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wielkanoc 2019
co otwarte?
co zamknięte?

Zmartwychwstanie Pańskie  
budzi w nas radość i nadzieję.

Niech umacnia wzajemną życzliwość  
i napełnia nas optymizmem,  

a wiosenne dni odrodzą ciepło i pokój w naszych sercach.
Niech będzie czasem refleksji  

w gronie rodziny i przyjaciół.

 Życzymy Państwu spokojnych i rodzinnych  
Świąt Wielkanocnych.
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DRuGA StRonA w obieKtywie

W ramach „Wikińskiej wiosny z Utgardem”  gliwiczanie mogą na własne oczy zobaczyć, 
jak wyglądało życie we wczesnośredniowiecznej Skandynawii. Najbliższe lekcje żywej 
historii już w piątek, 19 kwietnia o godz. 17.00, na podwórku przy ul. św. Anny oraz 
tydzień później, 26 kwietnia o godz. 16.00, na  pl. Niepodległości w Łabędach. Szcze-
góły na www.utgardgliwice.eu. Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.  
(fot. Stowarzyszenie Utgard)

W Gliwicach wiosna należy do Wikingów!

Wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku” prezentowana w Domu Pamięci Żydów Górno-
śląskich zakwalifikowała się do drugiego etapu plebiscytu na Wydarzenie Historyczne 
Roku 2018. Jury wybrało pięć najciekawszych projektów z całej Polski w trzech 
kategoriach: wystawa, wydarzenie oraz edukacja i multimedia. Teraz decydujący głos 
należy do internautów. Do 15 maja można głosować na najlepszy projekt na stronie 
www.whr.muzhp.pl. Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski. (fot. UM Gliwice)

Ponad 400 dziewczyn stanęło na starcie tegorocznego Biegu w kasku wokół Centrum 
Nowych Technologii Politechniki Śląskiej. Ścigały się studentki i kandydatki na studia, 
które odwiedziły uczelnię w ramach Dnia Otwartego. Bieg to część ogólnopolskiej 
akcji „Dziewczyny na politechniki”. Na gliwickiej uczelni panie to ok. 35% wszystkich 
studentów. (fot. UM Gliwice)

Jastrząb gotowy do lotów

Pantery z podwójnym złotem!

Gliwicka wystawa w finale!

Biegały w kaskach

Tradycyjnie już najmłodsi gliwiczanie rozpoczęli przygotowania do Wielkanocy 
od poszukiwania w ogrodzie Willi Caro podrzuconych przez zajączka jajek. 
Później gliwickie muzeum zaprosiło chętnych na spacer po wiosennym Lwowie. 
Nie zabrakło także warsztatów – malowania wielkanocnych odlewów oraz 
tworzenia ceramicznych pisanek w rozmiarze XXL. Radości było co nie miara! 
(fot. Muzeum w Gliwicach)

Niedziela pod znakiem zajączka

Takiej maszyny nie ma nikt w okolicy. Lotnicy z Gliwic mają więc powody do 
radości, a sympatycy latania – kolejne marzenie do zrealizowania. Motoszybowiec 
FALKE SF-25C, czyli tzw. Jastrząb, na co dzień przebywa w hangarze gliwickiego 
aeroklubu. Będzie można go zobaczyć z bardzo bliska podczas rozpoczęcia no-
wego sezonu letniego, który oficjalnie wystartuje pod koniec kwietnia – władze 
Aeroklubu Gliwickiego planują Dzień Otwarty. (fot. Aeroklub Gliwicki)

Mażoretki Pantery z gliwickiego MDK-u zdobyły 2 złote medale w XXIV Ogólno-
polskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” w Ozimku. Najlepsze 
w swojej kategorii okazały się juniorki (11–13 lat). Złoto wywalczyły również 
kadetki (7–10 lat), dla których był to debiut na dużej scenie. Gratulujemy 
sukcesów! (fot. MDK w Gliwicach)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://utgardgliwice.eu/
www.whr.muzhp.pl
http://www.gcer.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 16/2019 (948), 18 kwietnia 2019 3

Z MiAStA

na ulice Gliwic wyjechały kolejne nowe, ekologiczne 
autobusy. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
uzupełniło tabor o cztery 12-metrowe pojazdy. 
to najnowsza wersja autobusów marki Solaris, 
z miejscami do przewozu rowerów. to nie koniec 
– na przełomie kwietnia i maja na gliwickie ulice 
wyjedzie jeszcze dwanaście nowych 18-metrowców.

Tabor PKM w Gliwicach składa się 
ze 184 autobusów. Są cyklicznie 
wymieniane na nowe, ekologicz-
ne. Kolejne cztery jeżdżą już po 
gliwickich ulicach. To najnowsza 
wersja autobusów marki Solaris 
– 12-metrowe z napędem Cum-
mins (EURO VIc), ekologiczne, 
klimatyzowane, wyposażone 
w ładowarki USB, Wi-Fi, pochylnie 
dla wózków oraz przyklęk (auto-

bus obniża się w jedną stronę 
podczas wsiadania pasażerów). 

Każdy autobus ma 96 miejsc, od 
swoich poprzedników różni się 
mniejszą pojemnością silnika oraz 
zmodernizowanym wyglądem ścia-
ny przedniej pojazdu, w tym nowo-
czesnymi ledowymi reflektorami. 
Nowe pojazdy mają też wyznaczone 
miejsca do przewozu rowerów. 

Projekt „Ograniczenie zanieczysz-
czeń emitowanych do powietrza 
poprzez odnowienie taboru 
autobusowego wraz z budową 
placu parkingowego” jest współfi-
nansowany ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020. 
W ramach projektu zakupiono 
już 24 autobusy, na przełomie 
kwietnia i maja na gliwickie ulice 
ma wyjechać jeszcze 12. Plano-
wana całkowita wartość projektu 
wynosi ponad 52 mln zł, a unijne 
dofinansowanie 29,2 mln zł.  (mf)
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mija drugi tydzień protestu środowiska oświatowego, który przez dotkliwą – zwłaszcza dla rodziców – formułę straj-
ku można już nazwać kryzysem państwa. Od wielu lat samorząd postuluje do kolejnych rządów o gruntowną reformę 
systemu oświaty. Jednak jej przeprowadzenie powinno być odpowiedzialniej rozłożone w czasie, a akcent – położony 
na jakość kształcenia, sposób finansowania i system organizacji oświaty. 

Również i nasze miasto jest dotknięte trudnościami związanymi ze strajkiem. Z największymi wyzwaniami organizacyjnymi 
mierzą się przede wszystkim dyrektorzy naszych szkół i placówek oświatowych, na których spoczął największy ciężar, związany 
z organizacją egzaminów uczniów kończących szkołę oraz klasyfikacją. 

Rozumiem położenie strajkujących nauczycieli, ale dla naszego miasta ważne są wszystkie aspekty tej sytuacji, w tym potrzeby 
dzieci, uczniów i ich opiekunów. Wielu rodziców, szczególnie młodszych dzieci, boryka się także z poważnymi problemami zwią-
zanymi z opieką nad dziećmi. 

Dziękuję za zaangażowanie i pracę włożoną w zmini-
malizowanie negatywnych skutków protestu. Za taką 
organizację pracy szkół w czasie strajku, która pozwala 
na przeprowadzenie egzaminów i zapewnia – przy-
najmniej częściowo – opiekę nad dziećmi i uczniami. 
Dziękuję nauczycielom za spokojną atmosferę protestu. 

Mamy prawo oczekiwać, że ta kryzysowa sytuacja, któ-
ra dotyka bardzo wielu, zostanie zażegnana, a zapro-
ponowane przez rządzących rozwiązania będą dawały 
nadzieję na coś więcej niż tylko wygaszenie strajku. 

prezydent Gliwic

nowe solarisy na gliwickich ulicach

Szanowni Państwo,
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Za nami kolejne wielkie, sportowe wydarzenie w Arenie Gliwice. Ponad 10 tys. fanów piłki ręcznej kibicowało 10 kwietnia 
polskiej reprezentacji w meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw europy 2020. tuż po nim w tym samym miejscu odbył się 
charytatywny mecz między Handball legends a drużyną Politechniki śląskiej.
Po raz pierwszy w Arenie Gliwice 
można było oglądać zmagania szczy-
piornistów i po raz pierwszy zabrzmiał 
w niej polski hymn. Choć prowadzona 
przez nowo powołanego trenera Patry-
ka Rombla polska kadra niestety nie 
dotrzymała kroku gościom i zakończyła 
mecz z ośmiobramkową stratą, na wi-
downi panowała znakomita atmosfera. 
Na trybunach Areny Gliwice zasiadło 
tego dnia ponad 10 tys. osób. – Wynik 
sportowy mógłby być lepszy, do całej 
reszty nie mamy zastrzeżeń. Idealne 
wydarzenie dla całej rodziny – ko-
mentowali Andrzej i Alicja, którzy do 
gliwickiej hali przyszli z dziećmi. 

