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Na gliwickim lotnisku powstaje utwardzony pas startowy o prawie
kilometrowej długości, droga kołowania, płyta postojowa i drogi
dojazdowe. Inwestycja będzie gotowa jesienią. Pozwoli na obsługę
lotów biznesowych i ruchu cargo.
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druga strona w obiektywie
To była niezapomniana noc!

Najkrótsza noc tego roku na długo pozostanie w pamięci – w parku Chrobrego na gliwiczan czekało mnóstwo atrakcji. Na Pikniku Sobótkowym można było stworzyć
tradycyjny wianek, odpocząć w strefie relaksu czy posilić się kwaśnicą przy watrze, czyli ognisku. Po zmroku pochód z płonącymi pochodniami przeszedł pod scenę,
gdzie zagrali m.in. Krzikopa i Trebunie Tutki. Słowiańska Noc Kupały, zwana na Śląsku Sobótką była świetną okazją do poznania dawnych zwyczajów. Święto zakończyło
się pokazem sztucznych ogni. Organizatorem wydarzenia było Miasto Gliwice, a partnerem Politechnika Śląska. (fot. UM Gliwice)

Co to za hale przy Bojkowskiej?

Pomaganie przez kupowanie

Budowa hal przy ul. Bojkowskiej, nieopodal ronda turbinowego, od początku
owiana jest tajemnicą. Wiele wskazuje jednak na to, że powstaje tu kolejne
centrum logistyczne Amazona – budynki są bardzo podobne do magazynów
amerykańskiego koncernu w Sosnowcu. Firma na razie nie komentuje tych
doniesień. (fot. M. Baranowski)

Za nami szósty już finał Skupu Kultury. Gliwiczanie jak zwykle dopisali i licznie stawili
się w niedzielę na Rynku, gdzie mogli kupić przekazane wcześniej na ten cel książki,
gry planszowe, filmy na DVD i płyty. Zdarzały się prawdziwe „białe kruki”! Zebrano
rekordowe 20 132,65 zł. Cała kwota trafi do osób niepełnosprawnych. Organizatorem
Skupu Kultury jest Stowarzyszenie Cała Naprzód. Projekt jest dofinansowany z budżetu
Miasta Gliwice. (fot. UM Gliwice)

Harcerski koniec roku

Ponad 900 kilometrów w 6 dni na rowerach

To był udany rok szkolny dla ponad 720 zuchów, harcerzy i instruktorów z Hufca
ZHP Ziemi Gliwickiej. Za najlepszą i najbardziej aktywną drużynę została uznana
9. Gliwicka Drużyna Harcerzy Starszych „Lukama”. Zakończenie roku harcerskiego
to równocześnie początek Harcerskiej Akcji Letniej. Już wkrótce podopieczni Hufca
wyruszą na kolonie i obozy. (fot. K. Widuch)

Gliwiczanie Wiola i Daniel w ciągu sześciu dni przejechali na rowerach z Gliwic aż
na Hel – w sumie 930 km. Na swoim koncie mają też trasę z Gliwic do Krakowa
i z powrotem w jeden dzień, wtedy pokonali dystans 232 km. Ich marzeniem jest
pobić ten wynik i przejechać w ciągu jednego dnia 250 km. Serdecznie gratulujemy
gliwickim podróżnikom! (fot. archiwum prywatne)
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sport

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
Za nami 8. Gliwicka Gala Sportu. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gliwice za wybitne osiągnięcia odebrały w sumie 122 osoby! Nic dziwnego, bo gliwiccy sportowcy w minionym roku stawali
cztery razy na podium Mistrzostw Świata, dwanaście razy na podium Mistrzostw Europy i wywalczyli
łącznie 174 medale Mistrzostw Polski.

Podczas tegorocznej gali na
Scenie Bajka nagrody i wyróżnienia z rąk Krystiana Tomali,
zastępcy prezydenta Gliwic,
odebrali zawodnicy oraz trenerzy reprezentujący 21 różnych
dyscyplin sportowych (boks,
kickboxing, ju-jitsu, szermierkę, lekkoatletykę, orientację
sportową, modelarstwo lotnicze, trójbój siłowy, żeglarstwo,
tenis ziemny, wyścigi psich
zaprzęgów, brydż sportowy,
akrobatykę sportową, pływanie,
łucznictwo, szachy, narciarstwo
alpejskie, piłkę ręczną, curling,
koszykówkę oraz hokej na trawie).

Uhonorowani zostali również
pływacy Jakub Muszyński, który zdobył powołanie do kadry
narodowej na Mistrzostwa Europy dla osób z zespołem Downa oraz Grzegorz Krzemień, zdobywca 1. i 3. miejsca w Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach

Nagrody w imieniu Zygmunta Frankiewicza wręczył wyróżnionym Krystian
Tomala, zastępca prezydenta Gliwic

Olimpiad Specjalnych, a także
ich trener Bartłomiej Kuziara. – Jestem pod wrażeniem
sukcesów, które odnieśli nasi
sportowcy. Mamy się czym
pochwalić w wielu różnych
dyscyplinach – mówił podczas
gali Krystian Tomala.

Pełną listę osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r.,
publikujemy na stronie 14.
W uroczystości wzięli udział
m.in. zawodnicy oraz działacze

gliwickich klubów z rodzinami,
członkowie Rady Sportu, radni
Rady Miasta Gliwice. Po zakończeniu części oficjalnej goście
podziwiali znanego iluzjonistę
Macieja Pola. 


(mw)

Na zdjęciu od lewej: Henryk Wilk, Wiesław Chrzanowski, Bartomiej Pawlus, Krzysztof Wąs, Mariusz Ważny,
Piotr Markowicz, Marek Julczewski, Maciej Chudzikiewicz, Mikołaj Pac Pomarnacki

Od lewej: Julia Nyga, Aleksandra Polewka, Piotr Dudziński, Tomasz Paczka, Agnieszka Durmowicz, Szymon Wąs,
Lidia Fidura, Wojciech Gryz, Tomasz Lipski, Adam Krawiec, Paweł Bańczyk, Mikołaj Waśkowski
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Fot. UM Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice przyznał nagrody
57 sportowcom oraz 17
trenerom i działaczom
sportowym. Wyróżnienia
odebrało 42 zawodników
oraz 6 trenerów i działaczy. Najmłodszy uhonorowany sportowiec miał
10 lat, a najstarszy 85.

Wśród nagrodzonych znaleźli
się m.in. Paweł Bańczyk, Wicemistrz Europy Seniorów
w ju-jitsu, Lidia Fidura, brązowa
medalistka Mistrzostw Europy
Seniorek w boksie oraz Mistrzyni Polski, Szymon Wąs, zdobywca 3. miejsca na Mistrzostwach
Europy Seniorów w kickboxingu, który wywalczył także 2
srebrne i 2 brązowe medale
w Mistrzostwach Polski Seniorów i 2. miejsce w Pucharze Europy Seniorów, Dominika Kossakowska srebrna i dwukrotnie
brązowa medalistka Mistrzostw
Świata Juniorów w sportowym
ratownictwie wodnym.

Fot. UM Gliwice

Pasmo sukcesów gliwickich
sportowców nie dziwi, ponieważ
infrastruktura sportowa w Gliwicach należy do najlepszych
w województwie śląskim. Miasto
wspiera kluby sportowe, które
dzięki dotacjom mogą szkolić
zawodników oraz zapalać miłość
do sportu wśród najmłodszych
poprzez liczne przedsięwzięcia
z zakresu upowszechnia kultury
fizycznej. Tylko w ubiegłym roku
miasto wydało na ten cel ponad
17 mln zł.
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z miasta
fot. UM Gliwice

Parking na
Koperniku gotowy

Chirurgia dziecięca w Szpitalu Miejskim nr 4 świętowała 18 czerwca rocznicę
wznowienia działalności. Statystyki mówią same za siebie. 12 miesięcy = 1268
małych pacjentów hospitalizowanych na oddziale + 3085 osób korzystających
z porad przyszpitalnej Poradni Chirurgii Dziecięcej + 9678 młodych pacjentów,
którzy otrzymali pomoc na Izbie Przyjęć.
– To był bardzo pracowity rok.
Całej kadrze oddziału serdecznie
dziękuję za kompetencje, zaangażowanie, uśmiech i wyrozumiałość – mówi Renata Bryła,
prezes Szpitala Miejskiego nr 4.
Oddział Chirurgii Dziecięcej
zajmuje się leczeniem dzieci od

pierwszych dni życia do ukończenia 18 lat. Dysponuje 16-łóżkami
szpitalnymi, przystosowanymi zarówno do potrzeb najmłodszych,
jak i nastolatków. Lekarze pełnią
całodobowe dyżury medyczne,
przyjmując dzieci w trybie nagłym,
jak również planowo – do diagnostyki lub leczenia operacyjnego.

Chirurgia dziecięca dysponuje
własnym blokiem operacyjnym,
położonym przy oddziale. Blok
operacyjny przystosowany
jest do leczenia najmłodszych
pacjentów, wyposażony w najnowszą aparaturę, w tym nowy
aparat rentgenowski GE One.

(kik)

fot. materiały MZUK w Gliwicach

Jubileusz
chirurgii dziecięcej

Mieszkańcy dzielnicy Kopernika zyskali kolejne miejsca
postojowe. Zadanie zostało zrealizowane w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Pomiędzy ul. Kopernika i Centaura na dawnym klepisku, które mieszkańcy wykorzystywali
jako dzikie miejsce postojowe,
powstał prawdziwy parking
z 60 miejscami, w tym dwoma

dla osób niepełnosprawnych.
Inwestycja kosztowała niemal
392 tys. zł. W ramach GBO 2019
zrealizował ją Miejski Zarząd
Usług Komunalnych. 

