol: Złoże węgla
kamiennego nr 337 „Gliwice”.
Budynki położone przy ul. T. Kościuszki 44 i 46
objęte są ochroną konserwatorską na mocy
prawa miejscowego.
Dla przedmiotowej działki została ustalona
stawka 30% służąca do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.
Poprzez przeznaczenie podstawowe w obowiązującym planie należy rozumieć „takie
przeznaczenie, które zajmuje ponad 50%
powierzchni całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów budowlanych w granicach poszczególnych działek
budowlanych (…)”.
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu przyjętymi w ww. planie
możliwa jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków, przy zachowaniu ustalonych parametrów i wskaźników,
o maksymalnej wysokości 15 m i nie więcej
niż 4 kondygnacji. Ponadto dla obsługi funkcji podstawowej budynków należy zapewnić
miejsca parkingowe, przy zachowaniu wskaźników określonych w planie, gdzie „minimalna
liczba miejsc parkingowych dla samochodów
osobowych, koniecznych do obsługi inwestycji wynosi 1,2 miejsca na 1 mieszkanie – dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej
budynku usługowego”.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości netto:
1 200 000,00 zł
Cena nieruchomości 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 2018 r., poz. 2174 ze zm).

Minimalne postąpienie: 12 000,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 10 czerwca 2019 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 10 lipca 2019 r.
Wadium
Wadium w wysokości 120 000,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING
Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257, z tytułem wpłaty: „Przetarg,
ul. T. Kościuszki 44, 46 oraz wpisać, kto będzie
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 5 czerwca 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 nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego
tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzenie
pełnomocnictwa w obecności pracownika
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed
przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby
fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego – w przypadku
pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr
PM-319/2019 z 14 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności
części nieruchomości obejmującej działkę
nr 324, obręb Stare Miasto, zabudowaną
budynkami położonymi przy ul. Tadeusza
Kościuszki 44 i 46 w Gliwicach, wpisaną do
KW GL1G/00048793/0, stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
sprzedaży części przedmiotowej nieruchomości, 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. 2204 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. Wyznaczony
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny
nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się
z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały nr XLVII/1039/2014 z 6 listopada 2014 r.,
która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego 19 listopada
2014 r. pod poz. 5957, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00048793/0 oraz stanem
faktycznym przedmiotu sprzedaży, w tym
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje
zabudowaną działkę nr 324, obręb Stare
Miasto, w stanie istniejącym. Sprzedający
nie odpowiada za wady ukryte przedmiotu
sprzedaży.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej ponosi nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-319/19
z 14 lutego 2019 r.
6. Dodatkowe informacje o warunkach
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice
– Referat Zbywania Nieruchomości, pok.
16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn.
– śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.0015.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz
na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

Obowiązek informacyjny.
postępowania podawane są dobrowolnie przez jego
Organizator przetargu informuje, iż:
zgody na przetwarzanie danych osobowych w zauczestników, gromadzone są i przetwarzane są w cekresie odpowiednim do prowadzenia postępowania
• administratorem danych osobowych jest Prezydent
lu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających
przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego
Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliz przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny
przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką
wicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100),
akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie
bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie za• zgodnie z art. 6 pkt 1 ppkt c rozporządzenia Parlamentu
w tym celu jego danych osobowych;
poznania się z zasadami przetwarzania danych osoboEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
wych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach,
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku • obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub
firmy uczestników postępowania wynika z powszech- • wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swonie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
w toku postępowania jest równoznaczne z wyklubodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyz § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
czeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadanych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania
dzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchoobowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
danych osobowych w celu realizacji prawnie chroniomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108),
nych interesów organizatora, a także dochodzenia
• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu
t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490),
jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynii trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
kających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
zbycie nieruchomości prowadzone jest z zachowaniem • każda osoba przystępująca do przetargu winna
o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na
zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami
zasad uwzględniających konieczność zapewnienia
przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpłyprzetwarzania danych osobowych stosowanymi przez
jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu
wu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejUrząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników
szym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
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lista dystrybucji
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. 2204 z późn. zm.),

