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Zapraszamy na  
Dzień Dziecka on-line

Idealna przestrzeń  
nad Ostropką 

Arena Gliwice – 
emocje na bieżąco

SAMORZĄDZ MIASTA Z MIASTA NIE PRZEGAP!
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NABÓR NA 
MIESZKANIA

OD MIASTA

48 komfortowych mieszkań komunalnych czeka na lokatorów w dwóch nowych 
budynkach przy ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej. 
Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 10 lipca.

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n

>> 5

NABÓR NA
MIESZKANIA

OD MIASTA

48 komfortowych mieszkań komunalnych czeka na lokatorów w dwóch nowych
budynkach przy ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej.
Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 10 lipca.

KONSULTACJE

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 22/2020 (1006), 28 maja 20202

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,   
e-mail: bpm@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Redakcja: Anna Proksa (redaktor naczelny),  tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz tel. 32/238-54-80
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 20 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

AKTUALNOśCI

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 22/2020 (1006), 28 maja 20202

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,   
e-mail: bpm@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Redakcja: Anna Proksa (redaktor naczelny),  tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz tel. 32/238-54-80
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 20 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

AKTUALNOŚCI

Gliwicki Teatr A pracuje nad internetową realizacją muzycznego 
misterium „Totus Tuus”. Projekt zdobył dotację w programie 
„Kultura w sieci”.

Spektakl to z jednej strony 
historia Maryi, ludzkiej matki 
Chrystusa, z drugiej – namysł 
nad „pobożnością maryjną”, 
szczególnie kultywowaną przez 
polskich katolików. Artyści  
Teatru A w swoją opowieść 
wplatają też wątki z życia Karo-
la Wojtyły, czym wpisują się w 
obchody setnej rocznicy urodzin 
papieża. To Jan Paweł II ze słów 

modlitwy „Totus Tuus” („Cały 
Twój”) uczynił swoją dewizę.

Prace nad udostępnieniem 
przedstawienia w sieci trwają. 
Rejestracja misterium „Totus 
Tuus” trafi do Internetu w po-
łowie października. Szczegóły 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej http://teatr-a.org. 
 (mm)

Janusz Krzywoszyński przez kolejną kadencję 
będzie pełnił funkcję Konsula Honorowego Re-
publiki Kirgistanu w Gliwicach. Biuro konsulatu 
działa przy ul. Plebańskiej 18.

Janusz Krzywoszyński funkcję 
konsula pełni od 2018 r. Zajmuje 
się m.in. kojarzeniem firm z Polski 
i Kirgistanu, działalnością kultu-
ralną czy pomocą obywatelom 
Republiki Kirgiskiej w Polsce, jeśli 
zajdzie taka potrzeba.

Dekret o przedłużeniu kadencji 
konsula honorowego wydał 
Minister Spraw Zagranicznych 

Kirgistanu Czyngiz Ajdarbekov, 
a o decyzji poinformował Amba-
sador Kirgistanu w Republice Fe-
deralnej Niemiec Ernist Otorbaev, 
który podkreślił  wagę umacniania 
więzi pomiędzy państwami. 

Biuro konsulatu działa przy  
ul. Plebańskiej 18. Kontakt e-ma-
ilowy: kirgiskonsul@gmail.com, 
kyrgyzconsul@gmail.com.  (mf)

Od 18 maja znów można trenować na 
obiektach sportowych. Dzięki temu wzno-
wiła działalność również Śląska Akademia 
Futbolu i Stowarzyszenie GTW, które za-
praszają na treningi piłkarskie i futsalowe. 
Wznowiono treningi dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat (www.
pilkolandia.pl) oraz chłopców 
i dziewcząt wieku od 6 do 12 
lat. Ruszył też nabór do drużyny 
dziewczyn w wieku od 8 do 15 
lat, które w nowym sezonie po-
walczą w lidze na dużym i małym 
boisku. Treningi dziewczyn odby-
wają się w poniedziałki i środy 
o godz. 17.00 na boisku przy ul. 
Władysława Orkana. Dziewczęta, 
które chcą uczestniczyć w spo-

tkaniach, proszone są o wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny 
pod nr. 500-170-516. Sekcja 
dziewczyn Śląskiej Akademii 
Futbolu jest objęta wsparciem 
Miasta Gliwice. 

Więcej informacji na temat 
zajęć można znaleźć na stronie 
internetowej www.saf.org.pl 
oraz pod numerami telefonów 
500-170-516 i 507-319-462.  
 (mf)

Spektakl Teatru A  
w sieci

W Gliwicach działa  
Konsul Honorowy  
Kirgistanu

Uwaga, uwaga! Trwa wielkie studenckie święto. Żacy świętują już po 
raz 63, ale po raz pierwszy w całkowicie innej oprawie, bo… wirtualno-
-cyfrowej. Czas na IGRY On Air 2020!

Tego jeszcze nie było – studenci 
swoje święto obchodzą on-line. 
Na specjalnym igrowym kanale 
można oglądać wywiady, koncer-
ty i relacje z wydarzeń. Pierwsze 
spotkania w eterze już za nami 
– Igry On Air zainaugurował rek-
tor Politechniki Śląskiej Arkadiusz 
Mężyk i prezydent Gliwic Adam 
Neumann, który uroczyście prze-
kazał klucz do miasta przedstawi-
cielom społeczności studenckiej. 
Podczas inaugurującego Igry 
spotkania, wraz z prorektorem 
ds. Współpracy z Otoczeniem 
Społeczno-Gospodarczym prof. 
Januszem Kotowiczem wspomi-
nali czasy studenckie. 

– Przekazuję miasto w godne ręce, 
w tym roku w wymuszonej epide-
mią wirtualnej formie, ale wpi-
sującej się w profil Gliwic, które 
są miastem nowych technologii, 
informatyki i IT. Ta forma prze-
kazania kluczy jest pewnego ro-
dzaju promocją technik cyfrowo- 
-wirtualnych, za pomocą których 
transmitowana będzie tegoroczna 
edycja Igrów – mówił prezydent 

Gliwic Adam Neumann, wręczając 
klucz do miasta Edycie Piecuch, 
przewodniczącej Samorządu 
Studenckiego Politechniki Śląskiej.

Coś wisi  
w powietrzu

W tym roku relacje z kolejnych 
wydarzeń można śledzić za po-
mocą komputerów, laptopów, 
smartphonów i tabletów. A 
będzie się działo! Organizatorzy 

przygotowali szereg atrakcji, m.in. 
spotkania e-sportowe, koncerty, 
grę miejską, gry planszowe, stu-
denckie pichcenie, konkurs na naj-
lepsze przebranie korowodowe, 
stand-upy, rozmowy z twórcami 
poprzednich edycji Igrów, i konfe-
rencje. Wszystkie imprezy potrwa-
ją do końca tygodnia. Można je 
oglądać na https://tiny.pl/7m7zt. 
Więcej informacji na temat Igro-
wych wydarzeń można znaleźć na 
Facebooku i Instagramie.   (mf)

Wracają do gry

IGRY On Air 2020!
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„Totus Tuus”, reż. L. Styś
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Z MIASTA

Idealna przestrzeń nad Ostropką  
– głos mają mieszkańcy
W Gliwicach powstanie nowa atrakcyjna przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa nad potokiem 
Ostropka. Wiadomo już, jak mogłaby docelowo wyglądać. Teraz o poszczególnych elementach 
zagospodarowania mogą współdecydować mieszkańcy.

Prezydent miasta zachęca gli-
wiczan do wypełnienia elektro-
nicznej ankiety zamieszczonej 
na stronie internetowej i przeka-
zania uwag na temat koncepcji 
projektowej. Obejmuje ona ob-
szar w dzielnicy Wójtowa Wieś,  
pomiędzy potokiem Ostropka  
a ul. Słowackiego.

Teren nad potokiem ma docelowo 
zmienić się w wielofunkcyjną prze-
strzeń publiczną – ładną, zieloną, 
umożliwiającą spokojny relaks 
w gronie rodziny lub znajomych, 
pozwalającą na różnorodną ak-
tywność fizyczną i organizowanie 
spotkań integrujących gliwiczan. 
Powinno to być miejsce przyjazne 
dla osób w każdym wieku. 

Koncepcja uwzględnia wykreowa-
nie w miejscu obecnych terenów 
trawiastych trzech obszarów: prze-
strzeni przyrodniczej, przestrzeni 
koncentrującej funkcje wypo-
czynkowe i rekreacyjne oraz prze-
strzeni sportowej. Do dyspozycji 
mieszkańców może być m.in. plac 
zabaw tematycznie związany z bez-
ludną wyspą, nowe boisko, małe 
ścianki wspinaczkowe, siłownie 
plenerowe – aerobowa dla mniej 
zaawansowanych oraz druga do 
ćwiczeń siłowych i kalistenicznych, 
podest wielofunkcyjny – przydat-
ny jako scena lub miejsce ćwiczeń 
i warsztatów. 

Rowerzystom czy spacerowiczom 
przyda się placyk ze stolikami pik-
nikowymi – szczególnie podczas 
dłuższej wycieczki po mieście. 
Z kolei mieszkańcy, którzy chcą 
poczytać książkę, opalać się lub 
porozmawiać będą mogli skorzy-
stać z wielu miejsc do wypoczyn-
ku – z hamakami, leżakami lub 
ławami. Będzie również polanka 
dla psów. 

Wokół zaplanowano dużo zieleni. 
Zadbano o cenne drzewa rosnące 
na łąkach, mają pojawić się też 
nowe drzewa, krzewy ozdobne, 
łąki kwietne, trawniki, ścieżki, 
a wycinki zostaną ograniczone do 
koniecznego minimum. Zacho-
wana zostanie aleja lipowa nad 
Ostropką, która będzie odnowiona 
i oświetlona.

– W tworzenie założeń do koncep-
cji zagospodarowania angażowali 
się przedstawiciele lokalnej spo-
łeczności, z którymi dyskutowa-
liśmy o różnych możliwościach 
– informuje Roksana Burzak, 
naczelnik Wydziału Gospodarowa-
nia Wodami w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach. 

Kompleksowymi pracami pro-
jektowymi zajęła się firma Bipro-
wodmel, a uwzględniają one dwie 
funkcje tego obszaru – nie tylko 
rekreacyjną, ale także przeciw-
powodziową. Zgodnie z miejską 
strategią ochrony przed powodzia-
mi, teren tzw. łąk nad Ostropką 
rezerwowany jest na zbiorniki 
retencyjne. Tę funkcję mogą peł-
nić bardzo rzadko – raz na kilka 
lub kilkanaście lat. Dlatego miasto 
chce, aby na co dzień jak najlepiej 
służyły mieszkańcom. 

– Wykonanie ziemnych zbiorników 
retencyjnych w miejscu natural-
nych łąk zalewowych jest zasadne 
z uwagi na fakt ich historycznego 
wykorzystywania podczas wyle-
wania wód z Ostropki. Sprzyja 
temu naturalne ukształtowanie 
terenu. Na decyzję wpływają 
doświadczenia minionych lat 
potwierdzające, że fale powo-
dziowe na tym niewielkim potoku 
powodują duże straty. Zbiorniki 
pozwolą zredukować ewentualne 
wysokie wezbrania wód potoku 
w przypadku intensywnych opa-

dów atmosferycznych – wyjaśnia 
Roksana Burzak.

Wybrana koncepcja najmniej 
ingeruje w istniejący teren. Za-
kłada m.in. możliwie minimalną 
deniwelację oraz murki oporowe 
o zróżnicowanej wysokości, a tam, 
gdzie to możliwe, wały ziemne. 
Daje duże możliwości zagospo-
darowania oraz powrotu do 
funkcji rekreacyjnych po ewen-
tualnej akcji powodziowej, a także 
większą elastyczność w obsłudze 
infrastruktury hydrologicznej. – 

Uwzględniając do tego koszty 
budowy i eksploatacji, wariant 
ten jest rozwiązaniem najbar-
dziej zrównoważonym – dodaje 
naczelnik. 

Zgodnie z wytycznymi miasta, 
główny projektant ściśle współpra-
cuje z projektantem krajobrazu. 
– Aby osiągnąć jak najlepsze efekty 
i w pełni wykorzystać potencjał zie-
lonych terenów, taka współpraca 
przy projektowaniu jest niezbędna. 
Będziemy ją zalecać w podobnych 
realizacjach, np. na potoku Wój-

towianka. Chcemy, aby równie 
atrakcyjne przestrzenie publiczne, 
uwzględniające walory przyrod-
nicze, powstawały w przyszłości 
także w innych częściach miasta 
– mówi Mariusz Śpiewok, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

Inwestycja ma być wykonywana 
etapami, a jej realizacja ruszy po 
uzyskaniu przez miasto dofinan-
sowania ze źródeł zewnętrznych. 
W unijnej perspektywie finansowej 
na lata 2021–2027 dostępne będą 
środki na realizację działań prze-
ciwpowodziowych i miasto chce 
z nich skorzystać. 

– Będziemy szukać wsparcia dla 
jak najszerszego zakresu prac. Jeśli 
nie będzie takich możliwości, to do-
celowo teren zagospodarowywać 
możemy sukcesywnie, rok po roku, 
wykorzystując środki własne mia-
sta. Szczegóły nie są przesądzone, 
będziemy uwzględniać priorytety 
mieszkańców i potrzeby wyrażane 
również w ramach budżetu oby-
watelskiego – informuje Mariusz 
Śpiewok.