(mf)

Tu będzie rondo turbinowe

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach planuje rozbudowę istniejącego układu drogowego w Łabędach. W ciągu ulic Strzelców Bytomskich,
Głównej i Przyszowskiej ma powstać czterowlotowe, turbinowe rondo. Zostanie do niego dostosowany przylegający układ komunikacyjny,
tak aby m.in. maksymalnie usprawnić ruch w tym rejonie i ułatwić dojazd do stacji kolejowej Gliwice–Łabędy, która ma zostać niebawem
zmodernizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Gliwice od lat zabiegały o szersze wykorzystanie kolei w miejskim transporcie publicznym.
Pierwotnie miasto planowało
uruchomienie Miejskiego Autobusu Szynowego wykorzystującego infrastrukturę kolejową.
Jednym z elementów koncepcji
było wybudowanie nowego przystanku PKP w rejonie dzielnicy
Kopernika.

W przetargu na wykonanie
dokumentacji projektowej dla
zadania „Rozbudowa układu
drogowego w obrębie stacji
Gliwice–Łabędy“ wpłynęły
cztery oferty, wszystkie mieszczą się w środkach założonych
przez ZDM na to zadanie. Jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, wykonawcę poznamy
w lipcu.
Jego zadaniem będzie przygotowanie wielobranżowej doku-
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fot. M. Baranowski

Teraz te plany się krystalizują.
W wyniku uzgodnień poczynionych przez miasto, PKP PLK planuje przeprowadzić gruntowną
przebudowę stacji kolejowej
Gliwice–Łabędy oraz budowę
przystanku kolejowego w rejonie
estakady Heweliusza, a miasto
zrealizuje tzw. infrastrukturę towarzyszącą, m.in. parkingi.
mentacji projektowej rozbudowy
układu drogowego w obrębie
stacji Gliwice–Łabędy w ciągu ul.
Głównej i Strzelców Bytomskich.
Zgodnie z planami PKP PLK wiadukt kolejowy w rejonie Kanału
Gliwickiego w ciągu ul. Staromiejskiej zostanie przebudowany,
a ten w ciągu ul. Głównej wyburzony. Ponadto zlikwidowany zostanie przejazd kolejowo-drogowy
w poziomie szyn na przedłużeniu
ul. Wolności.

W związku z powyższym zaplanowano rozbudowę miejskiego
układu drogowego poprzez
budowę pod nowym, dwuprzęsłowym wiaduktem kolejowym
ronda turbinowego, do którego
zostanie dostosowany przylegający układ komunikacyjny od ulic
Strzelców Bytomskich, Głównej
i Przyszowskiej. W planach jest
też budowa zatok autobusowych, nowych przystanków,
chodników, dróg rowerowych

i dojść do peronów oraz przebudowa oświetlenia i zagospodarowanie zieleni.
Na wykonanie projektu wykonawca będzie miał 18 miesięcy
od daty podpisania umowy.
Roboty budowlane będą prowadzone w ścisłym powiązaniu
z inwestycją kolejową.
Modernizacja węzła kolejowego
w Łabędach jest częścią większego

projektu pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn. »Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30
i E65) na obszarze Śląska, etap
II: linia E30 na odcinku Katowice
– Chorzów Batory oraz Gliwice
Łabędy«” dla którego PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. już realizują
prace projektowe w zakresie stacji
Gliwice Łabędy i przystanku osobowego o roboczej nazwie Gliwice
Kopernik. 
(mf)
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inwestycje

fot. R. Neumann

Lotnisko rozwija skrzydła

Postęp prac jest doskonale widoczny z ziemi i lotu ptaka! Na gliwickim lotnisku zajmującym blisko 88 ha powstaje utwardzony pas startowy o prawie kilometrowej długości, droga kołowania, płyta postojowa i drogi dojazdowe. Inwestycja
będzie gotowa jesienią. Pozwoli na obsługę lotów biznesowych i ruchu cargo.
Lotnisko w Gliwicach ma ponad
100 lat – zaczęło działać w 1916 r.
Ówczesne niemieckie władze
widziały jego rolę jako głównego
portu lotniczego Górnego Śląska.
Od 1925 r. działała na nim stacja
meteo, na wyposażeniu był też samolot meteorologiczny. W 1927 r.
uruchomiono regularne loty do
Wiednia, Warszawy, Gdańska i Lipska. W trakcie II wojny światowej
obiekt służył lotnictwu III Rzeszy.
Gdy znalazł się w granicach Polski,
przez długi czas pozostawał niezagospodarowany. Dopiero w latach 50.
XX wieku zaczęła rozwijać się tam
działalność Aeroklubu Gliwickiego.
Obecnie lotnisko na gliwickim
Trynku jest terenem miejskiej

spółki – Górnośląskiej Agencji
Przedsiębiorczości i Rozwoju
(GAPR) oraz Aeroklubu Gliwickiego. Minioną jesienią na części
płyty lotniska, należącej do GAPR,
zaczęła się modernizacja. Inwestycję wartą 27,9 mln zł finansuje Miasto Gliwice. Wykonawca
robót – wyłonione w przetargu
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów w Gliwicach – ma za zadanie m.in. budowę utwardzonej
drogi startowej o długości 920 m,
którą w przyszłości będzie można wydłużyć nawet do 1,3 km,
drogi kołowania i płyty postojowej, a także wybudowanie
parkingów, dróg dojazdowych
oraz ścieżki rowerowej wokół
lotniska.

Modernizacja lotniska potrwa do końca października.
Po jej zakończeniu obiekt,
dotąd o charakterze wyłącznie sportowym, będzie
mógł obsługiwać również
loty biznesowe czy tzw. mały
ruch cargo.
Prace postępują zgodnie z harmonogramem. W najbliższym
czasie rozpoczną się roboty związane m.in. z zabudową oświetlenia wzdłuż drogi kołowania
i w drodze startowej, montażem
osadników i separatorów, wykonaniem konstrukcji ścieżki rowerowej, asfaltowaniem warstwy
ścieralnej drogi kołowania i warstwy wiążącej drogi startowej,

betonowaniem płyty postojowej
samolotów, a także kontynuacją
robót odwadniających.

Modernizowane lotnisko ma
wiele atutów. Należy do nich
z pewnością bliskość węzła
autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej, kompleksu firm IT „Nowe Gliwice”
i siedziby gliwickiej podstrefy
Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, a także firm
świadczących specjalistyczne
usługi dla małych samolotów.
GAPR jest bowiem głównym
udziałowcem Śląskiego Centrum
Naukowo-Technologicznego
Przemysłu Lotniczego, które

rozwija m.in. technologie materiałów kompozytowych dla
lotnictwa. Spółka angażuje się
także w rozwój konstrukcji szybowcowych – we współpracy ze
spółką Avionic. Warto dodać, że
GAPR jako inwestor zastępczy
(w imieniu i na rzecz Aeroklubu
Gliwickiego) zajął się również
wyłonieniem wykonawców robót
budowlanych i dostaw dla dofinansowanego z Unii Europejskiej
projektu aeroklubu, zakładającego rozbudowę i przebudowę
dawnych warsztatów lotniczych
na cele Gliwickiego Centrum
Edukacji Lotniczej – wraz z zagospodarowaniem terenu i budową
infrastruktury technicznej.

(kik)

Miasto wybrało inwestora
Zabytkowy zespół zabudowań przy ul. Kościuszki 44–46,
przez dekady mieszczący szpitalną dermatologię i część
interny, znalazł nowego właściciela. Kilkanaście dni
temu została nim gliwicka firma Mal-Drew.

Cena wywoławcza nieruchomości pod adresem Kościuszki

44–46, obejmującej działkę
o powierzchni 0,18 hektara
wraz z chronionymi prawem
miejscowym dwoma budynkami
wzniesionymi na początku lat
20. XX wieku (autorstwa Hansa
von Poellnitza), wynosiła 1,2 mln
zł. Mal-Drew, który jako jedyny
stanął 10 czerwca do przetargu,
zaoferował 1 mln 212 tys. zł.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, obowiązującego
dla tej części Gliwic, w budynkach
przy ul. Kościuszki 44–46 mogłyby powstać biura, kancelarie lub
mieszkania – z dostosowaniem
ich funkcji do zabytkowej wartości obiektów. 
(kik)
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fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Zabytkowe budynki udało się
sprzedać już w pierwszym podejściu do przetargu. To bardzo dobra
informacja, bo wymagają one kapitalnego remontu i kosztownych
prac budowlanych pozwalających
na przywrócenie do stanu dawnej świetności. To właśnie z tego
względu miasto – wzorem udanych
renowacji sprzedanych w prywatne
ręce budynków przy ul. Plebańskiej,
Długosza, Stalmacha czy Dworcowej – intensywnie szukało dla
nieruchomości nowego właściciela,
który zainwestuje w remont, pozostając wiernym architekturze
miejsca.
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Z METROPOLII

Kolej na metropolitalną kolej!
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, której członkiem
są Gliwice, i spółka kolejowa PKP PLK będą współpracować przy budowie kolei metropolitalnej. Ramy współpracy między stronami zostały zawarte w podpisanym
przed tygodniem liście intencyjnym. Porozumienie ma
przyczynić się do powstania i rozwoju koncepcji szybkiej
kolei w granicach GZM.

Przypomnijmy, że w styczniu GZM
zakończył prace nad Koncepcją
Kolei Metropolitalnej. Dokument
odpowiada na najważniejsze
pytanie: w jaki sposób transport
szynowy powinien rozwijać się
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Eksperci z Politechniki
Śląskiej założyli, że w przyszłości
mieszkańcy GZM-u będą podróżować nie tylko klasyczną koleją, ale
również lekką koleją miejską czy
monorailem. Na nowych torach
pojawią się nowoczesne pociągi,
do których pasażerowie będą

Rusza

wsiadać z dodatkowych przystanków kolejowych. Koncepcja
zawiera cztery warianty rozwoju
kolei – od podstawowego do najbardziej rozbudowanego, którego
koszt został oszacowany na ponad 16 mld zł. Realizacja całego
projektu jest przewidziana na co
najmniej 10 lat.

List intencyjny dotyczy
realizacji wariantu I 
zakładającego szersze
wykorzystanie istniejących linii kolejowych
zarządzanych przez PKP
PLK. Jego realizacja może
wynieść ponad 8 mld. zł.
W tym wariancie kolej metropolitalna miałaby skupić się na
relacji Gliwice – Dąbrowa Górni-

fot. materiały Politechniki Śl.