Mecz Polska – Niemcy nie był jedy-
nym wydarzeniem tego wieczoru. Tuż 
po nim, w tym samym miejscu, legen-
dy polskiej piłki ręcznej pod wodzą 

samego Bogdana Wenty zmierzyły 
się z drużyną gliwickiej uczelni prowa-
dzoną przez rektora, prof. Arkadiusza 
Mężyka. Podczas meczu Handball Le-
gends vs Politechnika Śląska na boisku 
grali tacy szczypiorniści jak: Bartosz 
Jurecki, Bartłomiej Jaszka i Grzegorz 
Tkaczyk. W składzie drużyny PŚ grali 
wykładowcy, młodzi zawodnicy i przy-
jaciele uczelni. Zagrała w niej m.in. Ka-
tarzyna Wyrzychowska, wychowanka 
SPR Sośnica Gliwice. – Grać z takimi 
legendami? Brak mi słów! Niejedna 
osoba na widowni może mi zazdro-
ścić. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę 
do tej hali z moją drużyną – mówiła. 
W tym meczu wynik nie był ważny. 
Liczyły się dobre, sportowe emocje 
i szczytny cel. Zebrane przy okazji wy-
darzenia środki zostały przekazane na 
cele charytatywne. (aś)

AKtuAlności

Gliwickim Rowerem Miejskim jeździmy już trzeci rok, a zainteresowanie taką formą 
komunikacji stale rośnie. w marcu br. miejskie rowery były wypożyczane 8 425 razy. 
to o 4 683 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Coraz więcej mieszkańców doce-
nia tę ekologiczną i ekonomiczną, 
a przede wszystkim przyjazną 
zdrowiu komunikację. Nic dziw-
nego – to doskonały sposób na 
tanie lub całkowicie darmowe 
przemieszczanie się po mieście, 
załatwienie pilnych spraw lub 
przejażdżkę po okolicy. 

Rosnące zainteresowanie komu-
nikacją rowerową przyczyniło 

się do decyzji o rozbudowie – 
w kwietniu ub. r. system roweru 
miejskiego powiększył się w Gli-
wicach o dodatkowych 5 stacji 
wyposażonych w 50 rowerów. Jak 
pokazują statystyki, była to dobra 
decyzja – w pierwszym miesiącu 
tegorocznego sezonu rowerowe-
go (1–31 marca) rowery zostały 
wypożyczone 8 425 razy, czyli  
o  4 683 więcej niż w marcu  
ub. roku. 

Nowy sezon to więcej wypoży-
czeń, ale też nowi fani roweru 
miejskiego – tylko w marcu do 
systemu dołączyło 811 nowych 
użytkowników. Najchętniej wypo-
życzano rower miejski na pierw-
szy, darmowy kwadrans. 

Przypominamy, że Gliwickimi Ro-
werami Miejskimi można jeździć 
do 30 listopada, przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu.  (mf)

10 tys. kibiców dopingowało szczypiornistów
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Stacje Roweru Miejskiego

 przy dworcu PKP (przy wejściu głównym na dworzec)
	pl. Piłsudskiego (nieopodal pomnika)
	pl. inwalidów wojennych (blisko kiosku) 
	róg ul. Kościuszki i Zawiszy czarnego (przy Miejskiej 

bibliotece Publicznej)
	przy pl. Mickiewicza (ul. Siemińskiego)
	przy ul. Kozielskiej (u zbiegu z ul. Góry chełmskiej)
	na skwerze Dessau (przy fontannie)
	przy ul. Akademickiej (przy skrzyżowaniu z ul. b. Krzy-

woustego, blisko fontanny)
	przy ul. Żwirki i wigury (przy pawilonach handlowych)
	na Sikorniku (przy ul. Sikornik, obok siłowni pod chmur-

ką i Domu Pomocy Społecznej)
	na os. Kopernika (ul. Gwiazdy Polarnej)
	przy ul. Poniatowskiego (nieopodal Domu Pamięci 

Żydów Górnośląskich)
	przy Arenie Gliwice przy ul. Akademickiej
	w Sośnicy przy ul. Sikorskiego (w rejonie skrzyżowania 

z ul. Reymonta)
	w Szobiszowicach przy ul. lublinieckiej (w rejonie  

Radiostacji Gliwickiej)

Miejski rower 
to hit!
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Gliwicki itS, czyli inteligentny system sterowania ruchem, to jeden z najnowocześniejszych tego typu syste-
mów w Polsce i pierwszy w regionie. Dzięki niemu kierowcy mogą płynniej i szybciej poruszać się po mieście, 
a w razie potrzeby sprawniej znaleźć miejsce parkingowe. to nie wszystkie zalety systemu – pozwala on także 
m.in. na zaplanowanie najkorzystniejszej trasy przez miasto na ekranie własnego komputera lub smartfona, 
za pomocą aplikacji itS Gliwice.

Inteligentny system sterowa-
nia ruchem działa w oparciu 
o ogromną ilość danych pozy-
skiwanych z szeregu czujników 
i urządzeń zainstalowanych 
w rejonie wszystkich skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną, głównych 
ciągów komunikacyjnych, miejsc 
parkingowych, a także w auto-
busach komunikacji miejskiej. 
Dzięki temu jest w stanie oce-
nić bieżącą sytuację na drogach 
i automatycznie zmieniać usta-
wienia działających w systemie 
urządzeń, np. sygnalizacji świetl-
nej czy tablic informacyjnych. 
Kierowcy poruszający się po 
mieście korzystają z jego pomo-
cy na co dzień, często nawet nie 
zdając sobie z tego sprawy. Teraz 
mogą wykorzystywać funkcjo-
nalności ITS bardziej świadomie.

ZDM uruchomił bezpłat-
ną aplikację itS Gliwice, 
z której można korzystać 
na komputerach oraz 
urządzeniach mobilnych.

Aplikacja jest dostępna na stro-
nie internetowej its.gliwice.eu, 
użytkownicy urządzeń mobilnych 
z systemem Android mogą ją 
pobrać ze sklepu Google Play 
(wystarczy zeskanować kod QR, 
który publikujemy poniżej). Za-
rząd Dróg Miejskich w Gliwicach 

zapewnia, że w ciągu kilku naj-
bliższych tygodni zostanie rów-
nież udostępniona wersja na iOS.

 – Zachęcamy do pobierania 
i korzystania z aplikacji. Jest 
bardzo intuicyjna i łatwa w ob-
słudze. Po wybraniu dowolnej 

opcji z menu otwiera się mapa 
Gliwic z rozmieszczonymi na niej 
ikonami, pod którymi znajdzie-
my wiele informacji ułatwiają-
cych poruszanie się po mieście 
– mówi Ludomir Utratny z ZDM.

Na interaktywnej mapie znaj-
dziemy m.in. informacje o natę-
żeniu ruchu i dostępności miejsc 
postojowych w danym rejonie, 
utrudnieniach na drogach, 
a nawet dane pogodowe. Dodat-
kowo dzięki obrazowi z kamer 
można zobaczyć, jak wygląda 
aktualna sytuacja na danym od-
cinku drogi. Możemy sprawdzić, 
jak szybko uda nam się dojechać 
w wybrane miejsce i dobrać 
optymalny wariant trasy.

na szczególną uwagę 
zasługuje funkcjonalność 
prezentująca aktualną 
pozycję autobusów ko-
munikacji miejskiej. 

Dzięki niej, czekając na przystan-
ku lub zmierzając w jego kierun-
ku, można z dużą dokładnością 
określić, gdzie aktualnie znajduje 
się autobus interesującej nas 
linii i oszacować czas pozostały 
do jego przyjazdu.

Projekt jest realizowany w ra-
mach zadania „Rozbudowa sys-
temu detekcji na terenie miasta 
Gliwice wraz z modernizacją wy-
branych sygnalizacji świetlnych, 
etap II”. Całkowity koszt projektu 
wynosi 29 399 318,19 zł. Aż 85% 
kosztów kwalifikowanych udało 
się pozyskać z Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego na lata 2014–2020. 
Pozostałe koszty zostały pokryte 
z budżetu Miasta Gliwice. Więcej 
informacji na temat funkcjonal-
ności ITS będziemy publikować 
w kolejnych numerach „Miej-
skiego Serwisu Informacyjnego –  
GLIWICE”. (mf)

Aplikacja na płynną jazdę

https://its.gliwice.eu/
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Na zakończenie rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy Piast odniósł imponujące 
zwycięstwo nad Koroną Kielce. Niebiesko-Czerwoni pokonali drużynę z Kielc aż 
4:0. Kibice mogli oglądać Piasta konkretnego, efektownego i bardzo skutecznego. 
Spotkanie otworzył samobójczy gol Joonasa Tamma z Korony. Bramki dla Piasta 
strzelili Jorge Félix, Marcin Pietrowski, Paweł Tomczyk. Piast zakończył sezon zasad-
niczy na trzeciej pozycji. Pierwszy mecz w rundzie finałowej Niebiesko-Czerwoni 
zagrają 20 kwietnia na wyjeździe z Lechią Gdańsk. (fot. piast-gliwice.eu)