Koncepcja po przeanalizowaniu 
kolejnych uwag, w tym opinii 
mieszkańców, skierowana zostanie 
do dalszego dopracowania podczas 
projektowania. (al)

Chcesz przekazać swoje uwagi do koncepcji docelowego zagospodarowania terenu nad Ostropką? 
Masz czas do 10 czerwca! 

1. Zajrzyj koniecznie na stronę internetową www.gliwice.eu
2. Zobacz prezentację ze szczegółami i wypełnij elektroniczną ankietę (link do ankiety w prezentacji)

Widok na loże i podest wielofunkcyjny

Widok na podest oraz niski murek w rabatach
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dów atmosferycznych – wyjaśnia 
Roksana Burzak.

Wybrana koncepcja najmniej 
ingeruje w istniejący teren. Za-
kłada m.in. możliwie minimalną 
deniwelację oraz murki oporowe 
o zróżnicowanej wysokości, a tam, 
gdzie to możliwe, wały ziemne. 
Daje duże możliwości zagospo-
darowania oraz powrotu do 
funkcji rekreacyjnych po ewen-
tualnej akcji powodziowej, a także 
większą elastyczność w obsłudze 
infrastruktury hydrologicznej. – 

Uwzględniając do tego koszty 
budowy i eksploatacji, wariant 
ten jest rozwiązaniem najbar-
dziej zrównoważonym – dodaje 
naczelnik. 

Zgodnie z wytycznymi miasta, 
główny projektant ściśle współpra-
cuje z projektantem krajobrazu. 
– Aby osiągnąć jak najlepsze efekty 
i w pełni wykorzystać potencjał zie-
lonych terenów, taka współpraca 
przy projektowaniu jest niezbędna. 
Będziemy ją zalecać w podobnych 
realizacjach, np. na potoku Wój-

towianka. Chcemy, aby równie 
atrakcyjne przestrzenie publiczne, 
uwzględniające walory przyrod-
nicze, powstawały w przyszłości 
także w innych częściach miasta 
– mówi Mariusz Śpiewok, zastępca 
prezydenta Gliwic. 

Inwestycja ma być wykonywana 
etapami, a jej realizacja ruszy po 
uzyskaniu przez miasto dofinan-
sowania ze źródeł zewnętrznych. 
W unijnej perspektywie finansowej 
na lata 2021–2027 dostępne będą 
środki na realizację działań prze-
ciwpowodziowych i miasto chce 
z nich skorzystać. 

– Będziemy szukać wsparcia dla 
jak najszerszego zakresu prac. Jeśli 
nie będzie takich możliwości, to do-
celowo teren zagospodarowywać 
możemy sukcesywnie, rok po roku, 
wykorzystując środki własne mia-
sta. Szczegóły nie są przesądzone, 
będziemy uwzględniać priorytety 
mieszkańców i potrzeby wyrażane 
również w ramach budżetu oby-
watelskiego – informuje Mariusz 
Śpiewok.

Koncepcja po przeanalizowaniu 
kolejnych uwag, w tym opinii 
mieszkańców, skierowana zostanie 
do dalszego dopracowania podczas 
projektowania. (al)

Chcesz przekazać swoje uwagi do koncepcji docelowego zagospodarowania terenu nad Ostropką? 
Masz czas do 10 czerwca! 

1. Zajrzyj koniecznie na stronę internetową www.gliwice.eu
2. Zobacz prezentację ze szczegółami i wypełnij elektroniczną ankietę (link do ankiety w prezentacji)

Widok na loże i podest wielofunkcyjny

Widok na podest oraz niski murek w rabatach
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DWA LATA ARENY GLIWICE

Czas wielkich wydarzeń!
Ponad pół miliona odwiedzających – takim wynikiem Arena Gliwice zamyka dwulecie swojej działalności. Średnio 
co trzy dni ciekawe wydarzenie, a kalendarz ostatnich miesięcy wypełniały imprezy sportowe, rodzinne i muzyczne. 
Dziękujemy, że byliście z nami!

Półmilionowa widownia imprez 
Areny Gliwice to nie tylko pełne 
krzesełka na trybunach, ale też 
setki tysięcy gości odwiedzają-
cych miasto, poznających jego 
atrakcje i korzystających z bazy 
hotelowej. Dynamika rozwoju 
obiektu pozwala twierdzić, że 
poziom, jaki został tu osiągnię-
ty w pierwszym, pełnym roku 
działalności, inne hale w Polsce 
osiągały dopiero po trzech latach! 
Co ważne, marka Areny Gliwice 
przyciągająca do miasta nie tylko 
uczestników widowisk, wpływa 
także korzystnie na rozwój rynku 
pracy. W organizację każdej z du-
żych imprez zaangażowanych jest 
w arenie nawet pół tysiąca osób. 
Inni szlifują swoje umiejętności 
jako wolontariusze. Aspekt pro-
mocyjny? Gliwice, dzięki Arenie, 
stają się coraz lepiej widoczne na 
mapie kraju (i nie tylko).

NIE TYLKO EUROWIZJA

Widowiskiem, które odbiło się naj-
większym echem, był listopadowy 
finał konkursu Eurowizji Junior. 
Transmitowana na cały świat impre-
za okazała się sukcesem frekwencyj-
nym i organizacyjnym. Ale nie tylko 
Eurowizją Junior żyła w ostatnich 
miesiącach gliwicka arena. Dobra 

muzyka stała się wizytówką hali. 
I to w każdym z gatunków, bo go-
ściły tutaj m.in. dinozaury rocka – 
Scorpions, gwiazdy jazzu podczas 
festiwalu Palm Jazz czy mistrzowie 
muzyki filmowej, w tym klasyka – 
Hansa Zimmera. 

BIAŁO-CZERWONE  
TRYBUNY

Nie zabrakło wielkiego sportu, 
warto wspomnieć chociażby 
mecze trzech reprezentacji Polski, 
rywalizujących z drużynami zza 
naszej zachodniej granicy – mowa 
o koszykarzach, piłkarzach ręcz-
nych i siatkarzach. Do tego ważne 
mecze ligowe basketu, siatkówki 
i futsalu, a także zmagania biega-
czy w Runmageddonie oraz gale 
sportów walki KSW 52 The Race 
z udziałem najlepszych wojowni-
ków w Polsce. 

Wspomnieć trzeba szereg działań 
społecznych z pakietem Nasza 
Arena. To wydarzenia i akcje skie-
rowane głównie do społeczności 
lokalnej – w tym zajęcia sportowe 
i taneczne dla seniorów czy wie-
czory z grami planszowymi, poezją 
śpiewaną, przedstawienia dla dzieci. 
Przy wielu imprezach wprowadzano 
pakiety biletowe dla mieszkańców 
Gliwic i powiatu w specjalnych, niż-
szych cenach. Arena angażowała 
się również w akcje charytatywne. 

To był czas wielkich wydarzeń, 
który spędziliśmy wspólnie. Cze-

kamy na Was podczas kolejnych 
imprez – to Wy tworzycie świat 
emocji Areny Gliwice!
 (Arena Gliwice)

Urodziny w rytmie online
Mariusz Kałamaga, zespół Rat Kru, mistrz kuchni – Julien Secher, a także teatr Lufcik na korbkę. To tylko część gwiazd, 
które wystąpią podczas drugich urodzin Areny Gliwice.
Arena Gliwice zaprasza wszyst-
kich gliwiczan do wspólnego 
świętowania drugich urodzin 
obiektu. – Sytuacja umożliwia 
nam to jedynie w formule in-
ternetowej i wykorzystamy do 
tego telewizyjne studio Arena 
Online, które funkcjonuje od 
ponad miesiąca – mówi Łukasz 
Buszman, manager ds. promocji 
Areny Gliwice.

Ponieważ z powodu ograniczeń 
wynikających z pandemii korona-
wirusa, imprezy masowe zostały 
zawieszone, Arena Gliwice roz-
szerzyła swoją ofertę o imprezy 
transmitowane w internecie. 
Całość jest udostępniana pod 
szyldem Arena Online na kanale 
YouTube i profilu facebookowym 
obiektu. W Arenie Onilne poja-
wiło się już kilkudziesięciu gości 

w kilkunastu programach. Były 
lokalne gwiazdy sportu, oso-
bowości medialne, animatorzy 
dla dzieci, mistrzowie kuchni 
i oczywiście muzyka. Zrobiło 
się mocno telewizyjnie. Teraz 
w Arenie Online odbędzie się 
wielkie, dwudniowe, urodzinowe 
świętowanie.

 – Na potrzeby akcji zaaranżo-
wana została przestrzeń jednej 
z naszych reprezentacyjnych sal. 
W holu C Areny stanęła scena, 
oświetlenie oraz osprzęt do 
transmisji internetowych. Chodzi 
o to, by widz poczuł emocje pro-
sto z wnętrza naszego obiektu 
– dodaje Buszman.

Impreza urodzinowa Areny Gli-
wice podzielona została na dwa 
dni. W najbliższy piątek od godz. 
17.00 Arena zaprasza wszystkich 
miłośników śląskich klimatów. 
Wieczór wypełnią rozmowy 
z Markiem Szołtyskiem, znanym, 
regionalnym publicystą, gotowanie 
z Remigiuszem Rączką i koncert 

Mirka Szołtyska. W sobotę od po-
łudnia raczyć będziemy się solidną 
dawką humoru autorstwa Mariu-
sza Kałamagi, który poprowadzi 
wydarzenie. Będzie gotowanie 
z Julienem Secherem, przedsta-
wienie dla dzieci Lufcika na korbkę 
i koncert młodej gwiazdy polskiej 
sceny – formacji Rat Kru.

Impreza będzie miała również 
wymiar charytatywny – podczas 
urodzin zbierane będą pieniądze 
dla gliwickiej fundacji Qlavi, dzia-
łającej na rzecz osób niepełno-
sprawnych ruchowo oraz osób 

starszych. Więcej o urodzinach 
i akcji Arena Online na stronie 
www.arenagliwice.com oraz 
w mediach społecznościowych 
Areny Gliwice.
 (Arena Gliwice)

Liczby Areny Gliwice
• 2 lata działalności
• 512 000 uczestników wydarzeń
• 260 zrealizowanych wydarzeń
• 500 osób zatrudnianych przy każdym z największych wydarzeniach
• 210 stałych wolontariuszy

Drugie urodziny Areny Gliwice w piątek  
od godz. 17.00 i w sobotę od godz. 12.00.

Scena urodzin online Areny Gliwice ustawiona jest w reprezentacyjnym 
holu C. | Fot. materiały Areny Gliwice

Eurowizja Junior była jednym z największych  
wydarzeń organizowanych w Gliwicach

Zespół Scorpions był jedną z gwiazd koncertowej 
części sezonu w Arenie Gliwice

Polskich siatkarzy dopingowało w Gliwicach 
ponad 10 tysięcy kibiców

Gale sportów walki – w tym 
KSW 52 The Race – oglądał  
w Arenie komplet publiczności

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yj

ne
fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 p
ro

m
oc

yj
ne

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 22/2020 (1006), 28 maja 2020 5

INWESTYCJE

Wyremontowane sale i korytarze, duża sala gimnastyczna, piękne atrium, boiska 
i kryty basen w pobliżu – to wszystko ma do zaoferowania uczniom nowa szkoła 
podstawowa na Sikorniku. W roku szkolnym 2020/2021 zaprasza do klasy pierwszej, 
klasy szóstej sportowej o profilu piłka nożna oraz klasy siódmej dwujęzycznej.

28 maja 2020 r. gliwiccy radni 
procedować będą uchwałę doty-
czącą włączenia nowopowstałej 
Szkoły Podstawowej nr 30 (przy 
ul. Sikornik 34) w struktury Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwi-
cach. Uchwała ta jest jedną z kil-
ku, które pozwalają kontynuować 
proces zmian organizacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem 
jednostek oświatowych na Si-
korniku. Zmiany są konieczne, 
ponieważ reforma systemu 

oświaty, skutkująca wygaszeniem 
gimnazjów oraz przekształceniem 
6-letnich szkół podstawowych 
w szkoły 8-letnie, spowodowała 
skumulowanie zbyt dużej liczby 
uczniów w dotychczasowych 
szkołach podstawowych, co wy-
musiło m.in. prowadzenie w nich 
lekcji na zmiany lub konieczność 
przemieszczania się między bu-
dynkami. 

Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 
30 i wydzielenie dla niej obwodu 

z sąsiednich szkół, SP nr 41 oraz SP 
nr 23, zapewni najmłodszym miesz-
kańcom dzielnicy komfortowe wa-
runki do nauki – bez zmianowości, 
z pełnym dostępem do bazy dydak-
tycznej, pracowni przedmiotowych, 
świetlicy oraz zaplecza sportowego. 
W nowym roku szkolnym otwarte 
zostaną klasy: pierwsza, szósta 
sportowa o profilu piłka nożna oraz 
siódma dwujęzyczna. Dyrekcja nie 
wyklucza uruchomienia kolejnych 
oddziałów.