– To kolejny krok w kierunku rozwoju transportu zbiorowego na
terenie Metropolii i cieszę się, że
w końcu nabiera realnych kształtów. Gliwice od lat zabiegały
o szersze wykorzystanie kolei
w transporcie publicznym w regionie – komentuje prezydent
Gliwic Zygmunt Frankiewicz.

cza Ząbkowice oraz Tarnowskie
Góry – Tychy Miasto. Zakładane
działania obejmują zaplanowane
już zakupy taboru i modyfikacje
rozkładów jazdy, które zapewniłyby kursowanie pociągów co
najmniej co 15 minut w szczycie.
Metropolia, w myśl podpisanego
18 czerwca listu intencyjnego,
zleci opracowanie studium wykonalności tej inwestycji, które
uwzględni również inwestycje na
odcinkach: Pyskowice – Gliwice
– Chorzów Batory – Katowice –

Mysłowice; Dąbrowa Górnicza
Ząbkowice – Katowice – Tychy;
Chorzów Batory – Bytom – Tarnowskie Góry; Katowice Ligota
– Mikołów – Łaziska Górne.
– List intencyjny wymienia
wszystkie inwestycje, które są
realizowane lub planowane do
realizacji na naszym terenie.
Przede wszystkim określa, że oś
główna Kolei Metropolitalnej
jest zasadna i PKP PLK w pełni
popiera nasze działania – mówi

reprezentujący Gliwice członek
zarządu GZM, Grzegorz Kwitek.
Metropolia zadeklarowała także
wolę dofinansowania przyszłych
inwestycji. Ma ono dotyczyć
zarówno opracowania dokumentacji, jak i realizacji robót
budowlanych. Ponadto zamierza
uczestniczyć w rozmowach PKP
PLK z gminami, w szczególności
w zakresie zabezpieczenia potrzeb terenowych pod planowane przedsięwzięcia. 
(kik)

etrobilet

Podróżowanie po obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie
jeszcze łatwiejsze! 27 czerwca uruchomiony zostanie Metrobilet, który
pozwoli na nieograniczone korzystanie z komunikacji miejskiej Zarządu
Transportu Metropolitalnego oraz pociągów Kolei Śląskich na podstawie
jednego biletu. Będzie go można kupić w systemie sprzedaży ZTM, czyli
w ok. 1000 punktach dystrybucji i w Internecie.
Metrobilet to wspólna inicjatywa GZM oraz Województwa
Śląskiego. Prace nad jego
uruchomieniem trwały od października 2018 roku. Konieczne było zintegrowanie taryfy
biletowej, przygotowanie systemów informatycznych oraz
wyposażenie kontrolerów Kolei
Śląskich w specjalne urządzenia
wraz z aplikacją, umożliwiającą
odczytanie Metrobiletu. Do tej
pory ŚKUP nie był obecny w KŚ.
Metrobilet oficjalnie zostanie
uruchomiony 27 czerwca i od
tego dnia będzie dostępny we
wszystkich kanałach dystrybucyjnych ZTM. Będzie można go
kupić w ponad 800 punktach
sprzedaży, 123 biletomatach,
42 Punktach Obsługi Klienta, 10
Punktach Obsługi Pasażera oraz
w Internecie.
Metrobilet będzie zapisywany na
spersonalizowanej karcie ŚKUP.
W sprzedaży dostępne będą
bilety miesięczne w wariancie
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normalnym oraz ze zniżką studencką. Ze względu na specyfikę
i różnicę w ulgach stosowanych
na kolei i w komunikacji miejskiej, z tego drugiego wariantu
będą mogli korzystać studenci
do 26. roku życia.
Pasażerowie na jego podstawie
będą mogli jeździć wszystkimi
liniami ZTM oraz pociągami Kolei
Śląskich na wybranej trasie lub
na wszystkich liniach kolejowych
KŚ w granicach GZM.
W ramach porozumienia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
finansuje również 15 dodatkowych pociągów na trasach Gliwice–Katowice–Dąbrowa Górnicza
Ząbkowice, Tychy Lodowisko–
Katowice i Tarnowskie Góry–
Katowice. Trzynaście z nich jest
już w obecnym rozkładzie jazdy,
a dwa kolejne wyjadą na tory na
początku września.
– Wspólnie z Kolejami Śląskimi
pracujemy także nad integracją

rozkładów jazdy. W ciągu miesiąca podróżujący po obszarze
Metropolii zyskają możliwość
wyszukiwania na stronie internetowej ZTM połączeń autobusowych, tramwajowych,
trolejbusowych oraz kolejowych
– zapowiada Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.
Dodatkowe połączenia kolejowe
i wspólna oferta, umożliwiająca
korzystanie zarówno z pociągów,
jak i pojazdów komunikacji miejskiej jeżdżących pod szyldem
Zarządu Transportu Metropolitalnego, to kolejne działania,
mające zachęcić i ułatwiać
mieszkańcom podróżowanie
transportem zbiorowym po
obszarze GZM.
Podział na strefy w ramach
Metrobiletu przedstawia się
następująco:
• Strefa Katowice obejmująca
miasto Katowice (stacje kolejowe na terenie Katowic
oraz komunikacja miejska na

•

•

•

•

terenie Katowic). Cena biletu:
119 zł, studencki: 58,90 zł.
Metrobilet żółty obejmuje:
Tarnowskie Góry, Nakło Śląskie, Radzionków, Bytom,
Chorzów, Katowice. Cena
biletu: 179 zł, studencki:
88,50 zł.
Metrobilet zielony obejmuje:
Gliwice, Zabrze, Ruda Śląska,
Świętochłowice, Chorzów Batory, Katowice. Cena biletu:
179 zł, studencki: 88,50 zł.
Metrobilet czerwony obejmuje: Dąbrowę Górniczą,
Będzin, Sosnowiec, Katowice.
Cena biletu: 179 zł, studencki:
88,50 zł.
Metrobilet niebieski obejmuje: Bieruń, Chełm Śląski,
Imielin, Mysłowice, Katowice.

Cena biletu: 179 zł, studencki:
88,50 zł.
• Metrobilet pomarańczowy
obejmuje Kobiór, Tychy,
Łaziska Górne, Mikołów, Katowice. Cena biletu: 179 zł,
studencki: 88,50 zł.
W sprzedaży dostępny będzie
również bilet miesięczny obowiązujący na całym obszarze
Metropolii. Cena: 229 zł, studencki: 113 zł.
W sprzedaży będzie także Metrobilet 6h (dawny EKO bilet),
który będzie dostępny w punktach sprzedaży Kolei Śląskich.
Cena to 16 zł.


(GZM/kik)
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Prezydent Gliwic
wśród najlepszych
fot. ZDM Gliwice

W najnowszym rankingu najlepszych 15 prezydentów polskich miast (N15), przygotowanym po raz 11. przez tygodnik „Newsweek”, prezydent Gliwic Zygmunt
Frankiewicz zajął czwarte miejsce.
Zygmunt Frankiewicz, najdłużej urzędujący prezydent
w Polsce, został doceniony za
obecną działalność na rzecz
środowiska samorządowców.

Lifting
woonerfu

„Piętnastka najlepszych” została
wyłoniona na podstawie odpowiedzi na ankiety rozesłane przez
„Newsweek” do wszystkich prezydentów miast. W skład kapituły,

która ustaliła zasady głosowania,
podliczyła głosy (i sama też głosowała), weszli prof. Grzegorz Gorzelak z Uniwersytetu Warszawskiego,
dr Cezary Trutkowski, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej, dr Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich,
oraz Dariusz Ćwiklak, szef działu
Biznes „Newsweeka”.

24 czerwca rozpoczęła się konserwacja małej architektury woonerfu na ul. Siemińskiego. Malowane są elementy drewnianych podestów i donic. Prace potrwają
około dwóch tygodni.

Zwyciężył Paweł Adamowicz
(zmarły tragicznie w styczniu
prezydent Gdańska). W rankingu znaleźli się także kolejno:
Wadim Tyszkiewicz (prezydent
Nowej Soli) i Ryszard Brejza
(prezydent Inowrocławia).

Na czas robót poszczególne parklety będą ogradzane, aby zapewnić
odpowiedni czas schnięcia preparatów konserwujących. Prace
potrwają około dwóch tygodni. W
tym czasie ruch na ul. Siemińskiego
będzie odbywał się bez utrudnień.

Gala wręczenia nagrody N15
odbyła się tradycyjnie podczas Kongresu Regionów – na
Stadionie Wrocław. Więcej
informacji o rankingu można
znaleźć na stronie www.newsweek.pl. 
(kik)

fot. M. Witkowski

Przypominamy, że odcinek na
którym będą prowadzone prace
konserwacyjne jest objęty strefą
zamieszkania. Samochody mogą
poruszać się z prędkością ograniczoną do 20 km/h, a pierwszeństwo mają piesi.
(mf)

Będzie jazda

Z myślą o miłośnikach jazdy na rolkach i wrotkach miasto wybuduje
przy ul. Żernickiej asfaltowy tor –
pętlę o długości 222 m i szerokości
2,5 m. Jednokierunkowa trasa bę-

dzie biegła brzegiem skweru przy
boisku, hali sportowej i w pobliżu
kościoła p.w. Jana Chrzciciela. Inwestycja zostanie zrealizowana
w ramach Gliwickiego Budżetu

Obywatelskiego 2019. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, powinna być gotowa we wrześniu.

fot. Freepik

W Gliwicach powstanie kolejny tor dla rolkarzy i wrotkarzy. Nowe miejsce aktywnej
rekreacji powstanie w Żernikach w ramach GBO 2019. Przetarg na budowę toru wraz
z oświetleniem ul. Żernickiej został już ogłoszony.