Żeńska drużyna curlingowa AZS Gliwice Team Pluta zdobyła Mistrzostwo Polski! Złoto 
wywalczyły: Marta Świeszek, Marta Pluta, Justyna Wojtas oraz Ewa Nogły. Bardzo udany 
występ na Mistrzostwach Polskich zaliczyła też męska drużyna curlingowa z klubu AZS 
Gliwice Ogień. Zawodnicy w składzie: Tomasz Pluta, Paweł Hertman, Piotr Świeszek 
Tomasz Bosek stanęli na 3. miejscu na podium. (fot. AZS Gliwice Team Pluta)

Spory sukces na Mistrzostwach Świata w szpadzie odniósł Damian Michalak, zawodnik 
sekcji szermierczej GKS Piast. Wraz z polską drużyną zajął 6. miejsce w kategorii junio-
rów! W turnieju indywidualnym Michalak zajął 12. miejsce, najwyższe ze wszystkich 
Polaków startujących w tych mistrzostwach. Od 27 kwietnia walki w ramach Pucharu 
Europy U-23 będzie można oglądać w Gliwicach, w hali w Sośnicy (ul. Sikorskiego 
132). Wstęp wolny. Zapraszamy do kibicowania! (fot. FIE / Bizzi Team)

Zawodnicy klubu Najemnik Gliwice idą jak burza i zdobywają kolejne medale! 
Justyna Ciborska wywalczyła złoto i obroniła tytuł Mistrzyni Polski Full Contact 
w kat. junior starszy (+70 kg). Szymon Wąs zdobył w tych zawodach srebro  
w kategorii seniorów (– 91 kg). Gratulujemy! (fot. materiały Najemnik 
Gliwice)

Drużyna Akademii Szachowej Gliwice nie miała sobie równych w Drużynowych 
Mistrzostwach Polski w Szachach Błyskawicznych i zdobyła I miejsce oraz tytuł 
mistrzowski. Gliwicki zespół zagrał w składzie: arcymistrz Paweł Czarnota, arcymistrz 
Tomasz Warakomski, arcymistrz Toms Kantans, mistrz FIDE Wojciech Przybylski. 
Gratulujemy! (fot. materiały Akademii Szachowej Gliwice)

Michał Wawrzesta, zawodnik KTS Gliwice, został wicemistrzem Europy w grze 
mieszanej i brązowym medalistą w grze podwójnej podczas odbywających 
się w Albenie (Bułgaria) Mistrzostwach Europy osób do lat 15 z wadami 
słuchu. Sukces w Mistrzostwach Polski Młodzików odniósł kolejny zawodnik 
KTS, Kacper Rusin. Wspólnie z Maksymilianem Gwizdoniem (KS Mysław) 
wywalczył brązowy krążek w grze podwójnej (w kat. do lat 13). Gratulujemy! 
(fot. KTS Gliwice)

Piękne zwycięstwo przy Okrzei!

Wysyp medali w curlingu!

Sukces na Mistrzostwach Świata Świetna passa Najemników

Mistrzostwo Polski w szachach

Kolejne sukcesy tenisistów
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w związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi przypominamy, że w poniedziałek, 22 kwietnia, urząd 
Miejski będzie nieczynny. Jak w świątecznym okresie będą pracowały miejskie jednostki i podlegające im obiekty?
Praca urzędu Miejskiego, z wy-
jątkiem 22 kwietnia, będzie 
przebiegała w normalnym trybie 
godzinowym, co oznacza, że od 
poniedziałku do środy sprawy 
w urzędzie przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz Jasnej 31a będzie moż-
na załatwić w godz. od. 8.00 do 
16.00, w czwartek w godz. od 
8.00 do 17.00, natomiast w pią-
tek w godz. od 8.00 do 15.00.

Palmiarnię będzie można 
odwiedzić w poniedziałek 22 
kwietnia (w godz. od 10.00 do 
18.00), nie będzie jednak czyn-
na w Wielką Sobotę 20 kwietnia 
oraz w Wielkanoc 21 kwietnia.

W Wielką Sobotę zamknięta 
będzie również biblioteka cen-
tralna i wszystkie jej filie. Dyżur 
w godz. od 9.00 do 13.00 będzie 
pełnić biblioforum (CH Forum,  
ul. Lipowa 1). Pracownicy biblio-
teki przypominają, że przy głów-
nej siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach znajduje 
się wrzutnia, dzięki której czytel-
nicy mogą zwrócić książki.

Również wszystkie oddziały 
Muzeum w Gliwicach w Wielką 
Sobotę będą zamknięte.

Kryte pływalnie Delfin przy 
ul. Warszawskiej i olimpij-

czyk na osiedlu Kopernika 
od 20 do 22 kwietnia będą 
nieczynne. Mewa na Sikor-
niku będzie zamknięta 20 
i 21 kwietnia, ale popływać 
będzie można w poniedzia-
łek 22 kwietnia (w godz. od 
14.00 do 22.00). 

Hala sportowa w Sośnicy bę-
dzie funkcjonowała według 
ustalonego harmonogramu, 
a giełda samochodowa będzie 
nieczynna. 21 i 22 kwietnia 
zamknięte będzie również 
Schronisko dla Zwierząt przy 
ul. Wschodniej. 
 (mf)
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VanessaTymonNataszaHAniaDamian StaśJaś Adaś

Przed  
świętami dekoruję 

dom – wycinam 
papieru zajączki i jajka. 

Bardzo lubię Wielkanoc, a naj-
bardziej kiełbaski, paprykę, jajka, 

czekoladę i chleb. Lubię też 
śmigus-dyngus, bo można 

lać wodą.

Lubię święta, można zjeść 
więcej słodyczy. Malujemy 

pisanki. Są w paski, kropeczki  
i serduszka. Lubię lanie wodą, zabawy  
z moją siostrą Zuzią. Są też prezenty – 

w tym roku marzę o zestawie Lego 
Friends serce. 

Wielkanoc  
kojarzy się z radością, 

wiosną i rodzinną atmosferą. 
Mamy nadzieję, że takie będą 
również tegoroczne święta.  

Jak spędzą je najmłodsi  
gliwiczanie?

Święta Wielkanocne 
kojarzą mi się z jajkami  

i barankiem. Lubię te święta, 
bo przychodzi zajączek i coś 

przynosi. Lubię też lać wodą, 
ale mnie polewać nie wolno. 

W święta  
najbardziej lubię barszcz  

i jajka. Jajka malujemy farbkami. 
Lubię te święta, bo się je kiełbaskę.  

To nie wszystko – mamy  
z siostrą pistolety na wodę  

i będziemy się lać!

Święta są 
bardzo fajne. Byłam już  

w kościółku, żeby poświecić 
palmę. Była bardzo ładna, z takimi 

mięciutkimi elementami. Od zajączka 
chciałabym dostać książkę do 

projektowania.

Czas świąt jest bardzo 
fajny, ponieważ jest sporo wolnego. 

Jeśli zając miałby mi coś przynieść, to 
chciałbym coś, co jest związane  

z Vito i Bellą – to moim zdaniem 
najfajniejsi  

youtuberzy.

W Wielkanoc idę 
do kościoła z koszyczkiem. 

Zanoszę jajka i pieniądze. Potem kró-
liczek przynosi prezenty. Chciałbym, żeby 
w tym roku przyniósł mi robota i dużo 

plasteliny. Lubię śmigusa-dyngusa, 
bo można kogoś oblać. 

Wielkanoc kojarzy mi 
się głównie z czasem wolnym, 

zabawą i dobrym jedzeniem – są 
babeczki, baranek z cukru i jajka. 

Robimy pisanki. Będziemy się 
lać wodą – mam wielki, szary 

pistolet. Od zajączka chciałbym 
dostać zestaw glutów  

i plastelinę. 

z
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Alergia to trudne wyzwanie 
i z początku codzienny dyskom-
fort, ale może przerodzić się 
w drogę do poznania zupełnie 
nowych smaków, składników 
i potraw. Podczas Świąt Wielka-
nocnych rodzice zwłaszcza ma-
łych alergików uczulonych na 
białko jaj kurzych, mleko krowie 
i ich pochodne, jak np. twaróg 
czy majonez, muszą wykazać 
się dużą kreatywnością, aby ich 
pociechy mogły spędzić wesołe 
chwile przy stole zastawionym 
słodkimi wypiekami.

 – Dziecko obciążone alergiami 
lub nietolerancjami pokarmo-
wymi śmiało może korzystać ze 
smaków świątecznych potraw. 
Wystarczy, że skupimy się na 
znalezieniu zamienników jako-
ściowych alergenów. Jaja zastąpi 
nam ser tofu, a w niektórych 
przepisach nawet aquafaba 
(woda po gotowaniu strączków, 
zwłaszcza cieciorki), siemię lnia-
ne, nasiona chia. Świetnym za-
miennikiem masła są warzywne 
lub owocowe pasty, np. z fasoli 
lub awokado, z dodatkiem świe-
żych ziół. Mleko krowie można 
zastąpić mlekiem roślinnym, 
przygotowanym w domu lub 
gotowym, o dobrym składzie, 
przede wszystkim bez cukru – 
wyjaśnia Joanna Weiner, diete-
tyk kliniczny.