To nie koniec zmian – przedszkola 
na Sikorniku zostaną połączone ze 
szkołami podstawowymi w struk-
tury zespołowe. Takie rozwiązanie 
zostało już dobrze przetestowane 
w Gliwicach. Po latach funkcjo-
nowania tego typu zespołów 
w mieście można stwierdzić, że 
przynoszą one wymierne korzyści 
zarówno dzieciom, jak i nauczy-
cielom. Powstaje dzięki temu 
możliwość pełnego wykorzystania 
zasobów kadrowych i lokalowych 
połączonych jednostek, a dyrekto-

rzy mogą optymalnie wykorzystać 
potencjał wszystkich pracowników 
dla podniesienia poziomu i jako-
ści pracy w połączonym Zespole. 
Dzieciom uczęszczanie do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego daje 
możliwość płynnego przejścia 
do edukacji szkolnej – zwykle po 
trzech latach zajęć przedszkol-
nych, czwarty rok – „zerówka”, 
realizowany jest w dotychczasowej 
grupie rówieśniczej, z tym samym 
nauczycielem przedszkola, ale już 
w budynku szkoły. Biorą też udział 
we wspólnych uroczystościach, 
korzystają z sali gimnastycznej lub 
boisk szkolnych, oswajają się z bu-
dynkiem szkoły, co w dużej mierze 
niweluje stres związany z nowym 
wyzwaniem, jakim jest wstąpienie 
w poczet uczniów. 

Zmiany w zakresie sieci szkół na 
Sikorniku zostaną wprowadzone 
szeregiem działań prawnych zakoń-
czonych przyjęciem stosownych 
uchwał przez gliwickich radnych. 
Zgodnie z planem od 1 września 
2020 r. w dzielnicy rozpocznie dzia-
łanie Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 15, w skład którego wejdzie 
Szkoła Podstawowa nr 41 oraz 
Przedszkole Miejskie nr 29, oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
16, powstały z połączenia Szkoły 
Podstawowej nr 23 z Przedszkolem 
Miejskim nr 23. Nowo utworzona 
Szkoła Podstawowa nr 30 wraz z są-
siednim Przedszkolem Miejskim nr 
41 będzie funkcjonowała w ramach 
ZSO nr 5 w Gliwicach, w którym 31 
sierpnia ub. roku zakończyło dzia-
łalność gimnazjum.  (ed)

48 komfortowych mieszkań komunalnych czeka na lokatorów w dwóch nowych budynkach przy ul. Kujawskiej,  
św. Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 10 lipca.

Miasto od lat z powodzeniem 
realizuje własny, gliwicki pro-
gram mieszkaniowy. Dzięki temu 
przybywa mieszkań zarówno dla 
rodzin o niższych dochodach, jak 
i dla osób średnio sytuowanych. 
Dla tych gliwiczan, którzy z po-
wodu kryterium dochodowego 
nie mogą skorzystać z oferty 
mieszkań budowanych przez 
TBS-y, miasto przygotowało 
bardzo korzystną ofertę wynaj-
mu  w sumie ok. 440 nowych 
mieszkań komunalnych. 

Warunek - spełnianie kryte-
rium dochodowego (więcej 
informacji w ramce poniżej), 
brak własnego lokum, zamiesz-

kiwanie na terenie Miasta 
Gliwice oraz odprowadzanie 
podatku dochodowego w Gli-
wicach. Mieszkania tego typu 

budowane są w różnych czę-
ściach miasta, w standardzie 
„pod klucz”. Oznacza to lokale 
w pełni wykończone i poma-
lowane, do których najemca 
może wprowadzić się właściwie 
natychmiast. Stawka miesięcz-
nego czynszu wynosi 12,10 zł 
za metr kwadratowy. Oprócz 
tego, na starcie pobierana jest  
od najemcy kaucja w wysoko-
ści trzykrotnego miesięcznego 
czynszu.

Do pierwszych mieszkań wy-
najmowanych na nowych zasa-
dach, w budynku przy ul. Anny 
Jagiellonki w Łabędach, lokato-
rzy wprowadzili się w paździer-
niku ub. roku. Wkrótce ruszy 
nabór wniosków na wynajem 

kolejnych. W kwartale ulic Ku-
jawskiej, Samotnej, św. Jacka 
i Górnej powstanie w sumie 5 
nowych budynków, każdy z 24 
mieszkaniami. 

Nabór wniosków na wynajem 
pierwszych 48 lokali przy ul. 
Kujawskiej, o powierzchni użyt-
kowej od: 31,62 m2 do 53,73 m2, 
ruszy 1 czerwca. Osoby upraw-
nione do wynajmu będą miały 
do dyspozycji lokale: do 40 m2 
dla jednej  osoby, do 50 m2 dla 
dwóch osób i powyżej 50 m2 dla 
co najmniej trzech lokatorów. Do 
każdego lokalu, od pierwszej do 
czwartej kondygnacji przynależy 
balkon, a na parterze – balkon 
lub taras. Lokatorzy mają dostęp 
do wielopoziomowego parkingu 
oraz parkingu podziemnego, 
komórek lokatorskich oraz 
wózkowni i rowerowni, a także 
zagospodarowanego terenu wo-
kół, m.in. placu zabaw. Obiekty 
zostały przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

To nie koniec. W perspektywie 
nadchodzących lat nowe miesz-
kania gminne powstaną nie tylko 
w kwartale ulic Kujawskiej, Sa-
motnej, św. Jacka i Górnej, ale 
także przy ul. Opolskiej oraz przy 
ul. Dworskiej i Zbożowej.

HARMONOGRAM  
PRZYJMOWANIA 
WNIOSKÓW 

• 25 maja–10 lipca wydawanie 
wniosków o wynajęcie lokalu.

• 1 czerwca–10 lipca przyjmowa-
nie wniosków mieszkaniowych 
wraz z kompletem załączników 
ujętych w formularzu wniosku.

• 13 lipca–30 sierpnia weryfika-
cja wniosków pod względem 
spełnienia warunków formal-
nych przez wnioskodawcę 
i wszystkie pełnoletnie osoby 
ujęte we wniosku.

• 31 sierpnia publikacja projek-
tu listy osób uprawnionych do 
otrzymania lokalu mieszkalne-
go poprzez jego wywieszenie 
w siedzibie i na stronie inter-
netowej Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach.

• 1–11 września przyjmowanie 
uwag i zastrzeżeń do opubliko-
wanego projektu  listy osób 
uprawnionych do otrzymania 
lokalu mieszkalnego.

• 5 października publikacja listy 
osób uprawnionych do otrzy-
mania lokalu mieszkalnego.

• Październik 2020 r. udostęp-
nienie przez zarządcę zasobu 
komunalnego lokali mieszkal-
nych do oglądania.  (mf)

Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się 
o najem mieszkań komunalnych oddawanych do 
użytkowania po 30 czerwca br.
 dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% naj-

niższej emerytury, czyli od 3 000,01 zł do 4 200 zł
 dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniż-

szej emerytury, czyli od 2 100,01 zł do 3 600 zł
 dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej 

emerytury, czyli od 1 800,01 zł do 3 000 zł
 dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 

200% najniższej emerytury, czyli od 1 500,01 zł do 2 400 zł

Dochód obliczany będzie na podstawie zeznań rocznych o wy-
sokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu (poniesionej 
straty) za ostatnie 2 lata podatkowe (2018 r. i 2019 r.) wraz z po-
twierdzeniem ich złożenia do właściwego urzędu skarbowego.

Nabór na mieszkania od miasta

Nowa szkoła na Sikorniku
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Wyremontowane sale i korytarze, duża sala gimnastyczna, piękne atrium, boiska 
i kryty basen w pobliżu – to wszystko ma do zaoferowania uczniom nowa szkoła 
podstawowa na Sikorniku. W roku szkolnym 2020/2021 zaprasza do klasy pierwszej, 
klasy szóstej sportowej o profilu piłka nożna oraz klasy siódmej dwujęzycznej.

28 maja 2020 r. gliwiccy radni 
procedować będą uchwałę doty-
czącą włączenia nowopowstałej 
Szkoły Podstawowej nr 30 (przy 
ul. Sikornik 34) w struktury Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwi-
cach. Uchwała ta jest jedną z kil-
ku, które pozwalają kontynuować 
proces zmian organizacyjnych 
związanych z funkcjonowaniem 
jednostek oświatowych na Si-
korniku. Zmiany są konieczne, 
ponieważ reforma systemu 

oświaty, skutkująca wygaszeniem 
gimnazjów oraz przekształceniem 
6-letnich szkół podstawowych 
w szkoły 8-letnie, spowodowała 
skumulowanie zbyt dużej liczby 
uczniów w dotychczasowych 
szkołach podstawowych, co wy-
musiło m.in. prowadzenie w nich 
lekcji na zmiany lub konieczność 
przemieszczania się między bu-
dynkami. 

Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 
30 i wydzielenie dla niej obwodu 

z sąsiednich szkół, SP nr 41 oraz SP 
nr 23, zapewni najmłodszym miesz-
kańcom dzielnicy komfortowe wa-
runki do nauki – bez zmianowości, 
z pełnym dostępem do bazy dydak-
tycznej, pracowni przedmiotowych, 
świetlicy oraz zaplecza sportowego. 
W nowym roku szkolnym otwarte 
zostaną klasy: pierwsza, szósta 
sportowa o profilu piłka nożna oraz 
siódma dwujęzyczna. Dyrekcja nie 
wyklucza uruchomienia kolejnych 
oddziałów.

To nie koniec zmian – przedszkola 
na Sikorniku zostaną połączone ze 
szkołami podstawowymi w struk-
tury zespołowe. Takie rozwiązanie 
zostało już dobrze przetestowane 
w Gliwicach. Po latach funkcjo-
nowania tego typu zespołów 
w mieście można stwierdzić, że 
przynoszą one wymierne korzyści 
zarówno dzieciom, jak i nauczy-
cielom. Powstaje dzięki temu 
możliwość pełnego wykorzystania 
zasobów kadrowych i lokalowych 
połączonych jednostek, a dyrekto-

rzy mogą optymalnie wykorzystać 
potencjał wszystkich pracowników 
dla podniesienia poziomu i jako-
ści pracy w połączonym Zespole. 
Dzieciom uczęszczanie do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego daje 
możliwość płynnego przejścia 
do edukacji szkolnej – zwykle po 
trzech latach zajęć przedszkol-
nych, czwarty rok – „zerówka”, 
realizowany jest w dotychczasowej 
grupie rówieśniczej, z tym samym 
nauczycielem przedszkola, ale już 
w budynku szkoły. Biorą też udział 
we wspólnych uroczystościach, 
korzystają z sali gimnastycznej lub 
boisk szkolnych, oswajają się z bu-
dynkiem szkoły, co w dużej mierze 
niweluje stres związany z nowym 
wyzwaniem, jakim jest wstąpienie 
w poczet uczniów. 

Zmiany w zakresie sieci szkół na 
Sikorniku zostaną wprowadzone 
szeregiem działań prawnych zakoń-
czonych przyjęciem stosownych 
uchwał przez gliwickich radnych. 
Zgodnie z planem od 1 września 
2020 r. w dzielnicy rozpocznie dzia-
łanie Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 15, w skład którego wejdzie 
Szkoła Podstawowa nr 41 oraz 
Przedszkole Miejskie nr 29, oraz 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 
16, powstały z połączenia Szkoły 
Podstawowej nr 23 z Przedszkolem 
Miejskim nr 23. Nowo utworzona 
Szkoła Podstawowa nr 30 wraz z są-
siednim Przedszkolem Miejskim nr 
41 będzie funkcjonowała w ramach 
ZSO nr 5 w Gliwicach, w którym 31 
sierpnia ub. roku zakończyło dzia-
łalność gimnazjum.  (ed)

48 komfortowych mieszkań komunalnych czeka na lokatorów w dwóch nowych budynkach przy ul. Kujawskiej,  
św. Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej. Wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 10 lipca.

Miasto od lat z powodzeniem 
realizuje własny, gliwicki pro-
gram mieszkaniowy. Dzięki temu 
przybywa mieszkań zarówno dla 
rodzin o niższych dochodach, jak 
i dla osób średnio sytuowanych. 
Dla tych gliwiczan, którzy z po-
wodu kryterium dochodowego 
nie mogą skorzystać z oferty 
mieszkań budowanych przez 
TBS-y, miasto przygotowało 
bardzo korzystną ofertę wynaj-
mu  w sumie ok. 440 nowych 
mieszkań komunalnych. 

Warunek - spełnianie kryte-
rium dochodowego (więcej 
informacji w ramce poniżej), 
brak własnego lokum, zamiesz-

kiwanie na terenie Miasta 
Gliwice oraz odprowadzanie 
podatku dochodowego w Gli-
wicach. Mieszkania tego typu 

budowane są w różnych czę-
ściach miasta, w standardzie 
„pod klucz”. Oznacza to lokale 
w pełni wykończone i poma-
lowane, do których najemca 
może wprowadzić się właściwie 
natychmiast. Stawka miesięcz-
nego czynszu wynosi 12,10 zł 
za metr kwadratowy. Oprócz 
tego, na starcie pobierana jest  
od najemcy kaucja w wysoko-
ści trzykrotnego miesięcznego 
czynszu.

Do pierwszych mieszkań wy-
najmowanych na nowych zasa-
dach, w budynku przy ul. Anny 
Jagiellonki w Łabędach, lokato-
rzy wprowadzili się w paździer-
niku ub. roku. Wkrótce ruszy 
nabór wniosków na wynajem 

kolejnych. W kwartale ulic Ku-
jawskiej, Samotnej, św. Jacka 
i Górnej powstanie w sumie 5 
nowych budynków, każdy z 24 
mieszkaniami. 