W ramach zadania powstaną też
zatoczki z ławkami, na których
będzie można założyć rolki czy
odpocząć. W planach jest również budowa oświetlenia, nowe
nasadzenia oraz montaż czterech ławek parkowych i dwóch
zestawów piknikowych, koszy na
śmieci i dwóch stojaków rowerowych.
Będzie to drugi tor rolkowy wybudowany przez miasto. W 2016 r.
oddano do użytku rolkowisko
w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej. Tor w kształcie ósemki
ma długość 1,5 km. Na ścieżkę
najłatwiej dostać się od strony
ul. Dębowej. Alejki biegną w części lasu między ul. Chorzowską,
Dębową, główną aleją lasu oraz
dawnym zameczkiem leśnym.
Przypominamy, że miejsca do realizacji swoich pasji rolkarze mają
również w miejskich skateparkach
na placu Krakowskim i na skwerku
przy ul. Okulickiego. 
(mf)
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edukacja i inwestycje

Nowa hala sportowa przy I LO coraz bliżej

Przy hali, od strony Politechniki
Śląskiej, wybudowany zostanie
trzypiętrowy budynek dydaktyczny o powierzchni ponad
2 tys m2. Znajdą się tam nowoczesne pracownie: biologiczne,

chemiczne i fizyczne oraz 3 sale
wykładowe.
Teren pomiędzy nowymi obiektami a głównym budynkiem
szkoły także zmieni swoje oblicze. Zmodernizowany zostanie
parking i zieleniec, powstanie
wiata rowerowa.
Termin składania ofert w przetargu na budowę upłynął 25
czerwca. Jeśli wszystkie terminy
zostaną dotrzymane, inwestycja,
finansowana z budżetu Miasta
Gliwice, będzie gotowa pod
koniec przyszłego roku.  (aś)

Wstępna wizualizacja hali
i budynku dydaktycznego
wiz. APP Manecki

Nowa hala stanie w miejscu
wchodzącego w skład kompleksu szkolnego wolnostojącego
budynku przy ul. Konarskiego.
Pomieści salę do rozgrywek piłki ręcznej z trybunami na 150
osób, a także zaplecze – szatnie
i magazyn na sprzęt sportowy.
Obiekt będzie mierzył około 13
metrów wysokości.

fot. M. Baranowski

Jest projekt i pozwolenie na budowę, trwa procedura
przetargowa – przy I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach
powstanie nowa hala sportowa, trzypiętrowy budynek
dydaktyczny i boiska ze sztuczną nawierzchnią. Teren
wokół szkoły zostanie zmodernizowany.

W miejscu budynku przy ul. Konarskiego powstanie nowa hala sportowa z boiskiem oraz
budynek dydaktyczny

„Jedynka” ma już 70 lat!

Jedna z najlepszych gliwickich szkół obchodzi swój okrągły jubileusz. Uczniowie, absolwenci, obecni
i emerytowani nauczyciele wspólnie świętowali 70-lecie I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im.
Edwarda Dembowskiego w Gliwicach.
chodziłem tu do liceum, w sumie
11 lat! Wspominam tę szkołę
bardzo dobrze – mówił Maciej
Chudzikiewicz absolwent I LO,
fechmistrz GKS Piast Gliwice.

Budynek przy ul. Zimnej Wody 8
powstał w 1915 r., początkowo
mieściła się tu szkoła podstawowa. 1 września 1949 r. rozpoczęła pracę Ogólnokształcąca Szkoła
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
stopnia podstawowego i licealnego – dzisiejsza „jedynka”.

– „Jedynka” to była i jest taka
szkoła, w której nie dość, że
mogliśmy się rozwijać tak jak
chcieliśmy, to zawsze byliśmy
uszanowani jako uczniowie,
atmosfera była fantastyczna. Jakbym mogła, to bym tu
wróciła – dodała Agnieszka
Wilczyńska, dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Gliwicach.

14 czerwca świętowano 70-lecie placówki. Na uroczystej gali
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej
zgromadzili się uczniowie,
absolwenci oraz nauczyciele
i pedagodzy związani z I LO.

Nie zabrakło przedstawicieli gliwickiego samorządu – w uroczystości wzięli udział m.in. Krystian
Tomala, zastępca prezydenta
miasta, który odczytał w imieniu prezydenta Gliwic list gratulacyjny oraz Marek Pszonak,
przewodniczący Rady Miasta
Gliwice. Obecny był również prorektor Politechniki Śląskiej prof.
dr hab. inż. Tomasz Trawiński,
z którą szkoła ściśle współpracuje niemal od początku swego
istnienia.
I Liceum Ogólnokształcące to od
wielu lat szkoła o ugruntowanej
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pozycji. Wyróżnia się wysokim
poziomem nauczania oraz doskonale przygotowuje swoich
uczniów do studiów na najlepszych polskich i zagranicznych
uczelniach. Kształci w klasach
dwujęzycznych, oferuje m.in.
program Matury Międzynarodowej. Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania
na egzaminach maturalnych,
szczególnie z matematyki i fizyki.
W ciągu 70 lat mury szkoły
opuściło ponad 9000 absolwentów, między innymi Marcin
Kiełpiński, zawodnik futsalu,
a obecnie radny Rady Miasta
Gliwice. – Szkoła jest naprawdę
na wysokim poziomie naukowym, co roku zbiera świetne
recenzje i nagrody, jestem

dumny, bo sam jestem absolwentem jedynki – mówił Marcin
Kiełpiński podczas uroczystości
z okazji jubileuszu.

– Minęło wiele lat, odkąd rozpocząłem naukę w tej szkole,
wspominam ją od pierwszej klasy szkoły podstawowej, potem

W planach jest wydanie szczegółowej monografii o „jedynce”,
dlatego dyrekcja szkoły zachęca
do dzielenia się wspomnieniami
szkolnymi i zdjęciami pamiątkowymi. 
(aś)

fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

– 70 lat to już można powiedzieć „dorosły” wiek, a myślę
że przed nami jeszcze kolejne
sukcesy. Chcieliśmy, żeby z okazji
tej rocznicy spotkali się wszyscy
przyjaciele szkoły – mówił Adam
Sarkowicz, dyrektor I LO.
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lato w mieście

Lato to
czas – takżewspaniały
w mieście.
W Gliwicach
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Czas na letnie kąpiele
Pogoda dopisuje, słońce nas rozpieszcza, rozpoczęły się wakacje, ruszył też sezon wodny. W Gliwicach najlepiej schłodzić
się nad jeziorem w Czechowicach lub na Kąpielisku Leśnym.

Za wstęp na teren ośrodka płacą osoby powyżej 16. roku życia (3 zł). Wypożyczenie
sprzętu wodnego to koszt od 5 do 15 zł za godzinę. Na parkingu zapłacimy 2 zł za
rower, 5 zł za samochód.

Na terenie kąpieliska znajdują się punkty gastronomiczne, zamykane depozyty, przebieralnie i sanitariaty. Przyjezdni mają do dyspozycji dwa parkingi od strony krytej
pływalni „Olimpijczyk”. Za bilet wstępu trzeba zapłacić od 6 do 12 zł, ale dla dzieci do
lat trzech wstęp jest bezpłatny. Przewidziano też zniżki dla użytkowników programu
Rodzina 3+. 
(mf)

hiwum UM Gliwice

Sezon kąpielowy w Ośrodku Wypoczynkowym „Czechowice” rozpoczął się 15
czerwca. Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem kąpiących się we wszystkie dni
tygodnia – do końca czerwca w godz. od 10.00 do 18.00, w lipcu w godz. od 10.00
do 20.00, a od 1 sierpnia do 1 września w godz. od 10.00 do 18.00.
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Gli

e

fot
.a

Wraz z ostatnim szkolnym dzwonkiem otwarto bramy Kąpieliska Leśnego w dzielnicy Kopernika. Fani kąpieli mają tam do dyspozycji trzy baseny, zjeżdżalnię o wysokości
7 m i długości 73 m. Przy wejściach do basenów zamontowano zraszacze, które
pomagają w utrzymaniu czystości na bieżąco badanej wody.

rch
iw

Nad czystością wody czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach. W trakcie sezonu woda z jeziora jest badana minimum czterokrotnie. Więcej
informacji można znaleźć w Serwisie Kąpielowym na stronie internetowej Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (www.sk.gis.gov.pl).

fot. A. Witwicki / arc

Do dyspozycji odpoczywających jest plaża, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska, pole namiotowe, punkty gastronomiczne i grillowisko oraz park linowy,
stadnina koni i miejsce dla rolkarzy. Działa tam także Czeszki Wake Park Gliwice,
z którego chętnie korzystają miłośnicy wodnych ślizgów na desce.

Dzieci mogą korzystać z brodzika, dmuchanych atrakcji wodnych oraz placu zabaw,
a amatorzy aktywności sportowych z boiska do siatkówki plażowej i wodnego toru
do jazdy na desce. Nad bezpieczeństwem plażowiczów, w godzinach funkcjonowania – czyli od godz. 10.00 do 19.00 – czuwają ratownicy. Kasy biletowe są czynne
do godz. 18.30.

Trochę wody dla ochłody
Na dworze jest naprawdę gorąco, bywa że słupek rtęci
przekracza 300C, a funkcjonować trzeba. Jak się schłodzić
w mieście, gdy z nieba leje się żar?
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fot. archiwum UM Gliw

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, które zainstalowało
kurtyny informuje, że woda doprowadzana do kurtyn jest pobierana z miejskich hydrantów. Jest zatem całkowicie bezpieczna pod względem czystości
mikrobiologicznej, zdatna do picia i stale monitorowana przez Akredytowane
Laboratorium Wody PWiK Sp. z o.o. 
(mf)

ice

Dobrym sposobem jest przechadzka pod kurtyną wodną. W Gliwicach są takie
cztery – na Rynku, placu Krakowskim, na skwerze nad DTŚ (róg ul. Zwycięstwa
i Dubois) oraz przy ul. Kormoranów na Sikorniku.
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lato w mieście

Ruch, taniec, TEATR
Trzy turnusy warsztatów – to propozycje Teatru Miejskiego w
Gliwicach na wakacje. Dzieci i młodzież spędzą ten czas bardzo
twórczo!
tańczyć i poznają tajniki teatru ruchu.