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
11 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
w sali nr 106 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej
jako działka nr 543/2, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy ul. Kujawskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 500 000,00 zł
Wadium: 250 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 25 000,00 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 2018
r., poz. 2174 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 543/2, obręb Politechnika, użytki: ŁVI – łąki
trwałe, RIVb – grunty orne, o pow. gruntu 1,0119 ha,
księga wieczysta nr GL1G/00042277/5.
2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona w centralnej części miasta w sąsiedztwie hali widowiskowej Arena Gliwice. W pobliżu
znajdują się ważne szlaki komunikacyjne (Drogowa Trasa
Średnicowa oraz autostrady A1 i A4). Działka jest niezabudowana. Teren mocno zadrzewiony i zakrzewiony.
Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu nieruchomości.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy
nieruchomości.
Skomunikowanie
Istnieje możliwość skomunikowania przedmiotowej
działki z drogą publiczną na dwa sposoby:
1) z włączeniem zjazdem istniejącym do ul. Kujawskiej
poprzez działki nr 701/2, 700, 583/2, 584/2, obręb Politechnika, po uprzednim uzyskaniu prawnej możliwości
przejazdu na ww. działkach pośrednich (dojście byłoby
możliwe od strony ul. Kujawskiej);
2) z włączeniem nowym zjazdem do ul. Kujawskiej
w Gliwicach. Zjazd powinien być wówczas zlokalizowany
jak najdalej od obszaru oddziaływania skrzyżowania
ul. Kujawskiej i ul. Panewnickiej.
Zważywszy na obowiązujące wytyczne techniczne,
nakazujące dążenie do ograniczania liczby i częstości
zjazdów na drogach klasy technicznej Z, za zalecany
należy uznać wariant skomunikowania nr 1, natomiast
wariant nr 2 jako opcjonalny.
Ewentualna realizacja inwestycji na przedmiotowej
działce winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku
przez potencjalnego inwestora (nabywcę działki) do
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki
włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności
od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu
drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej
oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Z uwagi na brak znajomości prognozowanego natężenia
ruchu drogowego generowanego przez potencjalną
inwestycję, należy podkreślić, że podczas ostatecznego
uzgadniania możliwości i sposobu skomunikowania konkretnej inwestycji, może zaistnieć potrzeba ograniczenia
relacji wjazdowych i/lub wyjazdowych (np. wyłącznie
na relacji prawoskrętów).
Ograniczone prawa rzeczowe
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce nr 543/2, obręb Politechnika, w zakresie sieci wodociągowej o średnicy 600 mm, o długości 64,72 m
i szerokości strefy ochronnej po 1,5 m z każdej strony
sieci (o łącznej powierzchni służebności wynoszącej
235,05 m2). Służebność przesyłu ustanowiona jest
na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gliwicach. Pełna treść służebności zapisana
jest w księdze wieczystej nr w GL1G/00042277/5 w dziale III – elektroniczny dostęp do treści ksiąg wieczystych
na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Na terenie działki występują inne sieci infrastruktury
technicznej, na które nie ustanowiono służebności.
Odwodnienie terenu
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłego właściciela.
Na działce nr 543/2, obręb Politechnika, zlokalizowana
jest kanalizacja deszczowa (o długości ok. 75 m). Ponadto, prawdopodobnie przez teren działki przechodzi
również inny kanał deszczowy wykazywany na starych
mapach archiwalnych. Kanału tego nie odnaleziono
w terenie, a jego stan techniczny nie jest znany. Biorąc
pod uwagę wiek opracowań, na których wskazano
kanał należy przyjąć, że jest on bardzo silnie zerodowany i duża ilość płynących nimi wód rozsącza się do
gruntu. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany
do utrzymania, zapewnienia drożności i prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej w obrębie
przedmiotowej nieruchomości.
W granicy przedmiotowej działki przechodzi również
sieć drenarska lub inne systemy odwodnienia. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy

zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed rozpoczęciem inwestycji na przedmiotowej działce, zaleca się ją mocno zdrenować i osuszyć.
Istnieje możliwość odwodnienia do kolektora deszczowego znajdującego się w ul. Kujawskiej (o średnicy
500 mm). Przyszły właściciel powinien jednak przewidywać różne sposoby retencjonowania wody na działce.
Planuje się przyszłościowo realizację trasy rowerowej
nr 38 wzdłuż północnej granicy przedmiotowej działki.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 543/2, obręb Politechnika, położona jest na
terenie, dla którego od 28 stycznia 2007 r. obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej pomiędzy
ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską. Przedmiotowy plan został
uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą
nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 153 z 28 grudnia 2006 r., poz. 4886.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka położona jest w przeważającej części na terenie
oznaczonym symbolem 1 Un, co oznacza tereny usług
różnych – nowe.
Niewielka, zachodnia część przedmiotowej działki znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 8 ZNW, co
oznacza tereny zieleni niskiej i wysokiej.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1Un do 10Un
ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi różne, w tym komercyjno-produkcyjne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty biurowe i administracyjne,
b) zabudowa mieszkaniowa,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
d) dojazdy i parkingi,
e) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
f) zieleń urządzona.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZNW do
25ZNW ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie wydzielone.
Na rysunku planu:
• dla terenu 1 Un (w tym dla działki nr 543/2, obręb
Politechnika) ustalona została nieprzekraczalna linia
zabudowy,
• przy północnej granicy przedmiotowej działki zaznaczona została chroniona prawem miejscowym
zieleń wysoka wzdłuż dróg.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 11 czerwca 2019 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A,
sala nr 106.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 12 lutego
2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach i zakończył się
wynikiem negatywnym.
5. Wadium
Wadium w wysokości 250 000,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka
nr 543/2, obręb Politechnika, imię, nazwisko oraz PESEL
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 5 czerwca 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 nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
6. 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 sporządzone w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, należy okazać 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 przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7025/18
z 11 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 543/2, obręb
Politechnika, położonej w Gliwicach przy ul. Kujawskiej,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00042277/5 oraz
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność
nieruchomości powinien być zawarty w terminie do
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 11 lipca 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem,
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
7.5. Rada Miasta Gliwice, w drodze uchwały nr XL/
885/2018 z 6 września 2018 r., wyraziła zgodę na
sprzedaż prawa własności działki nr 543/2, obręb
Politechnika. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-7025/18 z 11 października 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41
lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1490).

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 zadań 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 art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 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 (art. 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 następujących 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 przetwarzanych 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 korespondencję 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.
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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 załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające
wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
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 prezydenta miasta obowiązek udostępnienia
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych
danych osobowych,
• 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,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia 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).

Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział
Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• działka nr 599, obręb Kłodnica, o pow. 0,0483 ha,
położona przy ul. Owczarskiej w Gliwicach, wpisana
do KW nr GL1G/00033335/4, użytek B – tereny
mieszkaniowe.
Termin przetargu: 23 kwietnia 2019 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 000,00 zł

Cena nieruchomości 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 2018 r., poz. 2174 ze zm).

Wadium: 7200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 kwietnia 2019 r.
------------------------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, obręb Stare Miasto,
o pow. gruntu 0,3033 ha i pow. użytkowej budynków 1787,66 m², położona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe oraz Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
KW GL1G/00009898/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
• niezabudowana działka nr 1083, obręb Stare
Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, położona przy
ul. Tadeusza Kościuszki w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe, KW GL1G/00056985/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Termin przetargu: 24 kwietnia 2019 r., godz. 11.00.
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 868 100,00 zł
w tym:
4 867 410,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT),
690,00 zł brutto** (w tym 23% VAT).

*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare 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: 490 000,00 zł.
Termin wpłaty wadium: 18 kwietnia 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 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 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach
przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia:
• nr ZGM/2019/69 do 19 kwietnia 2019 r.;

nieruchomości przeznaczonej do użyczenia:
• nr ZGM/2019/68 do 16 kwietnia 2019 r.;

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 12/2019 do 17 kwietnia 2019 r.;

lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej
części działki:
• nr ZGM/70/2019 do 22 kwietnia 2019 r.

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

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
informuje
o możliwości najmu pomieszczeń biurowych
znajdujących się w budynku zarządu Giełdy Samochodowej
przy ul. Błonie 12.
Pomieszczenia o pow. 11,9 m2, 13,5 m2, 15,8 m2. Koszt najmu wynosi 22,00 zł brutto/m2 oraz dodatkowo koszty za media. Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 32/331-21-24, 32/335-61-58 lub poprzez e-mail: gielda@mzuk.pl.