Nabór wniosków na wynajem 
pierwszych 48 lokali przy ul. 
Kujawskiej, o powierzchni użyt-
kowej od: 31,62 m2 do 53,73 m2, 
ruszy 1 czerwca. Osoby upraw-
nione do wynajmu będą miały 
do dyspozycji lokale: do 40 m2 
dla jednej  osoby, do 50 m2 dla 
dwóch osób i powyżej 50 m2 dla 
co najmniej trzech lokatorów. Do 
każdego lokalu, od pierwszej do 
czwartej kondygnacji przynależy 
balkon, a na parterze – balkon 
lub taras. Lokatorzy mają dostęp 
do wielopoziomowego parkingu 
oraz parkingu podziemnego, 
komórek lokatorskich oraz 
wózkowni i rowerowni, a także 
zagospodarowanego terenu wo-
kół, m.in. placu zabaw. Obiekty 
zostały przystosowane do po-
trzeb osób niepełnosprawnych.

To nie koniec. W perspektywie 
nadchodzących lat nowe miesz-
kania gminne powstaną nie tylko 
w kwartale ulic Kujawskiej, Sa-
motnej, św. Jacka i Górnej, ale 
także przy ul. Opolskiej oraz przy 
ul. Dworskiej i Zbożowej.

HARMONOGRAM  
PRZYJMOWANIA 
WNIOSKÓW 

• 25 maja–10 lipca wydawanie 
wniosków o wynajęcie lokalu.

• 1 czerwca–10 lipca przyjmowa-
nie wniosków mieszkaniowych 
wraz z kompletem załączników 
ujętych w formularzu wniosku.

• 13 lipca–30 sierpnia weryfika-
cja wniosków pod względem 
spełnienia warunków formal-
nych przez wnioskodawcę 
i wszystkie pełnoletnie osoby 
ujęte we wniosku.

• 31 sierpnia publikacja projek-
tu listy osób uprawnionych do 
otrzymania lokalu mieszkalne-
go poprzez jego wywieszenie 
w siedzibie i na stronie inter-
netowej Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach.

• 1–11 września przyjmowanie 
uwag i zastrzeżeń do opubliko-
wanego projektu  listy osób 
uprawnionych do otrzymania 
lokalu mieszkalnego.

• 5 października publikacja listy 
osób uprawnionych do otrzy-
mania lokalu mieszkalnego.

• Październik 2020 r. udostęp-
nienie przez zarządcę zasobu 
komunalnego lokali mieszkal-
nych do oglądania.  (mf)

Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się 
o najem mieszkań komunalnych oddawanych do 
użytkowania po 30 czerwca br.
 dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% naj-

niższej emerytury, czyli od 3 000,01 zł do 4 200 zł
 dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniż-

szej emerytury, czyli od 2 100,01 zł do 3 600 zł
 dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej 

emerytury, czyli od 1 800,01 zł do 3 000 zł
 dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 

200% najniższej emerytury, czyli od 1 500,01 zł do 2 400 zł

Dochód obliczany będzie na podstawie zeznań rocznych o wy-
sokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu (poniesionej 
straty) za ostatnie 2 lata podatkowe (2018 r. i 2019 r.) wraz z po-
twierdzeniem ich złożenia do właściwego urzędu skarbowego.

Nabór na mieszkania od miasta
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Dla starszych to przeszłość wciąż tak bliska i namacalna, jakby zdarzyła się wczoraj. Młodsi potrzebują wyjaśnień, 
zdjęć, wywiadów na fali wspomnień. Trzy pełne dekady to jednak sporo czasu! 30 lat mija w tym roku od reformy 
samorządu terytorialnego, uznawanej za najbardziej udaną z tych, które zostały przeprowadzone w wolnej Polsce. 
8 marca 1990 roku została uchwalona ustawa samorządowa, a 27 maja odbyły się pierwsze po II wojnie światowej 
w pełni wolne wybory samorządowe. To był początek wielkich zmian w Polsce i nieustającego rozwoju Gliwic.

Odrodzenie samorządności było 
możliwe dzięki uchwaleniu przez 
Sejm kontraktowy ustawy o sa-
morządzie terytorialnym, która 
po 40 latach tzw. centralizmu 
demokratycznego przywracała 
w Polsce system władzy samo-
rządowej. Artykuł 1.1 ustawy 
stanowił: „Mieszkańcy gminy 
tworzą z mocy prawa wspólnotę 
samorządową“. Tym samym spo-
łecznościom lokalnym nadano 
prawa do zarządzania częścią 
spraw publicznych. Jednocze-
śnie miasta i gminy otrzymały 
własne źródła dochodów oraz 
możliwość decydowania o wy-
datkach. 

Na mocy tej ustawy pierwsze, 
w pełni demokratyczne wybory 
samorządowe wyznaczono na 
27 maja 1990 roku. W małych 
jednostkach terytorialnych 
przyjęto zasadę głosowania 

w jednej turze i przy zwykłej 
większości głosów. Natomiast 
w średnich i dużych miastach 
(liczących ponad 40 tys. 
mieszkańców), w tym także 
w Gliwicach, przyjęto system 
proporcjonalny w okręgach 
wielomandatowych. Nowa or-
dynacja zakładała, że wyborca 

wyraża swoją wolę czynnie, 
przez osobiste stawiennictwo 
w lokalu wyborczym i wybór 
kandydata (już nie narzuconego 
odgórnie, a zgłoszonego przez 
organizacje społeczne i partie 
polityczne) poprzez postawie-
nie znaku „×” obok jego nazwi-
ska na karcie wyborczej.

To były czasy szczególne. To-
warzyszył im zapał, entuzjazm, 
chęć wprowadzenia zmian, ra-
dość z odzyskanej demokracji 
i wolności…

Kampania poprzedzająca wybo-
ry samorządowe w 1990 roku 
wyzwoliła wśród gliwiczan duże 
emocje. Nikt tak naprawdę nie 
wiedział, czym będzie wprowa-
dzana właśnie „samorządność”. 
Do głosowania w ponad 200-ty-
sięcznym wówczas mieście 

uprawnionych było 161 tys. 
mieszkańców. Ostatecznie z tego 
prawa skorzystało tylko 54 tys. 
osób, co przyniosło frekwencję 
na poziomie 33,76%. Wybory 
miały charakter plebiscytu – 
głosowano „za” lub „przeciw” 
zgłoszonym kandydatom danej 
frakcji politycznej.

Do 50-osobowej (!) Rady Miej-
skiej wybrano w przeważającej 
większości przedstawicieli Gli-

wicko-Zabrzańskiego Komitetu 
Obywatelskiego Solidarność. 
Obok 43 radnych GZKO Solidar-
ność, w Radzie Miejskiej znalazło 
się również 6 reprezentantów 
Koalicji Komitetów Osiedlowych 
Samorządu Mieszkańców oraz 
przedstawiciel Stronnictwa De-
mokratycznego. W takim składzie 
Rada Miejska po raz pierwszy ze-
brała się na sesji inauguracyjnej 
w symbolicznym dniu – 4 czerwca 
1990 roku. Przewodniczącym RM 
został Wacław Mauberg z GZKO 

Solidarność. Nieco później, lecz 
wciąż w pierwszej połowie czerw-
ca, Rada Miejska wybrała ze swo-
jego grona prezydenta miasta. 
Został nim Andrzej Gałażewski. 

Historyczna – pierwsza – ka-
dencja odrodzonego gliwickie-
go samorządu była wyjątkowo 
niestabilna! Obfitowała w częste 
zmiany władzy lokalnej. Każdej 
następnej kadencji nie towarzy-
szyły już podobne wstrząsy.

SAMORZĄD
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Kampania przed wyborami parlamentarnymi  
1989 r. | Zdjęcia z maja 1989 r.

Członkowie Rady Miejskiej, kadencji 
1994-1998, przed budynkiem UM  

przy ul. Zwycięstwa 21.
Uroczystość z okazji święta 3 Maja. Kwiaty pod pomnikiem  
Adama Mickiewicza składają Wacław Mauberg, przewod-

niczący Rady Miejskiej i Piotr Sarré, prezydent miasta.
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Lata 1990–1994, czyli okres 
pierwszej kadencji samorzą-
du, to trzech przewodniczą-
cych Rady Miejskiej (Wacław 
Mauberg – pierwsze 20 mie-
sięcy, Zygmunt Frankiewicz 
– kolejne 7 niepełnych mie-
sięcy, Tadeusz Grabowiecki 
– do końca kadencji), trzech 
prezydentów miasta i jedna 
osoba pełniąca obowiązki 
prezydenta Gliwic. 

Pierwszego prezydenta miasta 
Andrzeja Gałażewskiego po 17 
miesiącach rządów zastąpił na 
tym stanowisku Piotr Sarré. 
Rządził Gliwicami 20 miesię-
cy, od listopada 1991 roku do 
czasu odwołania go z funkcji 
w lipcu 1993 roku. Wakat na 
stanowisku prezydenta miasta 
objął wtedy (na 2 miesiące, 
jako p.o. prezydenta) Andrzej 
Karasiński. Na 9 miesięcy 
przed kolejnymi wyborami do 
samorządu, we wrześniu 1993 
roku, trzecim prezydentem 
Gliwic w pierwszej kadencji 

(do jej końca) został Zygmunt 
Frankiewicz. Jak pokazała 
przyszłość – wygrał także 7 
kolejnych wyborów samorzą-
dowych, zarządzając Gliwicami 
26 lat. 

Zygmunt Frankiewicz to naj-
dłużej sprawujący swą funkcję 
prezydent miasta w Polsce po 
1989 roku. W październiku 
2019 roku uzyskał mandat se-
natora. Na przestrzeni 26 lat 
współtworzył struktury gliwic-
kiego samorządu wraz z licznym 
gronem współpracowników. Do 
najbliższych i najdłużej z nim 
współpracujących należeli: 
zmarły w ubiegłym roku wielo-
letni I zastępca Piotr Wieczorek 
oraz dotychczasowy sekretarz 
miasta, dawniej wiceprezydent 
oraz wicestarosta powiatu 
gliwickiego, Andrzej Karasiń-
ski (dziś już na emeryturze). 
Obecny prezydent Gliwic, Adam 
Neumann, pełnił funkcję II i I za-
stępcy Zygmunta Frankiewicza 
w latach 2006–2019.

Wiele kwestii związanych 
z samorządnością uzna-
jemy dziś za oczywistość 
– m.in. to, że sami jako 
mieszkańcy wybieramy 
wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast. 
Niemniej zasada ich 
bezpośredniego wyboru 
dopiero w tym roku osią-
ga pełnoletniość.

Od 2002 roku to mieszkańcy – 
a nie jak dotąd radni – wyłaniają 
w wyborach swoich włodarzy. 
Gliwiczanie odrębnie prezydenta 
miasta, a odrębnie – radnych 
Rady Miasta. Ta ostatnia w latach 
1990–2002 liczyła aż 50 osób. Od 
czasu wyborów w 2002 roku ogra-
niczono jej liczebność – najpierw 
do 28 osób, a następnie do 25. 

W sumie na przestrzeni 30 minio-
nych lat mandaty gliwickich rad-
nych piastowały 154 osoby. Część 
z nich wybierana była wielokrotnie. 
Najdłuższy staż ma Krystyna Sowa, 
która radną miasta jest nieprze-
rwanie od 1994 roku (7 kadencji), 
a za nią plasują się Michał Jaśniok, 
Tadeusz Olejnik, Marek Pszonak 
i Jan Wiśniewski (po 6 kadencji). 
Warto wspomnieć, że począwszy 
od sesji inauguracyjnej w czerwcu 
1990 roku, gliwicka Rada Miasta 

miała do tej pory 8 przewodni-
czących. Pierwszym był Wacław 
Mauberg, obecnie stanowisko to 
sprawuje Marek Pszonak. 

W ciągu trzech dekad Rada 
Miejska podjęła 7166 uchwał 
dotyczących niemal wszystkich 
dziedzin życia. Działania zaini-
cjowane wspólnie z władzami 
miasta miały niebagatelny wpływ 
na dalszy rozwój Gliwic. Dziś to 
miasto zdecydowanie inne niż na 
początku lat 90. – bogate, dobrze 
skomunikowane, atrakcyjne dla 
mieszkańców, turystów i biznesu.

Gliwice pokonały długą drogę – od 
ośrodka dziedziczącego problemy 
schyłku PRL-u, do miasta nowo-
czesnego, sprawnie zarządzanego 
i liczącego się na arenie krajowej. 
Każdej dekadzie towarzyszył nieco 
inny akcent zmian. W pierwszej 
skupiano się głównie na rozwijaniu 
rynku pracy i tworzeniu gliwickiej 
podstrefy ekonomicznej, która 
dzięki staraniom samorządu zaczęła 
przyciągać do Gliwic wielkich inwe-
storów. W kolejnych – m.in. dzięki 

pozyskiwanym z sukcesem środkom 
z Unii Europejskiej – rozwijano dy-
namicznie infrastrukturę drogową 
i tereny inwestycyjne pod przemysł 
wysokich technologii, odnawiano 
i modernizowano zabytkową tkankę 
miasta, wznoszono nowe obiekty 
sportowe, nowe mieszkania, two-
rzono miejsca sprzyjające rekreacji 
na świeżym powietrzu. 