(mm)

Więcej na:
teatr.gliwice
.pl

Lato
z COOL-turą

Muzyka, grafika, teatr lalek? A może odkrywanie skarbów
albo poznawanie kultury słonecznej Hiszpanii? Wybór zajęć wakacyjnych w Stacji Artystycznej Rynek jest ogromny.
Coolturalne Wakacje potrwają aż do 9 sierpnia.
Wakacyjne turnusy w SAR-ze (Rynek 4–5) to tygodniowe półkolonie,
podczas których najmłodsi odkrywają fascynujący świat kultury. Do
28 czerwca dzieci poznają melodie
świata. Grają bluesa, etno, a nawet
country. Później w planach jest
jeszcze tworzenie przestrzennych
prac ze świata Minecrafta, a tak-

że warsztaty teatralne, podczas
których dzieci napiszą scenariusz,
zaprojektują stroje i scenografię.
W programie jest także turnus
pod hasłem „Mali odkrywcy” oraz
półkolonie z nauką i kulturą krajów
hiszpańskojęzycznych.
W zajęciach mogą wziąć udział
dzieci od 7 do 12 lat. 
(mm)

fot. Pixabay

fot. S. Jaworudzka

Na pierwszy teatralny ogień pójdzie
młodzież, która skończyła 15 lat. Od 8
do 12 lipca pod czujnym okiem zawodowych aktorek przygotuje swój własny
minispektakl. Od 15 do 19 lipca równolegle będą odbywały się warsztaty dla
dwóch grup wiekowych. Dzieci od 5 do
8 lat zagłębią się w techniki teatru lalek,
a dzieci i młodzież od 9 do 14 lat będą

Więc
facebooej na:
k.c
StacjaA
rtystycz om/
naRyne
k

Spaceruj i poznawaj
historię

Mały Książę i urwisy

Gliwice to ciekawe miasto, w którym można znaleźć średniowieczne
zabytki, ślady kultury żydowskiej i wspaniałe obiekty przemysłowe.
Od 30 czerwca do 1 września w każdą niedzielę Stowarzyszenie na
Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy”
będzie organizować wyjątkowy spacer historyczny.

Wzorem dla każdej z turystycznych
eskapad po naszym mieście jest zeszyt
wydanego przez Muzeum w Gliwicach
przewodnika „Wycieczki z Wędrowcem”. Szczegółowe informacje są do-
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Więcej
biblioteka.g na:
liwice.pl

fot. Z. Daniec / UM
Gliwice

stępne w kalendarzu na stronie kultura.
gliwice.eu, mejlowo (gliwickie_metamorfozy@op.pl) i telefonicznie (601-065-019). Projekt jest dofinansowany
z budżetu Miasta Gliwice. 
(mm)

fot. A. Skwarek

Zwiedzimy Stare Miasto i budynki związane z rozwojem Gliwic na przełomie
XIX i XX w. Podczas jednego ze spacerów
poznamy także szlak przemysłu i myśli
technicznej. Innym razem wsłuchamy
się w echa dawnych wojen. Przemierzając trasę dzieł gliwickich ewangelików,
odwiedzimy nie tylko kościoły, ale też
cmentarz Hutniczy i dawny Dom Towarzystwa Ewangelickiego. Zobaczymy
także liczne w Gliwicach ślady pamiątek
kultury żydowskiej i poznamy historię
miejskich rzeźb i pomników. Przez dwie
niedziele będziemy zgłębiać koncepcję
miasta ogrodu. Cały cykl spacerów zakończy się w dzielnicy Zatorze, gdzie
spojrzymy na Gliwice oczami literatów,
takich jak Horst Bienek czy Adam Zagajewski.

Wakacje w kosmosie? Takie rzeczy tylko w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach. Letnie atrakcje dla dzieci
będą krążyć wokół Małego Księcia, bohatera kultowej
książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Warsztaty, spektakle i konkursy
– w sumie ponad 120 różnorodnych propozycji przygotowały
dla dzieci filie MBP w Gliwicach.
Mali gliwiczanie nauczą się trudnej japońskiej sztuki kamishibai,
czyli teatru ilustracji. Będą też
warsztaty ceramiczne, podczas
których każdy chętny wykona
swój własny magnes na lodów-

kę. Najmłodsi wysłuchają także
„Małego Princa”, czyli... śląskiej
wersji przygód Małego Księcia!
Będzie też można nauczyć się
wykonywać ozdoby z filcu, a nawet glicerynowe mydełka. Do 15
września można też przesyłać
prace plastyczne nawiązujące
do świata Małego Księcia.(mm)
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fot. A. Witwicki / archiwum UM Gliwice

lato w mieście

Wakacje
w Neptunie
Uczniowie podczas wakacyjnego wypoczynku
mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć sportowych
w pływalni Neptun. Stowarzyszenie BJJ Factory
zaprasza dzieci oraz młodzież na lekcje pływania,
judo i ju-jitsu. Zapisy trwają.
Dzieci i młodzież, mogą
skorzystać z zajęć nauki pływania dla początkujących.
Prowadzone one będą na basenie rekreacyjnym pływalni
Neptun przez 2 godziny, od
1 lipca do 12 lipca, od poniedziałku do piątku.
Uczniowie, którzy już radzą
sobie z pływaniem, będą
mogli podszkolić tę umiejętność pod okiem instruktora
na torze basenu sportowego.
Zajęcia z doskonalenia nauki
pływania również rozpoczną
się 1 lipca i potrwają do 12
lipca, także przez 2 godziny.
Kolejna tura zajęć pływackich
rozpocznie się 1 sierpnia.
Stowarzyszenie BJJ Factory
zaprasza także na zajęcia judo
i ju-jitsu. Zajęcia rozpoczną się
24 czerwca i potrwają do 5 lipca. Każda lekcja będzie trwać
1,5 godziny.
Organizatorzy zapraszają dzieci, które ukończyły 6. rok życia,

do udziału we wszystkich zajęciach. Oferta skierowana jest
do dzieci i młodzieży mieszkających w Gliwicach. Zgłoszenia
będą przyjmowane na adres
basen@neptungliwice.pl na
podstawie formularza lub
telefonicznie pod numerem
telefonu 32/413-48-48.
Formularz zgłoszeniowy jest
dostępny na stronie www.
neptungliwice.pl.
– Liczba miejsc jest ograniczona, zakwalifikowane dziecko
może uczestniczyć w jednym
bloku zajęć. Opiekunowie
uczniów zakwalifikowanych
do udziału w zajęciach będą
proszeni o osobiste potwierdzenie udziału dziecka w zajęciach, na pływalni Neptun
(ul. Dzionkarzy 1) – informują
organizatorzy.
Projekt jest dofinansowany
z budżetu Miasta Gliwice.

(mw)

Więcej na:
neptungliwic
e.pl

Lato w mieście
na sportowo
24 czerwca rusza Gliwickie Lato w Mieście – projekt realizowany przez Stowarzyszenie GTW i wspierany przez Miasto Gliwice. Dzięki temu dzieci w czasie
wakacji mogą wziąć udział w zajęciach sportowych oraz ciekawych wycieczkach
krajoznawczo-turystycznych.
Gliwickie Lato w Mieście przeznaczone jest dla
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Projekt został
podzielony na turnusy. Ostatnie wolne miejsca
zostały na turnus trzeci rozpoczynający się od 8
lipca i turnus czwarty, który ruszy 15 lipca. Zajęcia
będą odbywać się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00, na boisku przy
ul. Orkana 8 w Wójtowej Wsi.

sportu oraz wychowawca. Wszyscy uczestnicy
będą objęci ubezpieczeniem od nieszczęśliwych
wypadków.

W programie przewidziano prelekcje, zajęcia
z piłki nożnej oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe,
gry i zabawy. Przewidziane jest także wyjście na
basen i wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Nie
zapomniano o posiłku dla milusińskich. W czasie
turnusu dzieci otrzymają drugie śniadanie oraz
jednodaniowy obiad oraz deser i wodę. Podczas
każdego turnusu obecny będzie instruktor

Więcej szczegółów na temat wakacyjnej akcji
można znaleźć na stronie: http://www.gtwgliwice.pl/gliwickie-lato-w-miescie.html.  (mw)

Koszt uczestnictwa w jednym turnusie wynosi
200 zł. Rodzice mogą zgłaszać dzieci telefonicznie
pod numerem 500-170-516 lub drogą elektroniczną na adres d.opoka@gtwgliwice.pl.

Więcej na:
gtwgliwice.p
l

Z piłką czy na desce?
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach tradycyjnie zaprasza na bezpłatne zajęcia dzieci spędzające lato w mieście. Piłka nożna, tenis ziemny,
lekkoatletyka, koszykówka – dla każdego coś odpowiedniego i przyjemnego.
Warto już pomyśleć o zapisach.
Tenisowe wakacje będą się odbywały na kortach
tenisowych MZUK przy ul. Kosynierów 6. Zajęcia
potrwają od 24 do 28 czerwca oraz od 26 do 30
sierpnia w godz. od 9.00 do 12.00.

Ostatni, trzeci turnus potrwa od 5 do 9 sierpnia.
Zajęcia odbędą się na boisku w Ostropie przy
ul. Lekarskiej 5 w godz. od 10.00 do 11.30. Zapisy
pod nr. tel. 797-328-198.

Lekkoatletyczne Lato z MZUK-iem oraz Koszykarskie Lato z MZUKiem odbędzie się na
kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jasnej
31. Zajęcia potrwają od 1 do 5 lipca oraz od 26
do 30 sierpnia w godz. od 10.00 do 11.00. Zapisy
odbywają się pod nr. tel. 503-492-475 (na zajęcia
lekkoatletyczne) oraz pod nr. tel. 503-492-475
(koszykówka).

Przez całe wakacje na placu Krakowskim będą
się odbywały zajęcia z jazdy na hulajnodze,
deskorolce i rolkach. Z bezpłatnych warsztatów
można korzystać w każdy poniedziałek w godz.
od 16.00 do 19.00. Ponieważ będzie obowiązywał
podział na grupy według zaawansowania, ważne,
aby na miejscu stawić się punktualnie – będą
przydzielane drużyny i sprzęt. Życzymy udanych
wakacji! 
(mf)

Piłkarskie Lato z MZUK-iem zostanie podzielone na trzy turnusy. Zajęcia będą odbywały się
w dniach od 15 do 19 lipca na Stadionie Gliwice
-Łabędy przy ul. Fiołkowej 26 (w godz. od 10.00
do 11.30). Drugi turnus rozpocznie się 22 lipca
i zakończy 26 lipca na Orliku przy ul. Sadowej
(w godz. od 10.00 do 11.00 oraz od 11.00 do
12.00).