Znalezienie konkretnego przepi-
su na danie dla alergika jest dziś 
całkiem proste – receptury bez jaj 
i mleka podbijają Internet. Propa-
gują je zwłaszcza mamy blogerki 
piszące o gotowaniu i pieczeniu 
dla swoich dzieci zmagających się 
z rozmaitymi alergiami. Przydatne 
przepisy można też znaleźć na 
stronach poświęconych kuchni 
wegańskiej.

Znajdziemy tam np. przepis 
na jagielnik, czyli „sernik”, 

w którym zamiast twarogu 
króluje masa z kaszy jaglanej 
i śmietanki kokosowej. Zamiast 
tradycyjnego pasztetu można 
przygotować pasztet z fasoli, 
a jajeczny majonez zastąpić 
fasolową pastą, której smak 
w niczym nie ustępuje temu tra-
dycyjnemu. Niektórzy alergicy 
uczuleni na kurze białko całkiem 
dobrze tolerują jaja przepiórcze 
lub gęsie, jednak taki pomysł 
warto skonsultować z lekarzem 
prowadzącym.

Poniżej zamieszczamy sprawdzony 
przepis na wielkanocny mazurek 
jaglany

Składniki na kruchy spód:
• 1 łyżeczka ziaren siemienia 

lnianego
• 1/2 szklanki wrzątku
• 1 szklanka mąki ryżowej
• 1 szklanka mąki owsianej
• 1 szklanka zmielonych pestek 

słonecznika
• 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej
• 1/3 szklanki ksylitolu

• 2 łyżki soku z cytryny
• 1 płaska łyżeczka sody oczysz-

czonej
• 3 łyżki oleju rzepakowego

Masa jaglana:
• 3 łyżki kaszy jaglanej
• 1 i 1/2 szklanki mleka roślinne-

go, np. ryżowego lub owsianego
• 1/2 szklanki pokrojonych suszo-

nych daktyli
• 2 łyżki kakao lub karobu
• 1 łyżka oleju rzepakowego

Do dekoracji
• Duża ilość kawałków dowolnych 

owoców

wykonanie:
Kruchy spód: siemię lniane zalewa-
my wrzątkiem. Mąki przesiewamy 
do miski, dodajemy słonecznik 
i sodę, namoczone siemię z wodą 
i resztę składników. Wszystko 
dokładnie wyrabiamy, wyklejamy 
masą dno i brzegi formy do piecze-
nia (boki ok. 20–25 cm). Pieczemy 
pół godziny w 1900C.

Mus jaglany:
Kaszę przepłukać, zagotować mleko, 
dodać daktyle i kaszę. Gotować do 
miękkości kaszy na małym ogniu. 
Dodać kakao i olej, zmiksować 
masę. Gorący krem wyłożyć na 
upieczony spód. Po ostudzeniu 
ozdobić wg uznania. Smacznego! 
 (mw)

czy wyobrażacie sobie święta wielkanocne bez jaj, puszystej drożdżowej baby albo sernika? czy można tradycyjne,  wiel-
kanocne potrawy przygotować w taki sposób, by mogły się nimi cieszyć również osoby z nietolerancjami pokarmowymi? 
Podpowiadamy, jak przygotować świąteczne wypieki z pominięciem niektórych niebezpiecznych składników.

Kolorowe jajka na wielkanoc? to proste! nie trzeba kupować specjal-
nych barwników czy ozdób. wystarczy puścić wodze fantazji i sięgnąć po 
naturalne, powszechnie dostępne składniki. Zabarwione w ten sposób 
jaja będą równie kolorowe, a na pewno zdrowsze.  

Większość produktów potrzeb-
nych do zafarbowania jajek 
w kolory tęczy znaleźć można 
w każdej kuchni. Najbardziej 
znanym sposobem jest barwie-
nie jaj na brązowo – świetnie 
nadają się do tego łupiny zwy-
kłej cebuli, ale można też użyć 
mocnego naparu kawy. Odcie-
nie czerwieni i różu uzyskamy, 
używając cebuli czerwonej lub 
soku z buraka. Dzięki czerwonej 
kapuście zabarwimy natomiast 
jaja na niebiesko.  

Do barwienia jaj na pomarańczo-
wo świetnie sprawdzi się marchew, 
a na żółto – kurkuma. Zielonym 
barwnikiem mogą być liście świe-
żego szpinaku, młoda pokrzywa lub 
natka pietruszki. Możliwości jest 
bardzo dużo, więc warto ekspery-
mentować i łączyć różne składniki, 
by uzyskać niepowtarzalny efekt.

Jak uzyskać kolorowe jajka? 
Potrzebny jest dość intensywny, 
gorący wywar, w którym pozo-
stawimy ugotowane jaja aż do 

ostygnięcia. By uzyskać szcze-
gólnie intensywną barwę, warto 
sięgnąć po białe jajka i trzymać 
je w wywarze dłużej (nawet 
przez noc). Można też surowe 
jaja gotować z dodatkiem natu-
ralnego barwnika, ok. 15 min. 
Do wody warto dodać trochę 
octu, utrwali kolor. A końcowy 
efekt poprawimy, przecierając 
kolorowe jajka szmatką nasą-
czoną w oliwie bądź oleju. Będą 
piękną, błyszczącą ozdobą wiel-
kanocnego stołu.  (aś)
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Tradycja formowania procesji kon-
nych i uroczystego objeżdżania pól 
uprawnych w poniedziałek wiel-
kanocny sięga co najmniej XVII 
wieku. W Parafii Ducha Świętego 
w gliwickiej Ostropie ten ciekawy 
obyczaj jest praktykowany każde-
go roku, niezależnie od pogody. 

O godz. 13.00 przed kościo-
łem formuje się orszak, 
złożony z kilkudziesięciu 
jeźdźców, którzy na koniach 
objeżdżają należące do 
parafii pola, modląc się 
i prosząc o dobre plony.

Jeźdźców obowiązuje specjalny, 
ściśle określony szyk, ubiór (bry-
czesy, oficerki, czarna kurtka, 
wieniec z bukszpanu przetykany 
kwiatami z bibuły) i tradycja 
modlitewna. 

Trasa procesji jest jasno wy-
tyczona, a od pewnego czasu, 
w związku z coraz większym 
ruchem samochodowym, także 
zabezpieczona przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Ostropie i po-
licję. Jeźdźcy po uformowaniu 
procesji wyjeżdżają spod ko-
ścioła parafialnego trójkami. 

W pierwszej trójce zawsze 
jest trzech kawalerów, którzy 
mają dwa wieńce skrzyżowa-
ne na piersi. Ten, który jedzie 

w środku, trzyma krzyż proce-
syjny. Jeźdźcy, którzy znajdują 
się w 1/3 długości orszaku, 
wiozą symbole Chrystusa 
Zmartwychwstałego, czyli pas-
chał, figurę Chrystusa i krzyż, 
przez który jest przewieszona 
stuła.

Cała procesja trwa mniej 
więcej 4 godziny i kończy się 
około 17.00. Po krótkim nabo-
żeństwie w kościele następuje 
jeszcze rzucanie wieńców. 
Kawalerowie starają się je 
umieścić na krzyżu misyjnym 
– ten, któremu się to uda, 
w tym samym roku się ożeni 
albo pozna swoją ukochaną.  
 
 (mm)

Procesja konna w ostropie gromadzi w poniedziałek wielkanocny wielu mieszkańców 
oraz przyjezdnych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda osterritt, czyli „jazda za Panem 
bogiem”. Zwyczaj ten, praktykowany niegdyś w wielu wsiach Górnego śląska, przetrwał 
już tylko w kilku miejscach. Jednym z nich jest dzielnica Gliwic.

w jego wnętrzach znajdziemy jedne z najpiękniejszych barokowych polichromii na Gór-
nym śląsku, m.in. gęste od emocji sceny Męki Pańskiej. Kościół filialny pw. św. Jerzego przy  
ul. Piekarskiej – częściowo drewniany, częściowo murowany, cichy, piękny i harmonijnie wto-
piony w pejzaż gliwickiej ostropy – został uhonorowany nagrodą specjalną w prestiżowym 
ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany”. Pieczołowitą renowację świątyni wsparło 
finansowo Miasto Gliwice, które od 2009 roku przekazało na ten cel ponad 900 tys. zł.

Drewnianych kościółków na 
Górnym Śląsku jest ponad 70. 
Dwa takie obiekty możemy po-
dziwiać w Gliwicach. Jednym jest 
kościół pw. Wniebowzięcia NMP 
przy ul. Kozielskiej, a drugim wy-
jątkowy, drewniano-murowany 
„św. Jerzy” przy ul. Piekarskiej. 
W prestiżowym konkursie orga-
nizowanym przez ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego przy 
współudziale generalnego kon-
serwatora zabytków ta pozornie 
skromna świątynia została do-
ceniona w kategorii specjalnej: 
Właściwe użytkowanie i stała 
opieka nad zabytkiem. Jurorzy 
konkursu (m.in. prof. Andrzej 
Koss, dyrektor Międzyuczelnia-
nego Instytutu Konserwacji i Re-
stauracji Dzieł Sztuki przy Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie) 
zwrócili uwagę na bezcenną war-
tość gliwickiego kościółka, ogrom 
prac ratujących go od zniszczenia 
(wieloletni wysiłek proboszcza 
przy finansowym wsparciu 
Miasta Gliwice, wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, resortu 
kultury, a także marszałka woje-
wództwa śląskiego), imponujące 
utrzymywanie tego, co już przy 

zabytku zostało zrobione i na 
szerokie planowanie dalszych 
prac konserwatorskich. 