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
informuje,
że w siedzibie jednostki przy ul. Płowieckiej 31
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zarówno Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, jak i Urzędu Miejskiego w Gliwicach został podany do publicznej wiadomości
wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/9/2019 do 22 kwietnia 2019 r.
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Zaśpiewają chórem

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 11 kwietnia

■■ godz. 16.30: „Książka to cały świat, tylko trochę
mniejszy – o roli książki w życiu dziecka” – warsztaty z cyklu „Sztuka lepszego życia – Czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,
ul. Lipowa 1)

fot. D. Nita-Garbiec

piątek 12 kwietnia

Akademicki Chór
Politechniki Śląskiej

13 kwietnia rozpoczną się XIX Gliwickie Spotkania Chóralne. W tej edycji publiczność
posłucha między innymi pieśni postnych i muzyki pasyjnej. Wielki koncert finałowy zaplanowano na 12 maja.
W klimat muzyki chóralnej 13 kwietnia wprowadzi uczestników Ania
Broda. Piosenkarka, cymbalistka
i kompozytorka poprowadzi warsztaty w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów
8a). Od godz. 10.30 zaplanowano zabawy muzyczne dla dzieci i rodziców,
a od godz. 15.30 warsztaty pieśni
postnych dla dorosłych. Zapisywać
można się mejlowo: gsch.warsztaty@
gmail.com. O godz. 18.45 rozpocznie
się koncert Ani Brody „Pieśni o duszy,
o śmierci, o niebie, o piekle” w kościele pw. św. Alberta Wielkiego
(ul. Krzywoustego 1).

14 kwietnia festiwal pokaże swoje
uroczyste, chóralne oblicze. W kościele pw. Wszystkich Świętych
(ul. Kościelna 4) z koncertem muzyki
pasyjnej „Miserere mei” wystąpią
Towarzystwo Śpiewacze Lutnia im.
J. Orszulika w Strumieniu i Schola
Duszpasterstwa Akademickiego
Albertinum z Gliwic. Dyrygował
będzie Szymon Szymik. Początek
o godz. 17.00.
Na finał Gliwickich Spotkań Chóralnych zaplanowano „Magnum misterium” Gaŝpera Jereba. Wystąpią

Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod batutą Małgorzaty
Sapiechy-Muzioł i Akademicki Chór
Politechniki Śląskiej dyrygowany
przez Tomasza Giedwiłłę. Na harfie zagra Amelia Tokarska. Koncert
rozpocznie się o godz. 19.15 w katedrze pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła (ul. Jana Pawła II 5).
Wstęp na wszystkie koncerty jest
wolny. Organizatorem festiwalu jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury.
Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. 
(mm)

fot. materiały promocyjne

Na fortepian i smyczki
Beata Bilińska wystąpi 14 kwietnia z ostatnim recitalem
w ramach tegorocznej Wiosny z Fryderykiem. Podczas koncertu w Palmiarni Miejskiej będzie jej towarzyszył kwintet
smyczkowy. Miasto Gliwice zaprasza!
W programie występu jest „Sonata
fortepianowa” Grażyny Bacewicz
i „I Koncert fortepianowy e-moll op.
11” Fryderyka Chopina.
To będzie wspaniały muzyczny hołd
dla polskich kompozytorów. Publiczność usłyszy sporo romantycznych
nut – tytuł koncertu Bilińskiej to
„Marzenia i wyznania miłosne”.

Beata Bilińska należy do czołówki
polskich pianistów. Obok niej wystąpi
kwintet smyczkowy w składzie: Kamil Staniczek (I skrzypce), Waldemar
Staniczek (II skrzypce), Aleksandra Demowska-Madejska (altówka), Marcel
Markowski (wiolonczela) i Łukasz Bebłot (kontrabas). Koncert rozpocznie
się o godz. 19.30 w Palmiarni Miejskiej
(park Chopina, ul. Fredry 6). (mm)