Więcej na
mzuk.gliwic :
e.pl

Mali programiści w natarciu

Twoje dziecko lubi komputery i nowinki technologiczne?
W wakacje może nauczyć się programować w języku Ruby.

Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży od 10 do 13 lat. Organizatorami zajęć
są CoderDojo i Fractal Soft. (mm)
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fot. Pixabay

Matematyka, algorytmy, komputery, nowe umiejętności i grupa pozytywnie
zakręconych dzieciaków – tak w skrócie przedstawia się oferta RubyCampów
w Centrum Wolontariatu (ul. Zwycięstwa 1). Podczas wakacyjnych turnusów
najmłodsi poznają podstawy programowania w języku Ruby – prostym, czytelnym
i elastycznym. Kto wie, może któreś z dzieci połknie programistycznego bakcyla?

Więce
blog.fractals j na:
o
szkolenia/ru ft.org/pl/
bycamp/
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warto wiedzieć

Ważne dla
mieszkańców

MSIP bez tajemnic

Od 1 lipca w Gliwicach będą obowiązywać nowe stawki
za odbiór śmieci segregowanych. W związku z tym od 28
czerwca pracownicy Urzędu Miejskiego będą doręczać
właścicielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady segregowane,
zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.

Blok drugi, trwający ok. godziny, przeznaczony jest dla
wykonawców prac geodezyjnych. Podczas szkolenia będzie
można pozyskać informacje,
w jaki sposób wykorzystywać
dane planistyczne publikowane w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej w pracach
geodezyjnych.
Szkolenia prowadzone będą
w filii Urzędu Miejskiego przy
ul. Jasnej 31A średnio raz
w miesiącu, zgodnie z harmonogramem udostępnionym na
stronie Miejskiego Systemu

W każdym tkwi potencjał zdrowienia – to hasło przewodnie cyklu indywidualnych spotkań dla osób, które
doświadczyły kryzysu psychicznego. Środowiskowy
Dom Samopomocy w Gliwicach zaprasza do „Sklepiku
z marzeniami” 4 i 25 lipca.
Wałów 13. Pierwsze spotkanie
zaplanowane jest na 4 lipca, na
godz. 16.00, następne odbędzie
się 25 lipca. Terminy spotkań
w kolejnych miesiącach będą
ustalane na bieżąco.
Ze względu na to, że spotkania
są indywidualne, konieczne jest
wcześniejsze umówienie się na
konkretny termin. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z panią Justyną Legaszewską pod
nr tel.: 604-444-780. 
(aś)

fot. M. Foltyn / archiwum UM Gliwice

Spotkania będą się odbywać
cyklicznie, w galerii ŚDS „Sklepik
z marzeniami” przy ul. Górnych
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Szkolenie dla chętnych mieszkańców odbędzie się 4 lipca
(godz. 16.00), a dla wykonawców geodezyjnych 5 lipca
(godz. 13.00). Formularz rejestracyjny wypełnimy w portalu
msip.gliwice.eu (baner Serwis
Główny, zakładka Szkolenia).



(aś)

W przypadku nieruchomości
w budynkach wielolokalowych
zawiadomienia będą wysyłane wspólnocie lub spółdzielni
mieszkaniowej.
Zmiana wysokości opłat wynika
z uchwały nr IV/75/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpa-

Zgłoś pracę do konkursu!

Pomogą wyjść
z kryzysu
Gliwiczanie, którzy wychodzą
z kryzysu psychicznego będą mieli
okazję do spotkania z ekspertem
przez doświadczenie. Takie osoby
wiedzą, jak pomagać chorym,
ponieważ same zmagały się z kryzysami psychicznymi. Ukończyły
specjalne kursy mówienia o chorobie i pomocy psychologicznej
dla osób w kryzysie psychicznym.

Informacji Przestrzennej.
Liczba miejsc jest ograniczona, jednocześnie w szkoleniu
może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

fot. materiały organizatora

Szkolenia odbywać się będą
w dwóch blokach tematycznych.
Pierwszy, trwający ok. 2 godziny,
skierowany jest do wszystkich
użytkowników Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
którzy chcą się dowiedzieć,
w jaki sposób efektywnie korzystać z informacji i narzędzi
dostępnych w systemie. Podczas szkolenia będzie można
np. sprawdzić, czy właścicielem
działki jest gmina, Skarb Państwa
czy osoba fizyczna oraz jakie jest
przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.

dami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty. Termin płatności opłaty w zmienionej wysokości za III kwartał upływa z dniem
15 października br.
(PO/kik)

fot. Freepik

Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaprasza
wszystkich chętnych na szkolenia z obsługi MSIP.

Zawiadomienia będą dostarczane w dni robocze w godzinach
popołudniowych oraz w soboty
od godzin porannych – zawsze
najpóźniej do godz. 20.00. Przypominamy zwłaszcza starszym
mieszkańcom, że pracownicy
UM nie są uprawnieni do pobierania żadnych należności!

Twoja praca licencjacka, inżynierska, magisterska lub doktorska dotyczy Gliwic?
Zgłoś ją do konkursu ogłoszonego przez miasto. To szansa na zdobycie nie tylko
ciekawego doświadczenia i prestiżu, ale także satysfakcjonującej nagrody finansowej. Termin zgłoszeń upływa 28 października.
Rusza XIV edycja konkursu na
najlepszą pracę dyplomową
dotyczącą Gliwic. Autorzy prac,
które mogą być wykorzystane
do promocji miasta, mają
szanse na wygranie nagród
pieniężnych lub rzeczowych.
W poprzednich latach do konkursu zgłoszono w sumie 154
prace, nagrodzono autorów 46.

Tylko w ubiegłym roku pula
nagród pieniężnych wyniosła
15 000 zł!
Konkurs jest przeznaczony dla
autorów prac licencjackich,
inżynierskich, magisterskich lub

doktorskich. Mogą wziąć w nim
udział absolwenci studiów wyższych, którzy obronili tytuły
w latach 2016–2019 i nie brali
udziału w poprzednich edycjach.
Uwaga! Prawo do zgłaszania prac
mają władze uczelni lub wydziału,
posiadające prawo do nadawania
tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub doktora. Autorzy mogą
zgłosić prace do konkursu po
uzyskaniu rekomendacji władz
uczelni, wydziału lub placówki
badawczej.
O tym, które prace zostaną
nagrodzone zadecyduje Prezydent Miasta Gliwice w oparciu
o opinię komisji konkursowej,
w skład której wejdą przedstawiciele Prezydenta Miasta,

Rady Miasta Gliwice oraz Politechniki Śląskiej.

Termin zgłoszeń
do konkursu
upływa
28 października.
Prace przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa
21, p. 245, tel. 32/239-12-71).
Szczegółowe informacje o zasadach i formie składania prac
można znaleźć w regulaminie
konkursu, zamieszczonym na
stronie Gliwice.eu, w zakładce
Konkurs na najlepszą pracę
dotyczącą Gliwic. 
(aś)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2019 (958), 27 czerwca 2019

sport
5. miejsce w MADJER CUP!

Wysyp medali w boksie

Piłkarze plażowi z UKS Milenium Gliwice uplasowali się na 5. miejscu w prestiżowym turnieju „Madjer Beach Soccer Cup 2019”. W skład drużyny weszli:
Łukasz Łoś (B), Benedykt Szostok (B), Dawid Mainka (K), Mateusz Niesler,
Kacper Kosmal, Paweł Terelak, Tomasz Sobel, Tomasz Zwadło, Artur Dutkiewicz.
W tegorocznej edycji wzięło udział 18 drużyn. Gliwiczanie wygrali pięć spotkań,
zaliczyli tylko jedną porażkę. (fot. UKS Milenium)

Alexas Kubicki zdobyła złoto, a Ines Cebulla i Martyna Cieśla wywalczyły srebro
podczas Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego w Klokočov. Zawodniczki
GUKS „CARBO” Gliwice walczyły w zaciętych pojedynkach z rywalkami ze
Słowacji, Litwy, Kosowa, Węgier, Czech i Polski. Gliwickie wojowniczki na
co dzień trenują pod okiem trenerki Martyny Schunke. Gratulujemy! (fot.
GUKS „CARBO”)

MIG Gliwice Wicemistrzem Polski

Medaliści z KTS Gliwice

Zawodnicy MIG Gliwice wywalczyli 2. miejsce na Mistrzostwach Polski Niesłyszących
w koszykówce! Wicemistrzowie z Gliwic ulegli tylko ŁKSG Łódż 67-77. Brązowy
medal wywalczył zespół MKSN Mazowsze Warszawa. To był dobry sprawdzian
przed Mistrzostwami Świata Niesłyszących w koszykówce, które rozpoczną się 27
czerwca w Lublinie. W kadrze Polski wystąpi pięciu zawodników MIG Gliwice: Maciej
Gawryś, Mikołaj Lewandowicz, Przemysław Dolny, January Sobczak i Jakub Wania,
pod kierunkiem trenera Kamila Wani. (fot. MIG Gliwice)

Tenisiści z KTS Gliwice rozegrali 15 czerwca w Centrum Sportowo-Kulturalnym
Łabędź ostatnie w sezonie mecze w tenisie stołowym. Po zaciekłych walkach na
najwyższym stopniu podium stanęła drużyna gliwickich juniorów w składzie:
Szymon Radło, Krzysztof Pawłowski i Kacper Rusin. Juniorki – Patrycja Szabat,
Natalia Bryś, Łucja i Malwina Usarek – zdobyły srebro. Dodatkowo w rozgrywkach
indywidualnych Szymon Radło wywalczył brązowy medal. (fot. UM Gliwice)