– Gliwice dobrze wykorzystały 
ostatnie trzy dekady. Są dzisiaj 
zupełnie innym miastem, niż były 
kiedy przywrócono w Polsce samo-
rząd terytorialny, a wiele zmian na 
lepsze to właśnie konsekwencja 
działań samorządu. Mamy zatem 
co świętować w związku z 30-le-
ciem samorządu w naszym kraju. 
Ostatnie miesiące pokazują, że 
przed naszym miastem i gliwickim 
samorządem stoi ciągle wiele wy-
zwań. Jesteśmy gotowi się z nimi 
mierzyć, rozwiązywać problemy 
mieszkańców, a bogactwo do-
świadczeń i nasz wspólny dorobek 
bardzo w tym pomaga – podsu-
mowuje prezydent Gliwic Adam 
Neumann.  (kik)

SAMORZĄD

Rok 2019. W uroczystym otwarciu nowej fabryki NGK Ceramics 
wziął udział m.in. prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz i Janusz 

Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Uroczyste ślubowanie prezydenta  
Adama Neumanna

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji 20. rocznicy pierwszych, częściowo demokra-
tycznych wyborów w 1989 r. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: Andrzej Gałażewski, 

Janusz Steinhoff, Zbigniew Pańczyk i Jadwiga Rudnicka. | Zdjęcie z czerwca 2009 r.

Budowa autostrady A4.  
| Zdjęcie z 19 czerwca 2005 r.
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SAMORZĄD / ??

Nowe działki w Nowych Gliwicach

Z Gliwicami się nie żegnam 
Choć przez lata pracy w miejskim samorządzie zajmował się przede wszystkim sferą inwestycji, infrastruktury 
czy gospodarki mieszkaniowej, nie opuszczał bliskich mu wydarzeń kulturalnych. Dawny nauczyciel akademicki, 
prowadzący działalność gospodarczą. Od 30 lat samorządowiec. Andrzej Karasiński – wieloletni sekretarz miasta, 
wcześniej zastępca prezydenta Gliwic i wicestarosta gliwicki – kończy karierę zawodową i odchodzi na emeryturę.
Co jest Panu najbliższe: mu-
zyka, energetyka czy samo-
rządność?

Ta trzecia, zdecydowanie. To lwia 
część mojego życia. Zdecydowa-
ły o tym różne okoliczności – nie 
przypadki, bo te występują dla 
mnie wyłącznie w gramatyce 
(śmiech).

Zatem kiedy i w jakich oko-
licznościach współtwórca 
patentów i wdrożeń, doktor 
nauk technicznych (również 
z wykształceniem muzycz-
nym), nauczyciel akademic-
ki, prowadzący działalność 
gospodarczą, zaczął wiązać 
się z gliwickim samorządem?

Już w 1990 roku, trochę z własnej 
inicjatywy, a trochę na fali zmian, 
które wówczas zachodziły w Pol-
sce. O pomoc doradczą w roz-
wiązywaniu lokalnych kwestii 
odpadowych prosił mnie pierw-
szy niekomunistyczny prezydent 
Gliwic Zbigniew Pańczyk, a po wy-
borach samorządowych zrobił to 
także kolejny prezydent miasta, 
Andrzej Gałażewski. Potem zo-
stałem ekspertem w miejskiej Ko-
misji ds. Ochrony Środowiska i In-
westycji. Nie byłem radnym, lecz 
społecznym współpracownikiem, 
natomiast miałem praktyczne do-
świadczenie w dziedzinach, któ-
rymi się zajmowałem. Wiosną 
1993 roku wystartowałem w we-
wnętrznym konkursie i zostałem 
wybrany przez Radę Miejską na 
wiceprezydenta Gliwic. Pamię-
tam tę datę – dokładnie trzy lata 
po wyborach samorządowych, 27 
maja 1993 roku. W zasadzie od 
tego momentu jestem związany 
już zawodowo z szeroko rozumia-
nym gliwickim samorządem.

Jak Pan wspomina początki 
gliwickiej samorządności?

To było budowanie fundamen-
tów miasta według nowych reguł 
i nowego sposobu zarządzania. 
Wszystko było ciekawe, ważne. 
Wachlarz spraw, którymi samo-
rząd miejski miał się zajmować. 
W 1993 roku, akurat wtedy gdy 
na dwa miesiące zostałem pełnią-
cym obowiązki prezydenta Gliwic, 
rozpoczął się tzw. pilotaż, czyli ak-
cja dobrowolnego przekazywania 
zadań administracji rządowej do 
samorządu – po to, żeby tworzyć 
fakty dokonane (śmiech). Przej-
mowaliśmy wtedy różne zadania, 
które dzisiaj wydają się oczywi-

ste, np. szkolnictwo średnie. Po 
zakończeniu pilotażu planowany 
drugi etap wdrażania reformy sa-
morządowej w Polsce, związany 
z wprowadzaniem powiatów 
i województw samorządowych, 
wszedł w życie dopiero 1 stycznia 
1999 roku.

Pan był już wówczas wice-
starostą gliwickim, a za sobą 
pięć, pełnych wyzwań lat jako 
wiceprezydent u boku Zyg-
munta Frankiewicza.

To były bardzo ważne doświad-
czenia. Uważam, że pojęcie gli-
wickiego samorządu należałoby 
traktować szerzej. Dla mnie po-

wiat i miasto to jeden gliwicki 
samorząd. Współpracownikiem 
Zygmunta Frankiewicza zostałem 
ponownie w 2002 roku, po pierw-
szych bezpośrednich wyborach 
samorządowych, najpierw jako 
zastępca, z czasem jako sekretarz 
miasta.

W czasie, o którym mówimy, 
Gliwice za sprawą fabryki 
Opla wchodziły w XXI wiek.

Opel był otwarciem na świat, 
zmienił w ludziach sposób myśle-
nia. Uwierzyliśmy, że współpraca 
z gigantami jest możliwa. Później 
niezwykle ważnym elementem 
było wejście do Unii Europejskiej 
– z jej rozwiązaniami prawnymi 
i całym bogactwem środków, 
które zaczęły tutaj spływać. Wy-
równywanie poziomów jakości 
życia stało się faktem. Nastąpił 
nieprawdopodobny skok cywi-
lizacyjny!

Dla Pana, jako gliwiczanina 
i samorządowca, jak bardzo 
na przestrzeni tych wszyst-
kich lat zmieniły się Gliwice?

Diametralnie. To już nie jest mia-
sto, w którego centrum działała 
kiedyś wielka huta – tak głośna, 
że pracując przed laty na Politech-
nice Śląskiej, dokładnie wiedzia-
łem, kiedy wykuwane są osie, bo 
wszystko drżało (śmiech). Z dru-
giej strony dostrzegam wyraźną 
ciągłość – zachowanie w Gliwi-
cach genius loci, ducha miejsc, 
co tak bardzo zachwyca osoby 
przyjeżdżające tutaj z wizytą po 
30, 40, a nawet 50 latach nie-
obecności. To nowe-stare miasto, 
które co rusz potrafi zadziwić. Dla 
mnie to, że przez tych parę lat 
miałem okazję wpisać się swoją 

pracą w jego życie, jest wielką 
satysfakcją. I bardzo chciałbym, 
żeby była to pałeczka pokolenio-
wa, która zostanie przekazana 
dalej. Żeby to miasto nadal roz-
wijało się, bo ma ogromny po-
tencjał tkwiący w mieszkańcach, 
w swojej wielowiekowej, żywej 
historii, w ludzkich inicjatywach 
i kreatywności. Utożsamiam się 
ze zmianami, które przez wiele 
lat wprowadzał w mieście Zyg-
munt Frankiewicz. Dzięki niemu 
jesteśmy samorządowym lide-
rem w bardzo wielu dziedzinach. 
Wspólnie działaliśmy, aby przez 
Gliwice przebiegały korytarze au-
tostrad A4 i A1 wzdłuż historycz-
nych ciągów Szlaku Bursztynowe-
go i Via Regia, negocjowaliśmy 
umowę z Oplem, rozwijaliśmy 
Śląskie Centrum Logistyki czy 
tworzyliśmy od podstaw Centrum 
Ratownictwa Gliwice. Tych doko-
nań jest dużo.

Niedawno zakończył Pan ka-
rierę zawodową i przeszedł 
na emeryturę. Nie będzie 
brakowało dotychczasowe-
go życia?

Ja się z Gliwicami nie żegnam, 
dalej chcę w nich być! Mam swoje 
plany, jak spędzić czas na emery-
turze. Zobaczymy, co z tego wyj-
dzie… (śmiech) Faktem jest jed-
nak, że to nigdy nie była dla mnie 
typowa praca, ale w pełnym tego 
słowa znaczenia służba, która wy-
magała pełnego zaangażowania, 
rozwiązywania problemów i wy-
chodzenia naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. Funkcjonowałem 
tak 30 lat.

Dziękuję za rozmowę.

 (kik)

Andrzej Karasiński 
sekretarz Miasta Gliwice

Rusza projekt Nowe Gliwice III. Na poprzemysłowym te-
renie byłej koksowni powstaną nowe działki. Dzięki temu 
teren inwestycyjny Nowych Gliwic powiększy się o 9 ha.

Zdegradowany, poindustrialny 
teren dawnej hałdy zyska nowe 
życie. Na 9 ha Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i 
Rozwoju, właściciel Nowych Gli-
wic, przygotuje 5 działek z infra-
strukturą drogową i techniczną 
pod działalność mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Po-
wstanie wewnętrzny układ dróg 
z 3 parkingami i chodnikami, 
fragment drogi łączącej je z ul. 

Bojkowską zostanie przebudo-
wany. 5 żelbetowych zbiorników 
na wodę zostanie przebudowa-
nych, zostaną zamontowane 
instalacje: wodociągowa oraz 
kanalizacji deszczowej, sanitar-
nej i teletechnicznej, a także 
zewnętrzna, elektroenergetycz-
na z oświetleniem terenu oraz 
pompownie wód opadowych i 
ścieków sanitarnych. Zieleń wo-
kół zostanie zagospodarowana. 

Inwestycja będzie kosztować 
22,5 mln zł. Niemal 13,4 mln zł 
udało się pozyskać z unijnego 

dofinansowania. Prace przy 
przygotowaniu nowych działek 
inwestycyjnych powinny się roz-

począć w wakacje a zakończyć 
pod koniec 2021 r.  
 (mf)
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OBRADY NA ŻYWO

24 maja Politechnika Śląska skończyła 75 lat. Obecnie to jedna z największych uczelni 
w kraju, najstarszy w regionie uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych 
w Polsce, stawiająca na innowacje i ciągły rozwój. Dotychczas Politechnika Śląska 
wypromowała ponad 200 tys. inżynierów.

24 maja 1945 r. Prezydium Kra-
jowej Rady Narodowej wydało 
dekret powołujący Politechnikę 
Śląską jako zaplecze naukowo-dy-
daktyczne dla najbardziej uprze-
mysłowionego okręgu w Polsce 
i jednocześnie jednego z bardziej 
zindustrializowanych obszarów 
w Europie – Górnego Śląska. 
Uczelnia wzrastała, czerpiąc 
z tradycji Politechniki Lwowskiej 
i Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Uczelnia jest istotną 
instytucją życia publicznego i pełni 
szczególną rolę kulturotwórczą 
i opiniotwórczą w regionie.

– W 75. roku istnienia Politech-
niki Śląskiej wchodzimy w okres 
zmian w funkcjonowaniu systemu 
nauki i szkolnictwa wyższego. Rok 
akademicki 2019/2020 jest dla 
wszystkich szczególny, przełomo-
wy. Nowa ustawa ‒ Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce znacząco 
zmienia naszą rzeczywistość i daje 
nowe szanse na rozwój. Obecna 
sytuacja światowej pandemii 
mocno wpływa na naszą teraź-
niejszość i przyszłość. Wszelkim 
procesom, które dokonują się na 
Politechnice Śląskiej, przyświeca 
ten sam cel – współuczestnic-
two w rozwoju nauki, a przez to 
w podnoszeniu jakości życia. To 
duże wyzwanie, do którego Poli-
technika Śląska jest bardzo dobrze 
przygotowana, co potwierdzają 
m.in. uzyskanie statusu laureata 
konkursu Inicjatywa Doskona-
łości – Uczelnia Badawcza, czy 
działania na polu walki z epidemią 
koronawirusa. Jestem przekonany, 
że potencjał Politechniki Śląskiej 
pozwala nam śmiało patrzeć 
w przyszłość. Życzę Wspólnocie 
Akademickiej Politechniki Śląskiej, 
naszym Partnerom i Przyjaciołom 
wielu sukcesów i satysfakcji z po-
dejmowanych działań – powie-
dział Rektor Politechniki Śląskiej 
prof. Arkadiusz Mężyk.

Misją Politechniki Śląskiej jest pro-
wadzenie innowacyjnych badań 
naukowych i prac rozwojowych, 
kształcenie wysoko wykwalifikowa-
nych kadr na rzecz społeczeństwa 
i gospodarki opartych na wiedzy, 
a także aktywne wpływanie na 
rozwój regionu i społeczności 
lokalnych.