Pierwsze wzmianki o kościele pw. 
św. Jerzego sięgają XV wieku, kiedy 
to jako kościół parafialny został 
erygowany. W czasie wojen husyc-
kich został spalony, a po odbudo-
wie znowu go zniszczono – tym ra-

zem w czasie potopu szwedzkiego. 
Obecnie stojący i podziwiany przez 
mieszkańców obiekt został kon-
sekrowany w 1719 roku. W jego 
wnętrzu zachowało się oryginalne 
barokowe wyposażenie – ambona, 
belka tęczowa z datą 1646, kon-
strukcja ołtarza głównego oraz bo-
gate polichromie w nawie głównej 
i prezbiterium. Od 1807 do 1927 

roku kościółek pełnił funkcję sa-
modzielną. Co było powodem jego 
zniszczeń? Szkody górnicze, ale też 
budowa drugiego – tym razem 
murowanego – kościoła pw. Ducha 
Świętego, który po 1927 roku prze-
jął funkcję kościoła parafialnego.  
To sytuacja często spotykana 
w przypadku drewnianych świą-
tyń. 

Utrzymanie dwóch budowli jest 
nie lada wyzwaniem dla każdej 
parafii. Mogę śmiało powiedzieć, 
że w przypadku kościółka pw. św. 
Jerzego od zagłady uratowało 
go wsparcie naszego miasta 
i oczywiście ogromne zaangażo-
wanie proboszczów: Józefa Kary, 
a następnie Michała Wilnera. Ks. 
Wilner nie tylko przygotował wie-
lostronicowy wniosek zgłoszenia 
do konkursu (przy niewielkiej po-
mocy ze strony WKZ oraz mojej) 
– dba również o stałą promocję 
tego miejsca. W 2017 roku zor-
ganizował we wnętrzach „św. 
Jerzego” konferencję naukową 
i z tego, co mi wiadomo (a mam 
nadzieję, że nie zdradzam tajem-
nicy proboszcza) na podstawie 
wystąpień prelegentów zostanie 
wydana publikacja pokonferen-
cyjna. 

Wręczenie nagrody dla gliwickiego 
kościółka odbędzie się już po świę-
tach, 24 kwietnia w Gdyni, podczas 
uroczystej gali z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Ochrony Zabytków. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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JubileuSZe

16 kwietnia w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami 
za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.
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wARto wieDZieć / oGłoSZeniA
komunikaty

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

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

usługi remontowe w Pec – Gliwice  
Sp. z o.o. – teren Zakładu cieplnego nr 1. 
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

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

Zarząd budynków 
Miejskich i towarzystwo 

budownictwa Społecznego 
w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

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

wykonanie termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy placu Jaśminu 13  

w Gliwicach, wprowadzenie  
instalacji gazu, wewnętrznej  
instalacji c.w.u. i c.o. (gaz),  

wbudowanie łazienek, wykonanie  
izolacji przeciwwilgociowych  

i termicznych, uporządkowanie 
przewodów kominowych.

termin składania ofert: 25 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

wykonanie termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego przy placu Jaśminu 15  

w Gliwicach, wprowadzenie  
instalacji gazu, wewnętrznej  
instalacji c.w.u. i c.o. (gaz), 

wbudowanie łazienek, wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych  

i termicznych, uporządkowanie 
przewodów kominowych.

termin składania ofert: 25 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.15

wykonanie kompleksowej  
termomodernizacji budynku wielo-
rodzinnego przy ul. Sikorskiego 41 
w Gliwicach, wprowadzenie c.o.  

z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz 
z robotami towarzyszącymi.

termin składania ofert: 25 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 kwietnia 2019 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo  
wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o., 
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  

organizowanego wg procedur określonych  
Regulaminem PWiK Gliwice, pn.

usługa utrzymania zieleni w obiektach 
eksploatacyjnych Spółki, codzienna  

pielęgnacja terenów zielonych,  
utrzymywanie czystości terenów  

zewnętrznych, odśnieżanie, czyszczenie  
i odmulanie wylotów oraz rowów.

termin składania ofert: 19 kwietnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 19 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwik.gliwice.pl
W gronie par świętujących półwiecze znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Grażyna i Marek Antczakowie, 
Zofia i Mirosław Ballowie, Maria i Mirosław Bieńkowscy, Kazimiera i Ryszard Dziekońscy, Krystyna i Herbert 
Fronczakowie, Maria i Jan Grzeszczukowie, Wanda i Stanisław Hajtowie, Bogusława i Rafał Jeżykowscy, 
Jadwiga i Stanisław Juszczakowie, Genowefa i Jan Kawkowie, Lucyna i Stefan Kielarowie, Cecylia i Antoni 
Klatowie, Teresa i Diter Kokoszkowie, Bogda i Jan Konowalikowie, Jadwiga i Waldemar Lorberowie, Zofia 
i Antoni Michalscy, Danuta i Antoni Nawarowie, Helena i Kazimierz Oparczykowie, Grażyna i Stefan Piotrowscy, 
Genowefa i Marian Politowie, Jadwiga i Stanisław Pytkowie, Jadwiga i Zygfryd Siegertowie, Emilia i Edward 
Wiżowie, Maria i Stanisław Woźniczkowie, a także Daniela i Krzysztof Ziębowie.

60-lecie związku obchodzili tego dnia: Urszula i Stanisław Durczakowie, Marianna i Stanisław Dybałowie, Urszula 
i Marcin Golaszowie, Krystyna i Władysław Łączowie, Elżbieta i Eryk Magierowie (którzy odebrali również 
czekające na nich pamiątkowe odznaczenia z okazji 50-lecia małżeństwa), Zenobia i Czesław Stawiarzowie, 
Anna i Ryszard Wajgeltowie, a także Maria Woźniak-Warachim i Wacław Warachim.

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości Felicję i Zenona Hryniów 
oraz Celinę i Stanisława Modrzyków.  
 (kik)
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Zakończył się nabór wniosków do Gliwickiego budżetu 
obywatelskiego 2020. Mieszkańcy Gliwic zgłosili w tym 
roku 301 projektów. lista wszystkich złożonych wnio-
sków zostanie opublikowana do 10 maja na stronie 
internetowej www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki budżet 
obywatelski” oraz w biuletynie informacji Publicznej.

Obecnie trwa etap oceny pro-
jektów, zgodnie z kryteriami 
określonymi przez Radę Miasta 
Gliwice. wyniki weryfikacji 
zostaną ogłoszone 12 czerwca. 
W przypadku projektów zweryfi-
kowanych negatywnie opubliko-
wane zostaną także uzasadnienia 

ocen. Od 13 do 19 czerwca 
mieszkańcy będą mogli składać 
odwołania od negatywnego 
wyniku weryfikacji. Do 22 lipca 
poznamy listę projektów, które 
pojawią się na formularzach do 
wrześniowego głosowania.  
 (jl)

25 kwietnia w centrum edukacyjnym im. św. 
Jana Pawła ii odbędą się prelekcja i koncert 
muzyczny w ramach „Kawiarenki Zdrowia”.  
Zapraszamy! 

Początek spotkania – godz. 
17.00. Prowadzący, dr n. 
med. Eugeniusz Majewski 
kierujący oddziałem Chirur-
gii Ogólnej z pododdziałem 
Chirurgii Naczyń w Szpitalu 
Miejskim nr 4 w Gliwicach, 
opowie o faktach i mitach 
związanych z zakrzepicą 
żylną i zatorem płucnym. 
O część artystyczną zadbają 

uczniowie Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Gliwicach, 
a całość dopełni – jak za-
wsze – zdrowy poczęstunek. 
Wstęp wolny!