Beata Bilińska

Wirtuoz gitary z Gliwic
Flamenco z Gliwic podbiło Polskę! Album „Acatao” zespołu Indialucia został wybrany
jedną z trzech najlepszych folkowych płyt ostatniego 25-lecia. Liderem formacji jest
gliwicki gitarzysta Michał Czachowski.
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zyków, między innymi pianista Leszek
Możdżer czy orkiestra AUKSO.
Michał Czachowski jest architektem
i świetnym muzykiem z Gliwic. Jest
znany z wyjątkowych interpretacji
muzyki flamenco. Przez dwa lata
z rzędu był wybierany najlepszym
gitarzystą flamenco w rankingu pisma
„Gitara i Bas”. Udziela się w wielu projektach muzycznych. Współpracuje
z artystami amerykańskimi, polskimi
i hiszpańskimi. Gra na gitarze flamenco, cajón i sitarze.
(mm)

fot. H. Kotowski, licencja CC BY-SA 3.0

W Plebiscycie 25/25 głosowali słuchacze Dwójki, programu Polskiego
Radia. W zaszczytnym gronie trzech
najważniejszych folkowych albumów
nagranych w Polsce na trzecim miejscu uplasowała się płyta „Acatao”.
Liderem międzynarodowej grupy
Indialucia jest Michał Czachowski.
Na albumie poza flamenco można
usłyszeć także muzykę etniczną Indii.
Utwory wyróżniają się całkowicie akustycznym, wyjątkowym brzmieniem.
Poza Czachowskim w nagraniach
wzięło udział wielu znakomitych mu-

Michał Czachowski

■■ godz. 17.00: „Czy Litwa to Kresy Rzeczypospolitej?” – wykład dr hab. Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz z cyklu „Spotkania z Kresami Rzeczypospolitej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

sobota 13 kwietnia

■■ godz. 10.30: „Dlaczego jajo jest mądrzejsze od
kury?” – warsztaty muzyczne z Anią Brodą w ramach XIX Gliwickich Spotkań Chóralnych, Willa
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 11.00: jarmark rękodzieła i warsztaty wielkanocne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Warsztaty tworzenia palm
wielkanocnych – Żywiecczyzna” – zajęcia z cyklu
„Wielkanoc na Kresach i nieco bliżej”, Willa Caro
(ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 15.30: warsztaty pieśni postnych z Anią
Brodą w ramach XIX Gliwickich Spotkań Chóralnych, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.45: „Pieśni o duszy, o śmierci, o niebie,
o piekle” – koncert Ani Brody w ramach XIX Gliwickich Spotkań Chóralnych, kościół pw. św. Alberta Wielkiego (ul. Krzywoustego 1)

niedziela 14 kwietnia

■■ godz. 10.00: Niedziela pod znakiem zajączka
w Willi Caro, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 10.30: „Spacer po wiosennym Lwowie” –
wykład Wiesława Machnika, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 10.30 i 12.00: „Wybitni Żydzi w Polsce i na
świecie” – warsztaty w ramach Bajtel klubu, Dom
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 11.00 i 15.00: „Powitania w teatrze” –
warsztaty teatralne, Teatr Miejski w Gliwicach
(ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 16.15: „Biuro Detektywistyczne Lassego
i Mai. Pierwsza tajemnica”, reż. J. Bornebusch –
Kinowy podwieczorek dla całej rodziny, Scena
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 17.00: „Miserere mei” – koncert Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia im. J. Orszulika ze Strumienia i Scholi Duszpasterstwa Akademickiego
Albertinum z Gliwic w ramach XXIX Gliwickich
Spotkań Chóralnych, kościół pw. Wszystkich Świętych (ul. Kościelna 4)
■■ godz. 18.30: „Cały ten smog | Niczego sobie.
Komiksy o mieście Gliwice w 3D” – projekcje
w ramach O!PLA Festiwalu Polskiej Animacji,
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: Andrzej Korycki, Dominika Żukowska
i Szkocka Trupa – koncert szantowy, Scena Bajka –
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.30: „Marzenia i wyznania miłosne” –
koncert Beaty Bilińskiej w ramach Wiosny z Fryderykiem, Palmiarnia Miejski (park Chopina,
ul. Fredry 6)

poniedziałek 15 kwietnia

■■ godz. 17.00: „Śląskie zwyczaje i tradycje wielkanocne” – wykład Danuty Ejmockiej, Filia nr 30
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
(ul. Partyzantów 25)

wtorek 16 kwietnia

■■ godz. 17.30: „Uważność w relacji” – warsztaty
psychologiczne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek
4–5)
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