W 15 jednostkach: 13 wydziałach, 
2 instytutach Politechniki Śląskiej 
prowadzone jest obecnie ponad 
50 kierunków studiów i około 200 
specjalności, obejmujących cały 
zakres działalności inżynierskiej. 
Oprócz kierunków technicznych na 
uczelni można również studiować 
analitykę biznesową, architekturę 
wnętrz, matematykę, socjologię, 
zarządzanie, zarządzanie projek-
tami, lingwistykę stosowaną oraz 
pedagogikę przedszkolną i wcze-
snoszkolną. Dziewięć wydziałów, 
Instytut Fizyki oraz Instytut Badań 
nad Edukacją i Komunikacją znaj-
dują się w Gliwicach, dwa wydziały 
funkcjonują w Katowicach i dwa 
w Zabrzu, dzięki czemu Politech-
nika Śląska obejmuje swoim na-
ukowo-dydaktycznym oddziaływa-
niem znaczny obszar województwa 
śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska 
kształci ponad 18 tys. studentów. 
Uczelnia oferuje studia I stop-
nia (inżynierskie i licencjackie),  
II stopnia – magisterskie, kształce-
nie w szkole doktorskiej oraz studia 
podyplomowe. Studia prowadzo-
ne są w formie stacjonarnej oraz 
niestacjonarnej. Kandydaci mają 
również możliwość podjęcia kształ-
cenia na jednym z 20 kierunków lub 
specjalności w języku angielskim.

Dotychczas Politechnika Śląska wy-
promowała ponad 200 tys. inżynie-
rów. Absolwenci uczelni nierzadko 
zajmują stanowiska kierownicze, 
dyrektorskie oraz wysokie pozycje 

w korporacjach przemysłowych, 
czego dowodzą liczne rankingi 
prowadzane przez niezależne 
ośrodki badawcze. Z raportu prze-
prowadzonego przez firmę Sedlak 
& Sedlak wynika, że co dwunasty 
prezes w Polsce ukończył studia 
właśnie na Politechnice Śląskiej. 
Z kolei według dziennika „Rzeczpo-
spolita” gliwicka uczelnia znajduje 
się na piątym miejscu w kraju pod 
względem kształcenia przyszłych 
prezesów.

Bogata oferta dydaktyczna i wyso-
ka jakość kształcenia sprawiają, że 
Politechnika Śląska od lat należy 
do ścisłej czołówki polskich uczelni 
technicznych, o czym świadczą wy-
sokie miejsca w rankingach szkół 
wyższych. Swoją silną pozycję po-
twierdza dorobkiem naukowym 
i dydaktycznym wybitnych spe-
cjalistów oraz licznymi sukcesami 
na skalę ogólnopolską i między-
narodową. Studia na Politechnice 
Śląskiej to szansa na współpracę 
z wieloma firmami, które chętnie 
zatrudniają absolwentów uczel-
ni. Według tygodnika „Wprost” 
uczelnia znajduje się na wysokim 
czwartym miejscu wśród uczelni 
w Polsce, których absolwenci są 
najbardziej poszukiwani przez 
pracodawców.

Z okazji 75. urodzin Politechniki 
Śląskiej, na kanale YouTube Po-
litechniki Śląskiej został wyemi-
towany Jubileuszowy Koncert 
Wiosenny. Wystąpił Akademicki 
Chór Politechniki Śląskiej, AZM 
– Akademicki Zespół Muzyczny 
Politechniki Śląskiej i Akademicki 
Zespół Tańca Politechniki Śląskiej 
Dąbrowiacy. Z uwagi na epidemię 
większość wydarzeń odbędzie 
się w późniejszym terminie. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć na stronie 
internetowej www.75lat.polsl.pl. 
 (Pol. Śl.)

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

SESJA RADY MIASTA
28 maja 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja  

Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym –  
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności 

obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia  

23 kwietnia 2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta 

Miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie przyję-

cia stanowiska w sprawie uhonoro-
wania 30-lecia restytucji samorządu 
lokalnego w Polsce (druk nr 319).

7. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwi-
ce (druk nr 320).

8. Projekt uchwały w sprawie emisji 
obligacji komunalnych miasta 
Gliwice oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 
(druk nr 321).

9. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2020 rok (druk nr 322).

10. Projekt uchwały w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy są zobowią-
zani zawrzeć umowę na odbiera-
nie odpadów komunalnych (druk  
nr 302).

11. Projekt uchwały w sprawie regula-
minów określających zasady i tryb 
korzystania z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
miasta Gliwice (druk nr 318).

12. Projekt uchwały w sprawie pozba-
wienia kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 300).

13. Projekt uchwały w sprawie zalicze-
nia do kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 301).

14. Projekty uchwał w sprawie zali-
czenia dróg wybudowanych na 
terenie miasta Gliwice do kategorii 
dróg publicznych oraz ustalenia ich 
przebiegu (druki nr 298, 299).

15. Projekty uchwał w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice 
(druki nr 296, 297).

16. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia nowych i kolejnych umów 
dzierżaw na czas nieoznaczony 
z wnioskodawcami, nieruchomości 
stanowiących własność miasta Gli-
wice, położonych w Gliwicach przy 
ul. Kosmonautów (druk nr 303).

17. Projekty uchwał w sprawie wyraże-
nia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcia 
z dotychczasowymi dzierżawcami 
kolejnych umów dzierżawy nieru-
chomości położonych w Gliwicach 
(druki nr 304, 305).

18. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na wniesienie nierucho-
mości położonej w Gliwicach przy 
ul. Akademickiej 50 jako wkład 
niepieniężny (aport) do spółki (druk 
nr 323).

19. Projekt uchwały w sprawie wy-
łączenia Szkoły Podstawowej nr 
23 w Gliwicach z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 
Krajowej w Gliwicach (druk nr 306).

20. Projekt uchwały w sprawie 
włączenia Szkoły Podstawowej  
nr 30 w Gliwicach do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. 
Armii Krajowej w Gliwicach (druk 
nr 307).

21. Projekt uchwały w sprawie rozwią-
zania Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 3 w Gliwicach (druk nr 308).

22. Projekt uchwały w sprawie włą-
czenia Przedszkola Miejskiego nr 
41 w Gliwicach do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 
Krajowej w Gliwicach (druk nr 309).

23. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 15 w Gliwicach (druk  
nr 310). 

24. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 16 w Gliwicach (druk  
nr 311).

25. Projekt uchwały w sprawie rozwią-
zania Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 4 w Gliwicach (druk nr 312).

26. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 14 w Gliwicach (druk  
nr 313).

27. Projekt uchwały w sprawie prze-
kształcenia Przedszkola Miejskiego 
nr 43 z siedzibą w Gliwicach, ul. 
Sopocka 6, poprzez zmianę siedziby 
(druk nr 314).

28. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Miasto Gliwice 
(druk nr 315).

29. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą 
Prawo oświatowe (druk nr 316).

30. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez 
Miasto Gliwice oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 
2019 roku (druk nr 317).

31. Projekt uchwały w sprawie rozpa-
trzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Gliwice dotyczącej pełnienia obo-
wiązków zarządcy cmentarza (druk 
nr 324).

32. Projekt uchwały w sprawie zwol-
nienia od opłaty targowej sprzedaż 
prowadzoną podczas obowiązy-
wania na obszarze Miasta Gliwice 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii (druk nr 325). 

33. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XIV/238/2020 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 
2020 r. w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice do 
ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
(druk nr 326).

34. Sprawy różne i wolne wnioski zgła-
szane przez radnych.

35. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Informacja o transmisji i retransmisji  
sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie 

W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady 
Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), 
a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale 
YouTube. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z 
realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: 
Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Najlepsze życzenia 
dla Jubilatki
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https://75lat.polsl.pl/
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SAMORZĄD / ??

Nowe działki w Nowych Gliwicach

Z Gliwicami się nie żegnam 
Choć przez lata pracy w miejskim samorządzie zajmował się przede wszystkim sferą inwestycji, infrastruktury 
czy gospodarki mieszkaniowej, nie opuszczał bliskich mu wydarzeń kulturalnych. Dawny nauczyciel akademicki, 
prowadzący działalność gospodarczą. Od 30 lat samorządowiec. Andrzej Karasiński – wieloletni sekretarz miasta, 
wcześniej zastępca prezydenta Gliwic i wicestarosta gliwicki – kończy karierę zawodową i odchodzi na emeryturę.
Co jest Panu najbliższe: mu-
zyka, energetyka czy samo-
rządność?

Ta trzecia, zdecydowanie. To lwia 
część mojego życia. Zdecydowa-
ły o tym różne okoliczności – nie 
przypadki, bo te występują dla 
mnie wyłącznie w gramatyce 
(śmiech).

Zatem kiedy i w jakich oko-
licznościach współtwórca 
patentów i wdrożeń, doktor 
nauk technicznych (również 
z wykształceniem muzycz-
nym), nauczyciel akademic-
ki, prowadzący działalność 
gospodarczą, zaczął wiązać 
się z gliwickim samorządem?

Już w 1990 roku, trochę z własnej 
inicjatywy, a trochę na fali zmian, 
które wówczas zachodziły w Pol-
sce. O pomoc doradczą w roz-
wiązywaniu lokalnych kwestii 
odpadowych prosił mnie pierw-
szy niekomunistyczny prezydent 
Gliwic Zbigniew Pańczyk, a po wy-
borach samorządowych zrobił to 
także kolejny prezydent miasta, 
Andrzej Gałażewski. Potem zo-
stałem ekspertem w miejskiej Ko-
misji ds. Ochrony Środowiska i In-
westycji. Nie byłem radnym, lecz 
społecznym współpracownikiem, 
natomiast miałem praktyczne do-
świadczenie w dziedzinach, któ-
rymi się zajmowałem. Wiosną 
1993 roku wystartowałem w we-
wnętrznym konkursie i zostałem 
wybrany przez Radę Miejską na 
wiceprezydenta Gliwic. Pamię-
tam tę datę – dokładnie trzy lata 
po wyborach samorządowych, 27 
maja 1993 roku. W zasadzie od 
tego momentu jestem związany 
już zawodowo z szeroko rozumia-
nym gliwickim samorządem.

Jak Pan wspomina początki 
gliwickiej samorządności?

To było budowanie fundamen-
tów miasta według nowych reguł 
i nowego sposobu zarządzania. 
Wszystko było ciekawe, ważne. 
Wachlarz spraw, którymi samo-
rząd miejski miał się zajmować. 
W 1993 roku, akurat wtedy gdy 
na dwa miesiące zostałem pełnią-
cym obowiązki prezydenta Gliwic, 
rozpoczął się tzw. pilotaż, czyli ak-
cja dobrowolnego przekazywania 
zadań administracji rządowej do 
samorządu – po to, żeby tworzyć 
fakty dokonane (śmiech). Przej-
mowaliśmy wtedy różne zadania, 
które dzisiaj wydają się oczywi-

ste, np. szkolnictwo średnie. Po 
zakończeniu pilotażu planowany 
drugi etap wdrażania reformy sa-
morządowej w Polsce, związany 
z wprowadzaniem powiatów 
i województw samorządowych, 
wszedł w życie dopiero 1 stycznia 
1999 roku.

Pan był już wówczas wice-
starostą gliwickim, a za sobą 
pięć, pełnych wyzwań lat jako 
wiceprezydent u boku Zyg-
munta Frankiewicza.

To były bardzo ważne doświad-
czenia. Uważam, że pojęcie gli-
wickiego samorządu należałoby 
traktować szerzej. Dla mnie po-

wiat i miasto to jeden gliwicki 
samorząd. Współpracownikiem 
Zygmunta Frankiewicza zostałem 
ponownie w 2002 roku, po pierw-
szych bezpośrednich wyborach 
samorządowych, najpierw jako 
zastępca, z czasem jako sekretarz 
miasta.

W czasie, o którym mówimy, 
Gliwice za sprawą fabryki 
Opla wchodziły w XXI wiek.

Opel był otwarciem na świat, 
zmienił w ludziach sposób myśle-
nia. Uwierzyliśmy, że współpraca 
z gigantami jest możliwa. Później 
niezwykle ważnym elementem 
było wejście do Unii Europejskiej 
– z jej rozwiązaniami prawnymi 
i całym bogactwem środków, 
które zaczęły tutaj spływać. Wy-
równywanie poziomów jakości 
życia stało się faktem. Nastąpił 
nieprawdopodobny skok cywi-
lizacyjny!

Dla Pana, jako gliwiczanina 
i samorządowca, jak bardzo 
na przestrzeni tych wszyst-
kich lat zmieniły się Gliwice?

Diametralnie. To już nie jest mia-
sto, w którego centrum działała 
kiedyś wielka huta – tak głośna, 
że pracując przed laty na Politech-
nice Śląskiej, dokładnie wiedzia-
łem, kiedy wykuwane są osie, bo 
wszystko drżało (śmiech). Z dru-
giej strony dostrzegam wyraźną 
ciągłość – zachowanie w Gliwi-
cach genius loci, ducha miejsc, 
co tak bardzo zachwyca osoby 
przyjeżdżające tutaj z wizytą po 
30, 40, a nawet 50 latach nie-
obecności. To nowe-stare miasto, 
które co rusz potrafi zadziwić. Dla 
mnie to, że przez tych parę lat 
miałem okazję wpisać się swoją 

pracą w jego życie, jest wielką 
satysfakcją. I bardzo chciałbym, 
żeby była to pałeczka pokolenio-
wa, która zostanie przekazana 
dalej. Żeby to miasto nadal roz-
wijało się, bo ma ogromny po-
tencjał tkwiący w mieszkańcach, 
w swojej wielowiekowej, żywej 
historii, w ludzkich inicjatywach 
i kreatywności. Utożsamiam się 
ze zmianami, które przez wiele 
lat wprowadzał w mieście Zyg-
munt Frankiewicz. Dzięki niemu 
jesteśmy samorządowym lide-
rem w bardzo wielu dziedzinach. 
Wspólnie działaliśmy, aby przez 
Gliwice przebiegały korytarze au-
tostrad A4 i A1 wzdłuż historycz-
nych ciągów Szlaku Bursztynowe-
go i Via Regia, negocjowaliśmy 
umowę z Oplem, rozwijaliśmy 
Śląskie Centrum Logistyki czy 
tworzyliśmy od podstaw Centrum 
Ratownictwa Gliwice. Tych doko-
nań jest dużo.