Kolejne spotkania „Ka-
wiarenki Zdrowia” pla-
nowane są na 16 maja,  
16 września i 22 października. 
 (kik)
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http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
https://gliwice.eu/
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oGłoSZeniA
komunikaty

oferty pracy

oferty pracy

● pracownik budowlany 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, za-
kres obowiązków: prace budowlane – tynkowanie, 
murowanie, prace ciesielskie, dekarskie, układanie 
płytek, prace wykończeniowe (karton-gips, gładzie, 
malowanie), umowa-zlecenie, miejsce pracy: teren 
Śląska;

● elektromonter/mechanik maszyn   
   budowlanych 

wykształcenie zawodowe, 2–3 lata doświadczenia 
zawodowego, zakres obowiązków: obsługa budowy 
w zakresie naprawy i konserwacji maszyn budowla-
nych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice; 

● serwisant / monter rolet, okien,  
   zasłon 

wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodo-
we / ew. osoba chętna do przyuczenia, prawo jazdy 
kat. B – mile widziane, zakres obowiązków: montaż 
okien, bram, rolet, moskitier, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice, 1/2 etatu, mile widziani emeryci 
i renciści, możliwość pracy również na cały etat;

● operator koparki 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodo-
we na ww. stanowisku, uprawnienia na koparkę, 
prawo jazdy kat. B, C, brak nałogów, dostarczanie 
materiałów na budowę, jedna zmiana, miejsce 
wykonywania pracy: teren Śląska;

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

● pracownik budowlany 
wykształcenie podstawowe, doświadczenie – mi-
le widziane, prace ogólnobudowlane, zbrojenie, 
ciesielstwo, pracodawca zapewnia transport do 
i z miejsca pracy, jedna zmiana, umowa–zlecenie, 
miejsce pracy: teren Śląska;

● kierowca autobusu 
wykształcenie: mile widziane zawodowe; prawo 
jazdy kat. D, baza: Gliwice, miejsce pracy: teren 
Śląska, możliwość pracy na 1/2 etatu lub np. na 
umowę–zlecenie w weekendy;

● doradca klienta (oferta dla osób   
    z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) 

wykształcenie średnie, mile widziana znajomość 
asortymentu działu metalowego, sanitarnego, 
ogród, zakres obowiązków: profesjonalna i kom-
pleksowa obsługa naszych klientów, realizacja 
i monitoring procesu zamówień klienta, dbałość 
o wizerunek działu, dbanie o dostępność towarów 
i ich prawidłowe oznakowanie, dwie zmiany, miej-
sce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów wojennych 12,  

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 11 kwietnia 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr KD.210.20.2019.eD-1

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w wydziale edukacji  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji 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 nie-

pełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 
15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32/238-56-50. 

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych 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 od-
czytanie. 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 proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie 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 odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

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

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

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych 
i poznawczych menedżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów 
potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych 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 od-
czytanie. 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 proce-
su 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 odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej „nASZ DoM””  

w Gliwicach, ul. Derkacza 10, 
zatrudni pracownika na 
stanowisku: oPieKun, 

w pełnym wymiarze  
czasu pracy.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas 
określony.
Miejsce wykonywania pracy: Dom 
Pomocy Społecznej „NASZ DOM”,  
ul. Derkacza 10, 44-100 Gliwice.
i. wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

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

ii. wymagania dodatkowe: 
a) doświadczenie zawodowe: mile 

widziany staż pracy na stanowisku 
opiekun.

iii. Predyspozycje osobowościowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) sumienność, uczciwość, samodziel-

ność,
c) umiejętność i łatwość nawiązywania 

kontaktu z osobami niepełnospraw-
nymi.

iV. ogólna charakterystyka wykonywa-
nej pracy:
a) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, 

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

b) wspieranie mieszkańca i pomoc  
w rozwiązywaniu jego problemów,

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

d) zaspokajanie innych codziennych 
potrzeb mieszkańców domu.

V. wymagane dokumenty: 
• życiorys zawodowy.
Złożony życiorys powinien być opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2018 r.,  
poz. 1000.)”.
Vi. Miejsce i termin złożenia doku-
mentów
Życiorys należy złożyć osobiście w sekre-
tariacie Domu Pomocy Społecznej „Nasz 
DOM” w Gliwicach, ul. Derkacza 10 lub 
przesłać na adres e-mail: dpsgliwice1@
poczta.onet.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-19-60.

że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, 

na parterze budynku przy 
ul. Zwycięstwa 21,  

zostało umieszczone  
ogłoszenie o przetargu  

ustnym z ograniczeniem 
branży pod nazwą: 

„wynajem 
powierzchni użytkowej 

zlokalizowanej  
na terenie budynku 
urzędu Miejskiego  

w Gliwicach”.
termin i miejsce przetargu:  

23 kwietnia 2019 r.  
o godz. 13.00,   

sala 142 w budynku Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21.

Pełna treść ogłoszenia oraz 
załączniki są dostępne na 

stronie bip.gliwice.eu  
w dziale informacje publiczne 
/ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe / komunikaty urzędowe.

preZyDent  
miaSta GLiWice

ZaWiaDamia,

http://www.pup.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:dpsgliwice1@poczta.onet.pl
mailto:dpsgliwice1@poczta.onet.pl
http://bip.gliwice.eu
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oGłoSZeniA
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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

• 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. Pszczyń-
skiej 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. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
termin wpłaty wadium: 2 maja 2019 r.

• 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, 
kl. 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 general-
nego 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.

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.

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

1. lokalizacja: na zach. od ul. Karpackiej w Gliwicach.
2. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewiden-
cji gruntów i Kw:
• działka nr 70, obręb Sośnica, KW nr GL1G/ 

00033242/5, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
powierzchnia gruntu 0,0212 ha.

3. opis nieruchomości
Nieruchomość położona na terenie Gliwic w odległo-
ści 5 km od centrum miasta, w pobliżu przystanków 
komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, drobne punkty han-
dlowo-usługowe. Po stronie zachodniej przebiega 
autostrada A1. Teren płaski częściowo ogrodzony, 
niezagospodarowany z zielenią niską nieurządzoną. 
Granice działki tworzą kształt zbliżony do trapezu. 
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi pu-
blicznej. Działka nieuzbrojona. W pobliżu przebiegają 
sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała 
Rady Miejskiej nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 
2010 r. opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 143  
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372) działka nr 70 położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem 01 MNU, co 
oznacza tereny istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, które zaliczane są do terenów 
adaptacji i uzupełnienia istniejącej zabudowy i za-
gospodarowania.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Ponadto w § 5 ust. 5 tekstu planu, ustalone zostało:
„5. Zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkanio-
wej na terenach lun częściach terenów znajdujących 
się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania 
akustycznego dróg, linii kolejowych bez zastosowania 
rozwiązań ograniczających ich uciążliwości”.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 30 240,00 zł
Minimalne postąpienie: 310,00 zł
Sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
6. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 maja 2019 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
w sali nr 206.
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż wyżej opi-
sanej nieruchomości rozpoczął się 26 marca 2019 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył wynikiem negatywnym.
7. wadium
Wadium w wysokości 3100,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na kon-
to bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA, nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem przelewu: „Przetarg, dz. nr 70, obręb 
Sośnica oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej  
15 maja 2019 r. Podpisanie notarialnej umowy kup-
na-sprzedaży nastąpi do 21 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 wska-
zane 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.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest rów-
noznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. tryb przetargu 
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak do-
stępu do drogi publicznej działka nr 70 nie może 

stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania, może natomiast służyć popra-
wie warunków zagospodarowania przyległych nie-
ruchomości, zatem celowym jest jej zbycie w drodze 
przetargu ograniczonego do właścicieli/wieczystych 
użytkowników (dot. łącznie wszystkich osób posia-
dających udziały w nieruchomości) nieruchomości 
przyległych. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli/wieczystych 
użytkowników nieruchomości przyległych, tj. działek 
nr 63, 64, 65, 69, obręb Sośnica.  
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później 
niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
9. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działal-
ność 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 prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą;

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana przez komisję prze-
targową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi 
wieczystej wg stanu na dzień 15 maja 2019 r. W przy-
padku gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostar-
czyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 
15 maja 2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-97/2018 z 10 grudnia 2018 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go ograniczonego prawa własności nieruchomości 
gruntowej obejmującej działkę nr 70, obręb Sośnica, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wia-
domości wykazu przedmiotowej działki, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo 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).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu i termi-
nie 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 prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-97/2018 z 10 grudnia 2018 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. 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).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

obowiązek informacyjny.
Organizator przetargu informuje, iż:

• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwy-
cięstwa 21, Gliwice 44-100), 

• zgodnie z art. 6 pkt 1 ppkt c rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego 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) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości  prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających 
konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, 
równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania najko-
rzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników po-
stępowania podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, 
gromadzone są i przetwarzane są w celu realizacji obowiązków 
i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem nie jest 
wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na prze-
twarzanie w tym celu jego danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub 
firmy uczestników postępowania wynika z powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  

z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Mini-
strów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. 
(DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., 
poz. 1490),

• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się 
z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych 
osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. 
Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakre-
sie odpowiednim do prowadzenia postępowania przetargowego 
w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski w Gli-
wicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki oraz 
potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych 
osobowych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach,

• wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku 
postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego 
zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza 
możliwości przetwarzania danych osobowych w celu reali-
zacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także 
dochodzenia jego roszczeń, w tym w szczególności roszczeń 
wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej wycofaniem.

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),

oGŁaSZa

nierucHomoŚci

oBWieSZcZenia

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

Ab.6740.7.1.2019 z 11 kwietnia 2019 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 22 marca 2019 r.:
Miasta Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pn.:

„Zachodnia brama Metropolii Silesia  
– centrum Przesiadkowe w Gliwicach  

– rozbudowa ul. Składowej (drogi gminnej  
nr 130495 S) oraz rozbudowa ul. toszeckiej 

(drogi gminnej nr 130437S)”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o nu-
merach ewidencyjnych działek (przed ich podziałem):

obręb centrum:
12/2, 12/3, 15/2, 19, 20, 22, 24/2, 25, 26, 27, 28, 368/3, 
378/2, 380, 381, 382;

obręb Zatorze:
146, 147, 148, 149, 156, 157, 158.

Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapo-
znać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury  
i Budownictwa (pokój nr 505 na V piętrze), a ewen-
tualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść pisem-
nie powołując się na znak niniejszego obwieszczenia  
w terminie 14 dni od dnia publicznego doręczenia 
ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu 
o posiadane dowody i materiały.

oBWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://scl.com.pl/
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oGłoSZeniA
nierucHomoŚci

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości:

• 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 mieszkanio-
we oraz bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,  
Kw Gl1G/00009898/1 prowadzona w Sądzie Rejo-
nowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb Stare 
Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, położona przy  
ul. tadeusza Kościuszki w Gliwicach, użytek b – te-
reny mieszkaniowe, Kw Gl1G/00056985/2 prowa-
dzona 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 opodatkowa-
nia 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 po-
datkiem VAT w wysokości 23%.
wadium: 490 000,00 zł.
termin wpłaty wadium: 18 kwietnia 2019 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:

• części nieruchomości stanowiącej działkę nr 324, 
obręb Stare Miasto, o pow. gruntu 0,1822 ha, zabu-
dowaną budynkami położonymi przy ul. tadeusza 
Kościuszki 44 i ul. tadeusza Kościuszki 46 w Gliwi-
cach, z Kw Gl1G/00048793/0, użytek: bi – inne 
tereny zabudowane.

termin przetargu: 10 czerwca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
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).
wadium: 120 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 czerwca 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.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem 
jest wydział Gospodarki nieruchomo-
ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu inwalidów wojennych 12 zostały podane do publicz-
nej wiadomości nw. wykazy nieruchomości:

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

przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność 
Miasta Gliwice:
• nr 75–78/2019 do 23 kwietnia 2019 r.

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.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• nr 83/2019 do 29 kwietnia 2019 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 67/2019 do 25 kwietnia 2019 r., 
• od nr. 77/2019 do nr. 81/2019 do 29 kwietnia 2019 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie jednostki, przy ul. Płowieckiej 31 
oraz w biuletynie informacji Publicznej (biP) za-

równo Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, jak i urzędu Miej-
skiego w Gliwicach został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do wydzierża-
wienia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:  

• nr ZDM/10/2019 do 26 kwietnia 2019 r.

iV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
13 maja 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 iV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
jako działka nr 250, obręb czechowice Zachód, położonej w Gliwicach na zachód od ul. toszeckiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 404 800,00 zł
wadium: 40 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 4050,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą 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 ewi-
dencji gruntów i Kw:
• działka nr 250 obręb Czechowice Zachód, użytki: 

RV – grunty orne i ŁVI – łąki trwałe, o pow. gruntu 
0,2740 ha, księga wieczysta nr GL1G/00044877/5.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, położona 
jest w północnej części miasta. Kształt działki regularny, 
zbliżony do prostokąta. Otoczenie działki stanowią 
niezabudowane tereny użytkowane rolniczo, w dalszej 
odległości zabudowania mieszkalne. Działka jest nie-
ogrodzona. Teren porośnięty krzewami i roślinnością 
trawiastą.  
Sieci uzbrojenia terenu w dalszym zasięgu. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów okre-
ślą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nie-
ruchomości.
Skomunikowanie działki nr 250, obręb Czechowice 
Zachód, może odbywać się poprzez gminną działkę  
nr 491, obręb Czechowice Zachód, do drogi publicznej 
ul. Strzelców Bytomskich zjazdem istniejącym. Działka 
nr 491 ma charakter nieurządzonej drogi wewnętrznej, 
nie zaliczonej do pasa drogi publicznej (nie jest objęta 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym 
utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, na-
prawy nawierzchni oraz oznakowania).
W granicy przedmiotowej działki przechodzi prawdopo-
dobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie. 
Planuje się w przyszłości realizację trasy rowerowej 
wzdłuż południowej granicy działki nr 250, obręb Cze-
chowice Zachód.  
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działka nr 250, obręb Czechowice Zachód, położona jest 
na terenie na którym od 31 maja 2014 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”. 
Plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r., która opubli-
kowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka, 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 4Mnn 
opisanym jako tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej – nowe, a także w niewielkiej północnej 
części na terenie oznaczonym symbolem 4ZP opisanym 
jako tereny zieleni urządzonej oraz w niewielkiej połu-
dniowej części na terenie oznaczonym symbolem 03KDl 
opisanym jako tereny dróg publicznych – lokalnych.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNn 
do 13MNn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
(…),
b) budynki gospodarcze,
c) garaże, 

d) sieci infrastruktury technicznej, 
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca posto-

jowe dla samochodów osobowyc,
f) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe, 
g) obiekty małej architektury.
Od 1ZP do 14ZP obowiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń o charakterze 

urządzonym; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
b) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
c) obiekty małej architektury.
Od 01KDL do 06KDL obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi lokalne; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) ciągi piesze i rowerowe,
b) zatoki i przystanki autobusowe, 
c) miejsca postojowe dla samochodów,
d) place manewrowe,
e) sieci infrastruktury technicznej bez budynków,
f) obiekty małej architektury,
g) budowle związane z funkcjonowaniem dróg i linii 

kolejowych, 
h) zieleń urządzona,
i) urządzenia ochrony środowiska.
Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa 
„OW” obserwacji archeologicznej.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 13 maja 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 rozpoczął się 1 października 2018 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg rozpoczął się 17 grudnia 2018 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg rozpoczął się 5 marca 2019 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem negatywnym.
5. wadium
Wadium w wysokości 40 500,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski SA, nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka 
nr 250, obręb Czechowice Zachód, 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  
8 maja 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 wskaza-
ne konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie po-
danym 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 notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomoc-
nika 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 wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6290/18 
z 21 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego pra-
wa własności niezabudowanej części nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250, obręb Cze-
chowice Zachód, o powierzchni 0,2740 ha, położonej 
w Gliwicach na zachód od ul. Toszeckiej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr GL1G/00044877/5 oraz sporzą-
dzenia 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 za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. 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 przeno-
szący własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 12 czerwca 2019 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca 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 nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6290/18 
z 21 maja 2018 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicz-
nie: 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 za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

oGŁaSZa

inFoRMAcJA SZcZeGÓłowA O ocHRonie DAnycH oSobowycH ZbieRAnycH PRZeZ uRZĄD MieJSKi w GliwicAcH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów pra-
wa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu 
rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami usta-
wy 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 klien-

tami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kon-
taktowych, 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 szcze-
gólności 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 za-
kresu 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 Gliwi-
cach: 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 mo-
mentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają 
taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zauto-
matyzowany 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 elektro-
nicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – 
wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 

Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne 
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może 
uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające 
wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom orga-

nizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa na-

kłada 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 in-
strukcji 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 podejmo-
wanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaga-
niami 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).

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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oGłoSZeniA

StAłe PunKty DyStRybucJi „MieJSKieGo SeRwiSu inFoRMAcyJneGo – Gliwice” nA teRenie MiAStA Gliwice

lP. nAZwA PunKtu ADReS oSieDle

1 centrum Zdrowia Psychicznego i leczenia uzależnień 
„FAMiliA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna biblioteka wojewódzka  
– Filia w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład opieki Zdrowotnej MeDen Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. ii urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. Sklep Abc ul. Rolników 147 Bojków

10. Mini Market – sklep Abc ul. Rolników 358 Bojków

11. KiRcHHoFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. Sano Sp. z o.o. nZoZ ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. Sklep JuliA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. Delikatesy tAtRA ul. Kozielska 456 Brzezinka

16. Sklep oDiDo na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

17. nZoZ centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

18. Kryta pływalnia oliMPiJcZyK ul. Oriona 120 Kopernika

19. MbP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

20. Supermarket StoKRotKA ul. Kopernika 16 Kopernika

21. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

22. Przychodnia unia bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

23. Zakłady Mechaniczne buMAR-łAbĘDy SA ul. Mechaników 9 Łabędy

24. Sklep spożywczy AlDo ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

25. Sklep spożywczy cHAtKA PucHAtKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

26. Huta łabędy SA ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy

27. MbP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

28. General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

29. Sklep spożywczy ADeX ul. Partyzantów 10 Łabędy

30. Sklep boGnA (oDiDo) ul. Staromiejska 59 Łabędy

31. Sklep JeGo ul. Literatów 74 Łabędy

32. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy

33. Sklep RoMeX (oDiDo) ul. Staromiejska 11 Łabędy

34 Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

35. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

36. śląskie centrum logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy

37. nZoZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

38. nZoZ Przychodnia AlMA-MeD ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju

39. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

40. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

41. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

42. biblioteka Główna Politechniki śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