Niedawno zakończył Pan ka-
rierę zawodową i przeszedł 
na emeryturę. Nie będzie 
brakowało dotychczasowe-
go życia?

Ja się z Gliwicami nie żegnam, 
dalej chcę w nich być! Mam swoje 
plany, jak spędzić czas na emery-
turze. Zobaczymy, co z tego wyj-
dzie… (śmiech) Faktem jest jed-
nak, że to nigdy nie była dla mnie 
typowa praca, ale w pełnym tego 
słowa znaczenia służba, która wy-
magała pełnego zaangażowania, 
rozwiązywania problemów i wy-
chodzenia naprzeciw potrzebom 
mieszkańców. Funkcjonowałem 
tak 30 lat.

Dziękuję za rozmowę.

 (kik)

Andrzej Karasiński 
sekretarz Miasta Gliwice

Rusza projekt Nowe Gliwice III. Na poprzemysłowym te-
renie byłej koksowni powstaną nowe działki. Dzięki temu 
teren inwestycyjny Nowych Gliwic powiększy się o 9 ha.

Zdegradowany, poindustrialny 
teren dawnej hałdy zyska nowe 
życie. Na 9 ha Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i 
Rozwoju, właściciel Nowych Gli-
wic, przygotuje 5 działek z infra-
strukturą drogową i techniczną 
pod działalność mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw. Po-
wstanie wewnętrzny układ dróg 
z 3 parkingami i chodnikami, 
fragment drogi łączącej je z ul. 

Bojkowską zostanie przebudo-
wany. 5 żelbetowych zbiorników 
na wodę zostanie przebudowa-
nych, zostaną zamontowane 
instalacje: wodociągowa oraz 
kanalizacji deszczowej, sanitar-
nej i teletechnicznej, a także 
zewnętrzna, elektroenergetycz-
na z oświetleniem terenu oraz 
pompownie wód opadowych i 
ścieków sanitarnych. Zieleń wo-
kół zostanie zagospodarowana. 

Inwestycja będzie kosztować 
22,5 mln zł. Niemal 13,4 mln zł 
udało się pozyskać z unijnego 

dofinansowania. Prace przy 
przygotowaniu nowych działek 
inwestycyjnych powinny się roz-

począć w wakacje a zakończyć 
pod koniec 2021 r.  
 (mf)
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NAUKA / KOMUNIKATY

OBRADY NA ŻYWO

24 maja Politechnika Śląska skończyła 75 lat. Obecnie to jedna z największych uczelni 
w kraju, najstarszy w regionie uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych 
w Polsce, stawiająca na innowacje i ciągły rozwój. Dotychczas Politechnika Śląska 
wypromowała ponad 200 tys. inżynierów.

24 maja 1945 r. Prezydium Kra-
jowej Rady Narodowej wydało 
dekret powołujący Politechnikę 
Śląską jako zaplecze naukowo-dy-
daktyczne dla najbardziej uprze-
mysłowionego okręgu w Polsce 
i jednocześnie jednego z bardziej 
zindustrializowanych obszarów 
w Europie – Górnego Śląska. 
Uczelnia wzrastała, czerpiąc 
z tradycji Politechniki Lwowskiej 
i Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie. Uczelnia jest istotną 
instytucją życia publicznego i pełni 
szczególną rolę kulturotwórczą 
i opiniotwórczą w regionie.

– W 75. roku istnienia Politech-
niki Śląskiej wchodzimy w okres 
zmian w funkcjonowaniu systemu 
nauki i szkolnictwa wyższego. Rok 
akademicki 2019/2020 jest dla 
wszystkich szczególny, przełomo-
wy. Nowa ustawa ‒ Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce znacząco 
zmienia naszą rzeczywistość i daje 
nowe szanse na rozwój. Obecna 
sytuacja światowej pandemii 
mocno wpływa na naszą teraź-
niejszość i przyszłość. Wszelkim 
procesom, które dokonują się na 
Politechnice Śląskiej, przyświeca 
ten sam cel – współuczestnic-
two w rozwoju nauki, a przez to 
w podnoszeniu jakości życia. To 
duże wyzwanie, do którego Poli-
technika Śląska jest bardzo dobrze 
przygotowana, co potwierdzają 
m.in. uzyskanie statusu laureata 
konkursu Inicjatywa Doskona-
łości – Uczelnia Badawcza, czy 
działania na polu walki z epidemią 
koronawirusa. Jestem przekonany, 
że potencjał Politechniki Śląskiej 
pozwala nam śmiało patrzeć 
w przyszłość. Życzę Wspólnocie 
Akademickiej Politechniki Śląskiej, 
naszym Partnerom i Przyjaciołom 
wielu sukcesów i satysfakcji z po-
dejmowanych działań – powie-
dział Rektor Politechniki Śląskiej 
prof. Arkadiusz Mężyk.

Misją Politechniki Śląskiej jest pro-
wadzenie innowacyjnych badań 
naukowych i prac rozwojowych, 
kształcenie wysoko wykwalifikowa-
nych kadr na rzecz społeczeństwa 
i gospodarki opartych na wiedzy, 
a także aktywne wpływanie na 
rozwój regionu i społeczności 
lokalnych.

W 15 jednostkach: 13 wydziałach, 
2 instytutach Politechniki Śląskiej 
prowadzone jest obecnie ponad 
50 kierunków studiów i około 200 
specjalności, obejmujących cały 
zakres działalności inżynierskiej. 
Oprócz kierunków technicznych na 
uczelni można również studiować 
analitykę biznesową, architekturę 
wnętrz, matematykę, socjologię, 
zarządzanie, zarządzanie projek-
tami, lingwistykę stosowaną oraz 
pedagogikę przedszkolną i wcze-
snoszkolną. Dziewięć wydziałów, 
Instytut Fizyki oraz Instytut Badań 
nad Edukacją i Komunikacją znaj-
dują się w Gliwicach, dwa wydziały 
funkcjonują w Katowicach i dwa 
w Zabrzu, dzięki czemu Politech-
nika Śląska obejmuje swoim na-
ukowo-dydaktycznym oddziaływa-
niem znaczny obszar województwa 
śląskiego.

Aktualnie Politechnika Śląska 
kształci ponad 18 tys. studentów. 
Uczelnia oferuje studia I stop-
nia (inżynierskie i licencjackie),  
II stopnia – magisterskie, kształce-
nie w szkole doktorskiej oraz studia 
podyplomowe. Studia prowadzo-
ne są w formie stacjonarnej oraz 
niestacjonarnej. Kandydaci mają 
również możliwość podjęcia kształ-
cenia na jednym z 20 kierunków lub 
specjalności w języku angielskim.

Dotychczas Politechnika Śląska wy-
promowała ponad 200 tys. inżynie-
rów. Absolwenci uczelni nierzadko 
zajmują stanowiska kierownicze, 
dyrektorskie oraz wysokie pozycje 

w korporacjach przemysłowych, 
czego dowodzą liczne rankingi 
prowadzane przez niezależne 
ośrodki badawcze. Z raportu prze-
prowadzonego przez firmę Sedlak 
& Sedlak wynika, że co dwunasty 
prezes w Polsce ukończył studia 
właśnie na Politechnice Śląskiej. 
Z kolei według dziennika „Rzeczpo-
spolita” gliwicka uczelnia znajduje 
się na piątym miejscu w kraju pod 
względem kształcenia przyszłych 
prezesów.

Bogata oferta dydaktyczna i wyso-
ka jakość kształcenia sprawiają, że 
Politechnika Śląska od lat należy 
do ścisłej czołówki polskich uczelni 
technicznych, o czym świadczą wy-
sokie miejsca w rankingach szkół 
wyższych. Swoją silną pozycję po-
twierdza dorobkiem naukowym 
i dydaktycznym wybitnych spe-
cjalistów oraz licznymi sukcesami 
na skalę ogólnopolską i między-
narodową. Studia na Politechnice 
Śląskiej to szansa na współpracę 
z wieloma firmami, które chętnie 
zatrudniają absolwentów uczel-
ni. Według tygodnika „Wprost” 
uczelnia znajduje się na wysokim 
czwartym miejscu wśród uczelni 
w Polsce, których absolwenci są 
najbardziej poszukiwani przez 
pracodawców.

Z okazji 75. urodzin Politechniki 
Śląskiej, na kanale YouTube Po-
litechniki Śląskiej został wyemi-
towany Jubileuszowy Koncert 
Wiosenny. Wystąpił Akademicki 
Chór Politechniki Śląskiej, AZM 
– Akademicki Zespół Muzyczny 
Politechniki Śląskiej i Akademicki 
Zespół Tańca Politechniki Śląskiej 
Dąbrowiacy. Z uwagi na epidemię 
większość wydarzeń odbędzie 
się w późniejszym terminie. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć na stronie 
internetowej www.75lat.polsl.pl. 
 (Pol. Śl.)

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

SESJA RADY MIASTA
28 maja 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja  

Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym –  
z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności 

obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia  

23 kwietnia 2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta 

Miasta.
6. Projekt uchwały w sprawie przyję-

cia stanowiska w sprawie uhonoro-
wania 30-lecia restytucji samorządu 
lokalnego w Polsce (druk nr 319).

7. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwi-
ce (druk nr 320).

8. Projekt uchwały w sprawie emisji 
obligacji komunalnych miasta 
Gliwice oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu 
(druk nr 321).

9. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu miasta 
Gliwice na 2020 rok (druk nr 322).

10. Projekt uchwały w sprawie górnych 
stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych oraz właścicieli 
nieruchomości, którzy są zobowią-
zani zawrzeć umowę na odbiera-
nie odpadów komunalnych (druk  
nr 302).

11. Projekt uchwały w sprawie regula-
minów określających zasady i tryb 
korzystania z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
miasta Gliwice (druk nr 318).

12. Projekt uchwały w sprawie pozba-
wienia kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 300).

13. Projekt uchwały w sprawie zalicze-
nia do kategorii dróg powiatowych 
niektórych ulic na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 301).

14. Projekty uchwał w sprawie zali-
czenia dróg wybudowanych na 
terenie miasta Gliwice do kategorii 
dróg publicznych oraz ustalenia ich 
przebiegu (druki nr 298, 299).

15. Projekty uchwał w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice 
(druki nr 296, 297).

16. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia nowych i kolejnych umów 
dzierżaw na czas nieoznaczony 
z wnioskodawcami, nieruchomości 
stanowiących własność miasta Gli-
wice, położonych w Gliwicach przy 
ul. Kosmonautów (druk nr 303).

17. Projekty uchwał w sprawie wyraże-
nia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego i zawarcia 
z dotychczasowymi dzierżawcami 
kolejnych umów dzierżawy nieru-
chomości położonych w Gliwicach 
(druki nr 304, 305).

18. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na wniesienie nierucho-
mości położonej w Gliwicach przy 
ul. Akademickiej 50 jako wkład 
niepieniężny (aport) do spółki (druk 
nr 323).

19. Projekt uchwały w sprawie wy-
łączenia Szkoły Podstawowej nr 
23 w Gliwicach z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 
Krajowej w Gliwicach (druk nr 306).

20. Projekt uchwały w sprawie 
włączenia Szkoły Podstawowej  
nr 30 w Gliwicach do Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. 
Armii Krajowej w Gliwicach (druk 
nr 307).

21. Projekt uchwały w sprawie rozwią-
zania Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 3 w Gliwicach (druk nr 308).

22. Projekt uchwały w sprawie włą-
czenia Przedszkola Miejskiego nr 
41 w Gliwicach do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 
Krajowej w Gliwicach (druk nr 309).

23. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 15 w Gliwicach (druk  
nr 310). 

24. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 16 w Gliwicach (druk  
nr 311).

25. Projekt uchwały w sprawie rozwią-
zania Zespołu Przedszkoli Miejskich 
nr 4 w Gliwicach (druk nr 312).

26. Projekt uchwały w sprawie utwo-
rzenia Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 14 w Gliwicach (druk  
nr 313).

27. Projekt uchwały w sprawie prze-
kształcenia Przedszkola Miejskiego 
nr 43 z siedzibą w Gliwicach, ul. 
Sopocka 6, poprzez zmianę siedziby 
(druk nr 314).

28. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego 
w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Miasto Gliwice 
(druk nr 315).

29. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą 
Prawo oświatowe (druk nr 316).

30. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez 
Miasto Gliwice oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych od dnia 1 września 
2019 roku (druk nr 317).

31. Projekt uchwały w sprawie rozpa-
trzenia skargi na Prezydenta Miasta 
Gliwice dotyczącej pełnienia obo-
wiązków zarządcy cmentarza (druk 
nr 324).

32. Projekt uchwały w sprawie zwol-
nienia od opłaty targowej sprzedaż 
prowadzoną podczas obowiązy-
wania na obszarze Miasta Gliwice 
stanu zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii (druk nr 325). 

33. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały nr XIV/238/2020 Rady 
Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 
2020 r. w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice do 
ustalania wysokości cen i opłat za 
korzystanie z miejskich obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
(druk nr 326).

34. Sprawy różne i wolne wnioski zgła-
szane przez radnych.

35. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

Informacja o transmisji i retransmisji  
sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie 

W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady 
Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), 
a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w 
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne jest na kanale 
YouTube. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z 
realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: 
Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Najlepsze życzenia 
dla Jubilatki
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ogłoszenia
oferty pracy

NIerUcHoMoŚcI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65).

że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w gliwicach, 
na parterze budynku przy 
ul. zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w gliwicach  
(www.gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierają-
ce nieruchomości:

Pełna treść wykazów 
dostępna  

jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy 
nieruchomości do wynaję-
cia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do 
wydzierżawienia, 
stanowiące własność 
Miasta gliwice:
• nr 49/2020  

do 4 czerwca 2020 r.,
• od nr 53/2020  

do nr 58/2020  
do 4 czerwca 2020 r.

preZyDeNt 
MIaSta GLIWIce

INforMUJe,

„geodezyjny sklep internetowy” Urzędu Miejskiego w gliwicach 
dostępny jest pod adresem https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu. 
za jego pośrednictwem można zamówić – w wersji papierowej 
lub elektronicznej – wypisy z odpowiednich rejestrów dla działek, 
budynków i lokali, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze 
oraz wiele innych dokumentów i danych.
Szczegółowe omówie-
nie procedury korzysta-
nia z zasobów Wydziału 
Geodezji i Kartografii 
jest zawarte w regula-
minie sklepu, dostęp-

nym w wyskakującym 
okienku tuż po uru-
chomieniu strony lub 
w instrukcji obsługi, 
która poprowadzi 
nas krok po kroku po 

portalu. Dostępna jest 
ona w prawym gór-
nym rogu. Wystarczy 
nacisnąć ikonę znaku 
zapytania.

zamów mapę przez internet

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

Więcej na www.gliwice.eu

gePaR –    
opłaty pod kontrolą

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w In-

ternet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy 

biurach,

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

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 śród-
mieścia 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

obecnie poszukujemy  
kandydatów na stanowisko:

księgowa
Miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• ewidencja operacji gospodarczych 

w systemie ERP,
• bieżąca analiza i uzgadnianie kont księ-

gowych,
• sporządzanie analiz oraz raportów na 

potrzeby spółki, audytów i kontroli 
w firmie,

• nadzór nad prawidłowym obiegiem 
dokumentów księgowych ich kontro-
la zgodnie z zasadami rachunkowości 
i przepisami podatkowymi,

• obsługa płatności w systemie banko-
wym,

• aktywny udział w zamknięciu miesiąca 
oraz roku.

Twój profil:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (fi-

nanse, rachunkowość, ekonomia),
• doświadczenie zawodowe w dziale 

księgowości – min. 2 lata,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• mile widziana znajomość programu 

Comarch Optima,
• sumienność, dokładność, umiejętność 

analitycznego myślenia.
nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę 

o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia 

uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub kar-
ta Multisport po roku pracy,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju 

zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do apli-
kowania na adres: rekrutacja@scl.com.pl 
w tytule wiadomości wpisując „Rekrutacja 
do Działu Księgowości”.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A., z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych) zgadzasz 
się na przetwarzanie przez Pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowa-
dzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj https://scl.com.pl/spelnie-
nie-obowiazku-informacyjnego/.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• działka nr 472, obręb Politechnika, położo-

nej w gliwicach przy ul. M. skłodowskiej-
Curie, stanowiącej własność Miasta gli-
wice, , o pow. 0,1770 ha, księga wieczysta  
nr gL1g/00041468/4.

Termin przetargu: 14 lipca 2020 r. o godzinie 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 639 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 63 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2020 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 za-

kładce 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  
nieruchomościami Urzędu  

Miejskiego w gliwicach

●  sprzedawca 
wykształcenie zawodowe; 
mile widziane doświadcze-
nie zawodowe; ks. sanepidu 
–mile widziana; zakres obo-
wiązków: sprzedaż, dbanie 
o ekspozycję, wykładanie to-
waru; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

●  galwanizer 
wykształcenie: brak wyma-
gań; osoba zatrudniona na 
tym stanowisku będzie od-
powiedzialna za obsługę linii 
cynkowania, załadunek i wy-
ładunek bębnów wyrobami 
do cynkownia, praca fizyczna 
średnio ciężka w systemie 
zmianowym; pracodawca 
oferuje przy zatrudnieniu 
na umowę o pracę dodatko-
wo przy stawce godzinowej 
dodatek stażowy oraz pre-
mie frekwencyjną i regula-
minową oraz pakiet socjalny 
i ubezpieczenia grupowe; 
umowa-zlecenie: miejsce 
pracy: Gliwice;

●  referent   
    ds. technicznych 

wykształcenie średnie; po-
szukiwana osoba sumienna, 
dyspozycyjna i chętna do 
pracy w dziale technicznym 

spółdzielni; mile widziana 
praktyka lub praca w dziale 
technicznym spółdzielni lub 
u innych zarządców budynku; 
jedna zmiana; miejsce pracy: 
Knurów;

●  specjalista do spraw   
    rekrutacji i obsad 

wykształcenie wyższe; bar-
dzo dobra znajomość języka 
niemieckiego; prawo jazdy 
kat. B; zakres obowiązków: 
spotkania i rozmowy z kandy-
datami na opiekunów osób 
starszych w Niemczech; kon-
takt z obecnymi opiekunka-
mi, proponowanie zleceń, 
uzgadnianie szczegółów wy-
jazdów; reprezentowanie 
firmy na zewnątrz; obsługa 
CRM w języku niemieckim; 
jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

●  portier (osoba   
     z orzeczonym stopniem  
     niepełnosprawności) 

wykształcenie zawodowe lub 
średnie; miła aparycja, wyso-
ka kultura osobista, zaanga-
żowanie; zakres obowiązków: 
ochrona budynku; praca na 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki poda-
ne w ofercie, proszone są o kontakt telefoniczny z 
PUP gliwice,  od poniedziałku do piątku od godz. 

08.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 21 maja 2020 roku

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

Przedsiębiorstwo składowania  
i Utylizacji odpadów sp. z o.o., 

44-100 gliwice, ul. zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

ograniczonego na:
sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego kompaktora 
przeznaczonego do pracy na składowisku odpadów 
w gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego 

nie wcześniej niż w 2020 r.
Termin składania ofert: do 5 czerwca 2020 r. godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2020 r. o godz. 13.30

Pełna treść dostępna jest na stronie www.skladowiskogliwice.pl  
w dziale Aktualności – przetargi

koMUNIkaty

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu
http://gepar.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.skladowiskogliwice.pl
https://skladowiskogliwice.pl/
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ogłoszenia

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
6 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 
nr 18 rozpocznie się ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka 
nr 424, obręb Przedmieście, położonej w gliwicach przy ul. słonecznej/zachodniej, stanowiącej własność Miasta gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 200,00 zł
Wadium: 7220,00 zł
Minimalne postąpienie: 730,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.).

oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 424, obręb Przedmieście, użytki: RIIIa – 

grunty orne, o pow. 0,0323 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00024212/0.

opis przedmiotu przetargu
Działka nr 424, obręb Przedmieście, położona jest w zachod-
niej części miasta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna oraz tereny rolne. Teren płaski, ogrodzony. 
Działka pokryta zielenią niską. Kształt działki zbliżony do 
prostokąta. Na działce znajduje się drewniany obiekt go-
spodarczy, który jest nieewidencjonowany. 
Z uwagi na niewielką powierzchnię nieruchomości oraz jej 
szerokość (ok. 11 m), zabudowa budynkiem mieszkalnym 
wolnostojącym (zgodnym z obowiązującym planem miej-
scowym) jest prawie niemożliwa. 
Skomunikowanie działki nr 424, obręb Przedmieście, jest 
możliwe poprzez dojazd na działce gminnej nr 814, ob-
ręb Przedmieście, do dróg publicznych ul. Słonecznej lub  
ul. Zachodniej, w miejscu istniejących włączeń. Ewentualna 
realizacja inwestycji na powyższym terenie winna zostać po-
przedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, bowiem warunki włączenia ruchu drogowego 
z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidu-
alnie, gdyż uzależnione są one od natężenia ruchu, które 
będzie generować inwestycja oraz innych nieznanych na 
chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w dalszej odległości. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość za-
pewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nie-
ruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 424, obręb Przedmieście, położona jest na obsza-
rze, na którym od 27 sierpnia 2011 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów zwią-
zanych bezpośrednio z rozwojem układu komunikacyjnego 
w Gliwicach, położonych wzdłuż południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony zo-
stał przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr IX/113/2011 
z 2 czerwca 2011 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r.,  
poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 4 Mn opi-

sanym jako tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności 
zabudowy – istniejące.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MN do 29 MN 
obowiązują następujące ustalenia:
1. przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa;
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 

i inwentarskie) oraz dojazdy;
c) zieleń i ogrody przydomowe.
2. Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wyklucze-

niem lokalizacji nowych hurtowni, usług produkcyjnych 
oraz warsztatów powodujących zwiększenie ruchu samo-
chodowego,

b) zieleń i przydomowe ogrody;
c) sieci infrastruktury technicznej wraz z przyłączami.
Ponadto przedmiotowa nieruchomość jest położona w gra-
nicach:
• strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 

źródłem żerowania ptaków, o zasięgu 5 km od lotniska.
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 6 lipca 2020 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 18.
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 4 lutego 2020 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym. 
Wadium
Wadium w wysokości 7220,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 424,obręb Przedmieście, 
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 
1 lipca 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra, zaliczeniu na poczet 

ceny nabycia nieruchomości;
• zwrotowi pozostałym uczestnikom w terminie do  

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

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

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość;

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba praw-
na lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

należy okazać: aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej);

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

Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1029/19 z 6 sierpnia 2019 
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako niezabudowana działka nr 424, 
obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach przy ul. Słonecz-
nej/Zachodniej stanowiącej własność miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowych 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 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 5 sierpnia 2020 r.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w ro-
zumieniu 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.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa na-
bywca.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-
11, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1490).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

NIERUCHOMOŚCI

inforMaCJa szCzegółoWa o oChronie DanyCh osoboWyCh zbieranyCh Przez UrząD MieJsKi W gliWiCaCh1

gospodarowanie nieruchomościami

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, 

w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 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.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych 
i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. 
Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na 
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku 
uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz 
miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 
Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 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). 

zarząd budynków Miejskich 
ii Towarzystwo budownictwa 
społecznego, 44-100 gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

konkursu ofertowego na wysokość stawki 
czynszu za najem lokalu użytkowego przy ulicy:

Dunikowskiego 4/iV  
o powierzchni 126,06 m2

lokal można oglądać: 25 maja 2020 r. o godz. 16.00.
Termin składania ofert:  
do 29 maja 2020 r. do godz. 12.00
Miejsce składania ofert:  
siedziba ZBM II TBS sp. z o.o., pok. 108

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

że w budynku zakładu gospodarki Mieszkaniowej w gliwicach przy pl. inwalidów Wo-
jennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

lokali przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograni-
czonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 251–252/2020  

do 9 czerwca 2020 r.,
• nr 255/2020 do 9 czerwca 

2020 r.,

• nr 261–262/2020  
do 9 czerwca 2020 r.;

lokali mieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 249–250/2020  

do 11 czerwca 2020 r.,

• nr 253–254/2020  
do 11 czerwca 2020 r.;

lokale użytkowych prze-
znaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 233/2020 do 9 czerwca 

2020 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład gospodarki Mieszkaniowej

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.

Ul. bohaTeróW geTTa WarszaWsKie-
go 19, lokal nr 2, parter, pow. 146,98 m2 
+ piwnica: 10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 
2 łazienki, spiżarka, wc, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 czerwca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 414 000,00 zł
Wadium: 41 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
17 czerwca 2020 r. Oględziny lokalu rozpoczną się 
o godz. 9.00. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – pro-
simy kontaktować się do 10 czerwca 2020 r. z ROM-2 
Oddział 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 19 czerwca 2020 r.

Ul. PłoWieCKa 9a, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 30,10 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu 
Termin przetargu: 29 czerwca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 700,00 zł
Wadium: 9300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 15 czerwca 2020 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do 10 czerwca 
2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, tel.: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2020 r.

Ul. MarzanKi 42, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 30,02 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, 
spiżarka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 29 czerwca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 300,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
15 czerwca 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi – prosimy kontaktować się do 10 czerwca 2020 r. 
z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2020 r.

Ul. MłyŃsKa 12, lokal nr 7, i piętro, 
pow. 53,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 29 czerwca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 000,00 zł
Wadium: 15 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony 
na 16 czerwca 2020 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do 10 czerwca 
2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2020 r.

Ul. DolnyCh WałóW 17b, lokal nr ii, 
parter (oficyna), pow. 59,21 m2, 3 po-
mieszczenia, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 26 czerwca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 127 800,00 zł
Wadium: 12 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
16 czerwca 2020 r. Oględziny lokalu rozpoczną się 
o godz. 9.00. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – pro-
simy kontaktować się do 10 czerwca 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 19 czerwca 2020 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiąz-
kowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę 
ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać 
warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. doty-
czącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania 
CoViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania 
dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
*Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach 
siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12. Na 
salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
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