43. Park naukowo-technologiczny  
tecHnoPARK Gliwice Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

44. Politechnika śląska (wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

45. Politechnika śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

46. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

47. cafe & Kids bistro o rety! ul. Derkacza 13 Sikornik

48. Kryta pływalnia MewA ul. Mewy 36 Sikornik

49. MbP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

50. Dom Pomocy Społecznej nASZ DoM ul. Derkacza 10 Sikornik

51. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. nZoZ ul. Rybitwy 2 Sikornik

52. teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

53. biuro obsługi Klienta uM w filii oPS ul. Reymonta 18 Sośnica

54. Kryta pływalnia nePtun ul. Dzionkarzy Sośnica

55. M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

56. Punkt lotto ul. Jedności 4b Sośnica

57. MbP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica

58. Simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

59. nZoZ euRoMeDicAl ul. Żabińskiego 18 Stare Gliwice

60. teSco extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

61. Kryta pływalnia DelFin ul. Warszawska 35 Szobiszowice

lP. nAZwA PunKtu ADReS oSieDle

62. Przychodnia toszecka Sp. z o.o. nZoZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

63. Kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice

64. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice

65. Sklep ogólnospożywczy PiotRuś ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

66. Stacja paliw PKS (obok SelGRoS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

67. centrum informacji Kulturalnej i turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

68. centrum onkologii instytut im. M. Skłodowskiej-curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

69. Punkt obsługi Pasażera ZtM pl. Piastów 2 Śródmieście

70. Gliwickie centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

71. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych – cw ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

72. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych – iSP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

73. Komenda Miejska Policji – RecePcJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

74. MbP – biblioteka centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

75. MbP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

76. Muzeum w Gliwicach – willa caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

77. Gabinet dentystyczny DentinAl ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście

78. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

79. nZoZ Szpital wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

80. ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

81. PAlMiARniA MieJSKA w parku chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

82. Powiatowy urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

83. nZoZ Przychodnia eskulap Sp. z o.o. plac marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

84. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

85. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZoZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

86. urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

87. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

88. Filia urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

89. nowe Gliwice (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek

90. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

91. MbP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

92. okręgowy urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

93. Poradnia Podstawowej opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

94. Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

95. Przychodnia unia bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

96. Zakład lecznictwa Podstawowego  
i Specjalistycznego Medicor Sp. z o.o.

ul. Cichociemnych 14 Trynek

97. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

98. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

99. Park Handlowy ARenA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego

100. centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego

101. MbP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego

102. ośrodek Zdrowia MeDyK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego

103. nZoZ Vito-MeD Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego

104. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska  
Polskiego

105. i urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska  
Polskiego

106. Jednostka wojskowa (wKu) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

107. nZoZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

108. Sklep DeliKAteSy ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

109. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

110. Animed Sp. z o.o. nZoZ ul. Lipowa 36 Zatorze

111. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze

112. MbP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze

113. Sklep rybny AtlAntic ul. Spółdzielcza 33C Zatorze

114. FoRuM ul. Lipowa 1 Zatorze

115. Górnośląskie centrum edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

116. internat przy Zespole Szkół  
techniczno-informatycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

117. obwód lecznictwa Kolejowego SPZoZ ul. Opolska 18 Zatorze

118. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

119. Sklep netto ul. Kurpiowska 2c Żerniki

120. Sklep SPołeM ul. Elsnera 50 Żerniki

121. Sklep GRono ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...
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25 kwietnia gościem wszechnicy PAu będzie wybitny 
pianista i pedagog prof. Andrzej Jasiński. wygłosi wykład 
pt. „Duchowość muzyki”.

Prof. Jasiński trzykrotnie przewod-
niczył obradom jury Międzynaro-
dowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina. Jako muzyk 
z sukcesami występował na całym 
świecie. Wykształcił też wielu zna-
komitych uczniów, z Krystianem 
Zimermanem na czele.

W Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) prof. Jasiński nie tylko wygłosi 
wykład, ale też zagra na fortepia-
nie. Będzie to więc nietypowe, 
muzyczno-naukowe spotkanie 
Wszechnicy PAU. Początek o godz. 
16.00. Wstęp wolny. 
 (mm)

26 kwietnia  uczniowie, kombatanci, przedstawiciele samorządu i mieszkańcy Gliwic od-
dadzą hołd więźniom Kl Auschwitz-birkenau pomordowanym na trasie Marszu śmierci.
Spotkanie Pokoleń rozpocznie 
się o godz. 13.00 przy zbiorowej 
mogile i pomniku na cmentarzu 
Centralnym. Znajduje się ona przy 
głównej alei cmentarza, za domem 
przedpogrzebowym. Wydarzenie 
będzie cenną lekcją historii.

W ośmiu mogiłach na cmentarzu 
Centralnym spoczywa co najmniej 
kilkaset osób, dokładna liczba nie 
jest jednak znana. Ciała po wojnie 
zostały ekshumowane i przeniesione 
do Gliwic z okolicznych miejscowości. 
Ewakuacja Auschwitz rozpoczęła się 
w styczniu 1945 roku. Blisko 14 tys. 
więźniów (z 56 tys. ogółem) skiero-
wano z Oświęcimia do Gliwic. (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
PiĄteK 19 KwietniA

 ■ godz. 17.00: „Ozdobne słoiki” – warsztaty pla-
styczne, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 18.00: „Portugalia – kraj, który pokochasz” 
– spotkanie podróżnicze z Moniką Borecką z cyklu 
„Świat stoi otworem”, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

wtoReK 23 KwietniA
 ■ godz. 16.30: Światowy Dzień Książki w Bibliofo-

rum, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum,  
ul. Lipowa 1)

śRoDA 24 KwietniA
 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Marzeną Ro-

galską, Scena Forum (Centrum Handlowe Forum, 
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 19.00: „nieFOTOGENICZNA” – warsztaty fo-
tograficzne z Eweliną Pniewską, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4–5)

kultura.gliwice.eu

Z okazji święta narodowego trzeciego Maja 
w naszym mieście wystąpi dama polskiej pio-
senki – edyta Geppert. Artystka da koncert 
w teatrze Miejskim. Miasto Gliwice zaprasza!

Koncert Geppert będzie 
elementem miejskich ob-
chodów rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. 
Oficjalne uroczystości 
zaplanowano na pl. Kra-
kowskim około godz. 14.30. 
Dla mieszkańców zagra 
Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Zespołu Szkół Żeglugi 
Śródlądowej z Kędzierzyna-
-Koźla, znana z występów 
w projekcie L.U.C & Rebel 
Babel Ensemble.

Wieczorny koncert Edyty 
Geppert rozpocznie się 
o godz. 18.00 w TM-ie 
w Gliwicach (ul. Nowy 

Świat 55–57). Piosenkar-
ka znana jest ze śpiewania 
największych perełek pol-
skiej piosenki literackiej. 
„Och, życie kocham cię nad 
życie” czy „Jaka róża, taki 
cierń” na stałe weszły już 
do kanonu polskiej poezji 
śpiewanej. Recital w gli-
wickim teatrze będzie spo-
tkaniem z charyzmatycz-
ną, obdarzoną mocnym, 
przejmującym głosem 
artystką. Bilety w cenie  
1 zł będzie można nabyć 
od środy 24 kwietnia w ka-
sach TM-u w Gliwicach 
i kina Amok (ul. Dolnych  
Wałów 3). (mm)

wykład z muzyką w tle

Spotkają się pokolenia

edyta Geppert
w Gliwicach

Sarsa i Zakopower dadzą czadu
11 maja pod Areną Gliwice muzyczne siły połączą dwie duże plenerowe imprezy. Sonbird, 
Sarsa i Zakopower wystąpią na finale X Gliwickiego Rajdu Przygodowego 360° i imprezy 
śląsk Maturzystom. Miasto Gliwice i Politechnika śląska zapraszają!

Koncerty przy hali widowiskowo-
-sportowej przy ul. Akademickiej 
50 rozpoczną się około godz. 
17.00. Plenerową imprezę rozkręcą 
chłopaki z Sonbird. Indierockowi 
debiutanci świetnie wypadają 
podczas koncertów. Dziennikarze 
uznali Sonbird za jeden z najlepiej 
zapowiadających się zespołów na 
polskiej scenie muzczynej. 

Po takiej rozgrzewce na gliwicką 
scenę wejdzie Sarsa, oryginalna 
piosenkarka pop. Jej teledyski 
mają na YouTube’ie ponad 100 
mln odtworzeń. Sarsa jest na 
fali, podbija serca publiczności 
sceniczną charyzmą i bardzo 
charakterystycznym wokalem.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Zakopower. Rockowa kapela góral-
ska pod wodzą Sebastiana Karpiela 
Bułecki ma tysiące fanów nie tylko 

wśród miłośników folku. W piosen-
kach grupy poza instrumentami 
tradycyjnymi, takimi jak dudy 
podhalańskie czy fujara słowacka, 
można usłyszeć też rasową gitarę 
elektryczną i rockową perkusję. 
Znakiem firmowym grupy jest też 
mocny, niepodrabialny wokal Kar-
piela Bułecki.

Koncerty organizują wspólnie Mia-
sto Gliwice i Politechnika Śląska. 
Wstęp wolny.  (mm)
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