Sukcesy gliwickich modelarzy

Wicemistrzowie szpady

50. Mistrzostwa Polski Modeli Latających dla Juniorów Młodszych były popisem
zawodników Gliwickiego Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych, którzy wygrali
większość konkurencji. W klasie modeli rakiet z taśmą hamującą Mistrzem Polski
został Kamil Pogonowski, medal brązowy zdobył Łukasz Sidor. Klasę modeli szybowców wygrał Maciej Śliż. W silnikówkach napędzanych CO2 zwyciężył Tobiasz
Martyniak. W silnikówkach z napędem elektrycznym wygrał Jacek Wiaterek.
Gliwiczanie zwyciężyli także w punktacji drużynowej, pokonując 13 ekip z terenu
całej Polski. (fot. materiały GSML)

Dwa medale zdobyli szermierze GKS Piast na kończących sezon 2018/2019
Mistrzostwach Polski młodzików. W zmaganiach drużynowych zespół GKS
Piast w składzie: Paweł Klytta, Czcibor Partyka, Filip Szuba, Błażej Kurowski
wywalczył srebrny medal. W walkach indywidualnych brąz zdobył Paweł Klytta.
Gratulujemy! (fot. GKS Piast)
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sport
Lista osób, którym Prezydent Miasta Gliwice przyznał
nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r.
Wydział Kultury i Promocji Miasta informuje,
że zgodnie z uchwałą nr XXXIX/1160/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 10 listopada 2010 r. Prezydent Miasta Gliwice przyznał:
• nagrody pieniężne za wyniki 
sportowe osiągnięte w 2018 r. 
następującym zawodnikom:
lp.

imię i nazwisko

dyscyplina sportowa

lp.

imię i nazwisko

dyscyplina sportowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Barbara Grabowska
Lidia Fidura
Stanisław Gibadło
Maksymilian Gibadło
Paweł Bańczyk
Wojciech Gryz
Piotr Dudziński
Agnieszka Durmowicz
Tomasz Paczka
Szymon Wąs
Justyna Ciborska
Sebastian Majgier
Daniel Niestrój
Bartosz Staszulonek
Mateusz Nycz
Marcel Baś
Damian Michalak
Patryk Szlama
Jan Byrczek
Kinga Pogoda
Julia Nyga
Aleksandra Polewka
Jakub Kucharczyk
Barbara Sanocka
Małgorzata Skorupa
Radosław Jaroszek
Jakub Jaroszek
Piotr Skorupa
Hanna Szczerbik
Dawid Mysiuk
Tomasz Lipski

boks
boks
boks
boks
ju-jitsu
ju-jitsu
ju-jitsu
ju-jitsu
ju-jitsu
kickboxing
kickboxing
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
lekka atletyka
modelarstwo lotnicze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alexas Kubicki
Martyna Cieśla
Maria Grabowska
Jan Kardaszewicz
Karolina Staszulonek
Klara Majgier
Alicja Ostrowska
Paweł Klytta
Mikołaj Wesołowski
Wojciech Rzyczniak
Kamil Olejniczak
Anna Wieczorek
Emilia Korkus
Julia Kwiecień
Matylda Leśniak
Stanisław Skorupa
Michał Towarek
Ireneusz Towarek
Łukasz Kołodziejczyk
Wojciech Skowron
Julianna Polewka
Aleksandra Myśliwiec
Nicole Leusz

24.

Szymon Bankiewicz

25.

Jan Sowa

26.
27.

Julia Rabus
Magdalena Lisik

28.

Dagmara Piktas

32.

Adam Krawiec

modelarstwo lotnicze

33.

Magdalena Kostka

trójbój siłowy

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Anna Kubicka
Igor Bykowski
Zuzanna Dzidowska
Karolina Kowalczyk
Magdalena Kozera
Weronika Wymysłowska
Natalia Oleś
Karolina Marek
Amelia Hajduk
Jakub Kwaśniak
Jakub Przywuski
Tomasz Cyganiak
Kacper Witwicki
Dominik Błach

boks
boks
boks
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
modelarstwo
lotnicze
trójbój siłowy/
lekka atletyka
tenis ziemny
tenis ziemny
akrobatyka
sportowa
szachy
piłka ręczna
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie
hokej na trawie

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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• wyróżnienia za wyniki sportowe 
osiągnięte w 2018 r. 
następującym zawodnikom:

Magda Staniczek
żeglarstwo
Magdalena Kądzielewska
tenis ziemny
Magdalena Hędrzak
tenis ziemny
Mikołaj Waśkowski
wyścigi psich zaprzęgów
Katarzyna Roszyk
brydż sportowy
Dominika Kossakowska
pływanie
Łukasz Przybylski
łucznictwo
Daria Krajewska
narciarstwo alpejskie
Jakub Wania
koszykówka
Michał Matysiak
curling
Dawid Kowalczyk
curling
Jakub Kowalczyk
curling
Tomasz Pluta
curling
Martyna Wilczak
curling
Marta Pluta
curling
Sandra Tatarczuk
hokej na trawie
Nicole Chruszcz
hokej na trawie
Patrycja Sęk
hokej na trawie
Julia Medoń
hokej na trawie
Maria Śniegórska
hokej na trawie
Aleksandra Dymińska
hokej na trawie
Klaudia Pełka
hokej na trawie
Wiktoria Marczak
hokej na trawie
Anna Lipka
hokej na trawie

• nagrody pieniężne za wyniki 
sportowe osiągnięte w 2018 r. 
następującym trenerom 
i innym osobom 
wyróżniającym się osiągnięciami
w działalności sportowej:
Lp.

Imię i nazwisko

1.

Aliszer Pieczonkin

dyscyplina
sportowa
boks

2.

Henryk Wilk

boks

3.

Bartłomiej Pawlus

kickboxing

4.

Krzysztof Wąs

kickboxing

5.

Marek Julczewski

szermierka

6.

szermierka

7.

Mikołaj
Pac Pomarnacki
Maciej Chudzikiewicz

8.

Beata Polewka

9.

Tomasz Polewka

10.

Tomasz Malisz

orientacja
sportowa
orientacja
sportowa
tenis ziemny

11.

Małgorzata Milewska

12.

Tadeusz Milewski

13.

Kamil Wania

modelarstwo
lotnicze
modelarstwo
lotnicze
koszykówka

14.

Andrzej Micał

hokej na trawie

15.

Zdzisław Żabiałowicz

hokej na trawie

16.

Beata Buczny

hokej na trawie

17.

Mariusz Ważny

ju-jitsu

szermierka

• wyróżnienia za wyniki 
sportowe osiągnięte w 2018 r. 
następującym trenerom 
i innym osobom 
wyróżniającym się osiągnięciami 
w działalności sportowej:
lp.

imię i nazwisko

1.

Wiesław Chrzanowski

dyscyplina
sportowa
boks

2.

Paweł Bańczyk

ju-jitsu

3.

Piotr Markowicz

szermierka

4.

Adam Śniegórski

lekka atletyka

5.

Marcin Markowski

orientacja
sportowa

6.

Jarosław Paszczela

hokej na trawie

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 26/2019 (958), 27 czerwca 2019

jubileusze

18 czerwca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków
odznaczono medalami za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi
dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.

1
W gronie par świętujących 50-lecie małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Magdalena i Kurt Bednarczykowie, Elżbieta i Janusz Biedrawowie, Krystyna
i Robert Buglewiczowie, Czesława i Kazimierz Cichórowie, Danuta i Piotr Czechowie, Gizela i Jerzy Drewniokowie, Maria i Arnold Faberowie, Zenia i Ryszard Fabrygowie,
Anna i Helmut Flegel-Majowscy, Maria i Ewald Gaetnerowie, Teresa i Jerzy Gałąskowie, Zygfryda i Józef Gilowie… (fot. 1)
…Bożena i Józef Góreccy,
Zofia i Jan Grabowscy,
Anna i Jan Gramałowie,
Barbara i Jerzy Hrehorowscy, Maria i Jerzy Kamscy,
Zofia i Kazimierz Klockowie, Krystyna i Stefan Kuckowie, Wanda i Władysław
Litwinowie… (fot. 2)

3
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fot. A. Witwicki

2

…Barbara i Janusz Maćkowscy, Elżbieta i Leszek
Matyjowie, Halina i Marian Osuchowie, Maria
i Roman Paszkowie, Bożenna i Stanisław Pisarscy,
Irena i Engelbert Polowie,
Jadwiga i Stanisław Salamonowie, Zofia i Henryk
Spałkowie, Maria i Józef
Szukałowie… 
(fot. 3)

15

jubileusze, ogłoszenia

4
…Stanisława i Tadeusz Szymańscy, Bronisława i Zygfryd Śniegoniowie, Janina i Mieczysław Turijowie,
Irena i Jan Wejnerowie, Albina i Stanisław Woźniakowie, Maria i Tadeusz Wróblowie, Franciszka i Władysław Zaczkowscy, a także Ewa i Jan Zielonkowie.

(fot. 4)

Wszystkim jubilatom życzymy wielu następnych
wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości! 

(kik)

fot. A. Witwicki

Warto wspomnieć, że oficjalne gratulacje z okazji 50i 60-lecia związku przyjęli tego dnia Helena i Horst
Musiolowie, Maria i Józef Szymczykowie oraz Felicja
i Joachim Zuberowie. 
(fot. 5)

5

KOMUNIKATY
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego wg
procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.

„Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej
w Gliwicach – etap II Sośnica – obszar K 11
(ul. Odrowążów)”.
Termin składania ofert: 2 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 2 lipca 2019 r. o godz. 10.10

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

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

Zadanie pt. „Przegląd rewizyjny P4 lokomotywy
SM-42 Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
Gliwice, ul. Portowa 28”.
Termin składania ofert: 31 lipca 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.scl.com.pl
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Gliwicach, ul.
Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:

Wykonanie rozbiórki zabudowań gospodarczych
wraz z remontem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lekarskiej 1
w Gliwicach, w tym elewacji łącznie z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowej
ścian piwnic, przebudową
łazienek, uporządkowaniem i dobudową przewodów kominowych, budową wewnętrznej instalacji
gazowej.
Termin składania ofert:
4 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
4 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku wraz z izolacją
przeciwwilgociową ścian piwnic, przebudową łazienek, uporządkowaniem i dobudową
przewodów kominowych, budową wewnętrznej instalacji
gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Tatrzańskiej 30
w Gliwicach oraz brukowaniem placów zewnętrznych
i rozbiórką zabudowań gospodarczych.
Termin składania ofert:
4 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
4 lipca 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu zapytania ofertowego,
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
nieobjętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
w sprawie:

„Świadczenie usług kierowania
autobusami komunikacji miejskiej
należącymi do Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach”.
Nr sprawy: PN/DA/01/2019.
Termin składania ofert: 9 lipca 2019 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2019 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na
www.pkm-gliwice.com.pl
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ogłoszenia
KOMUNIKATY
Wydział Podatków i Opłat
Urzędu Miejskiego
w Gliwicach informuje,
iż 1 lipca 2019 r. zostaną wprowadzone
nowe ogólnopolskie formularze
dotyczące podatków lokalnych,
tj.: podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego.
Powyższe zmiany regulują:
• rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja
2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz
deklaracji na podatek od nieruchomości (DzU
z 2019 r., poz. 1104);
• rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja
2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach
i deklaracji na podatek rolny (DzU z 2019 r.,
poz. 1105);
• rozporządzenie Ministra Finansów z 3 czerwca
2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach
i deklaracji na podatek leśny (DzU z 2019 r.,
poz. 1126).
Przedmiotowe formularze będą dostępne
na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– bip.gliwice.eu w zakładce Wirtualne Biuro Obsługi -> Formularze do pobrania.

Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego – przetargi nieograniczone, pn.:

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 13 w Gliwicach
z jednoczesnym jego podłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz
z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania, adaptacją pomieszczenia
na pomieszczenie wymiennikowni,
wydzieleniem pomieszczeń łazienek,
przebudową instalacji gazowej oraz
likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe.
Termin składania ofert: 3 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 33 w Gliwicach do miejskiej
sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni i budową węzła
cieplnego, likwidacją nieekologicznych
urządzeń na paliwo stałe oraz izolacją
pionową i poziomą ścian piwnic oraz
dociepleniem elewacji oraz stropu nad
poddaszem i części dachu.
Termin składania ofert: 3 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lipowej 15 w Gliwicach
z jednoczesnym jego podłączeniem
do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz
z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania, adaptacją pomieszczenia
na pomieszczenie wymiennikowni,
wydzieleniem pomieszczeń łazienek,
przebudową instalacji gazowej oraz
likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe.
Termin składania ofert: 5 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie, w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice nr 1, 2, 3, 4, 8, 9
w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. Toszeckiej 50, rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji
centralnego ogrzewania z jednoczesną
likwidacją nieekologicznych urządzeń
na paliwo stałe w tych lokalach wraz
z wydzieleniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i wynikającą z tego przebudową instalacji wod.-kan.
i elektrycznej.
Termin składania ofert: 5 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

oferty pracy
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 134,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Zespole Finansowo-Księgowym Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zakres zadań, które będą wykonywane na
stanowisku.
1. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostek
budżetowych: domów dziecka zwanych dalej ,,Jednostkami”.
2. Przygotowywanie niezbędnych danych do
sporządzania planów, sprawozdań budżetowych, sprawozdań z operacji finansowych,
rocznych sprawozdań finansowych, innych
raportów, analiz o charakterze finansowym.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji finansowych i gospodarczych (w tym zgodności z planami
finansowymi jednostek).
4. Obsługa procesów płacowych.
Wymagania niezbędne.
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo
jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo obywatelstwo innych państw,
jeśli ich obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa
wspólnotowego, przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko
mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub
za przestępstwo skarbowe.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie minimum średnie.
6. Co najmniej roczne udokumentowane
doświadczenie zawodowe w obszarze
księgowości – w przypadku wykształcenia
średniego.
7. Znajomość ustawy z 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t.j. DzU z 2018 r., nr 395,
398).
8. Znajomość ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 2077 i z 2018 r., poz. 62).
9. Biegła znajomość programów komputerowych (środowisko Windows, MS Office) oraz
obsługi urządzeń biurowych.
Wymagania dodatkowe.
1. Doświadczenie w prowadzeniu ewidencji
księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego.
2. Wiedza i doświadczenie w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
3. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
4. Znajomość zakresu działalności Centrum
Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne.
Samodzielność, rzetelność, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem, aktywność w rozwiązywaniu problemów, silne nastawienie na
realizację wyznaczonych celów. Komunikatywność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.
Informacja o warunkach pracy na danym
stanowisku.
1. Praca w budynku Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach przy
ul. Sikorskiego 134, na III piętrze, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Praca z monitorem ekranowym w wymiarze
4 godzin dziennie.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Zdolność przyswajania stałego dopływu
informacji.
5. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt
bezpośredni oraz telefoniczny).
Informacja na temat wymaganych dokumentów.
1. Życiorys (CV).
2. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko
księgowego w CPZiWR (list motywacyjny).
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (opublikowany
w Biuletynie Informacji Publicznej CPZiWR
w Gliwicach na stronie: cpz.bip.gliwice.eu/
menu przedmiotowe/oferty pracy/jednostka organizacyjna miasta/ogłoszenia o naborach jednostek miejskich.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
5. Oświadczenia opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej CPZiWR w Gliwicach na
stronie: cpz.bip.gliwice.eu/menu przedmio-
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towe/oferty pracy/jednostka organizacyjna
miasta/ogłoszenia o naborach jednostek
miejskich.
6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu.
7. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych
kwalifikacjach i umiejętnościach.
Kandydaci składają, poświadczone za zgodność
z oryginałem przez składającego ofertę, kserokopie tych dokumentów. Brak któregokolwiek
z dokumentów wskazanych w pkt. 1-6 może
skutkować odrzuceniem oferty.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy
składania dokumentów.
Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list
motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie muszą być sporządzone w języku
polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy składać do 4 lipca 2019 r.
do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, III piętro, pok.
329, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko urzędnicze w Zespole Finansowo-Księgowym Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny” lub za pośrednictwem
poczty na adres: Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134, 44-103 Gliwice. Decyduje data stempla
pocztowego. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 32/332-45-32.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 3%.
Dodatkowe informacje.
1. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest
do złożenia wraz z dokumentami kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
2. Termin testu merytorycznego zostanie
opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających
wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.
3. Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
jest Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania
Rodziny w Gliwicach, ul. Sikorskiego 134.
Zgodnie z rozporządzeniem 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) kandydat ma prawo
dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich poprawienia.
4. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji
podlegają zniszczeniu.
5. Osoba, której w wyniku postępowania naboru zostanie przedstawiona propozycja
zatrudnienia, jest zobowiązana do złożenia
informacji z Krajowego Rejestru Karnego
o niekaralności sądowej.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) w Biuletynie
Informacji Publicznej zostanie opublikowane
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania
osoby wybranej w procesie rekrutacji, w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zespół Szkół
Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach, ul. Chorzowska 5,
zatrudni od 1 września 2019 r. nauczyciela
informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania: ukończone studia kierunkowe I lub II stopnia.
Oferty proszę składać drogą e-mailową lub osobiście.
Ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice, tel. 32/230-68-31,
e-mail: szkola@zsti.gliwice.pl.
Numer naboru DO/5/2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25C,
zatrudni pracownika na stanowisko
inspektora w Dziale Technicznym
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie http://
mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie
do 10 lipca 2019 r. do godz. 15.00
w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25C. Dokumenty,
które wpłyną do Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 18 czerwca 2019 r.

● mechanik samochodowy
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. B, umiejętność wykonania podstawowych/zaawansowanych usług z zakresu mechaniki
samochodowej, dyspozycyjność
(praca zmianowa oraz weekendowa),
możliwość rozwoju zawodowego
i przyuczenia do zawodu, zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za
wykonywanie usług w zakresie mechaniki i elektryki pojazdowej zgodnie ze standardami obowiązującymi
w całej Grupie Norauto, dwie zmiany,
miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz małej gastronomii
wykształcenie kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe,
książeczka sanepidowska, prawo
jazdy oraz własny samochód, komunikatywna znajomość języka obcego,
zakres obowiązków: obróbka wstępna produktów, dbanie o czystość na
stanowisku pracy, przygotowanie
potraw i estetyczne ich wydawanie, przestrzeganie przepisów BHP
i ppoż., dwie zmiany, miejsce pracy:
Sośnicowice;

● operator maszyn
wykształcenie podstawowe, doświadczenie: brak wymagań, zakres obowiązków: obsługa maszyn,
montaż i obróbka komponentów do
układów kierowniczych, trzy zmiany
lub możliwość pracy w systemie 4B,
miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz – spawacz
wykształcenie zawodowe kierunkowe, min. dwa lata doświadczenia

na ww. stanowisku, uprawnienia do
spawania elektrodą otuliną MMA,
spawanie migomatem, samodzielność, jedna zmiana, miejsce pracy:
teren działalności spółki;

● kasjer
wykształcenie: brak wymagań, profesjonalna i kompleksowa obsługa
naszych klientów, prawidłowe rozliczanie i zabezpieczenie środków
finansowych i dokumentów firmowych, udzielanie pełnych informacji klientom na temat oferowanych
usług, kontrolowanie towarów w kasach, zapewnienie bezpieczeństwa
powierzonych środków finansowych,
dwie zmiany, 7/8 etatu, miejsce pracy: Gliwice, C.H. Arena;

● spawacz
wykształcenie zawodowe, min. 4 lata
doświadczenia w zawodzie, znajomość rysunku technicznego na poziomie dobrym, wykonywanie prac
ślusarskich wg rysunku technicznego, uprawnienia spawalnicze MIG
MAG TIG, mie widziana umiejętność
spawania w stali nierdzewnej, zakres obowiązków: wykonywanie
prac spawalniczych zgodnie z przepisami BHP, dwie zmiany, miejsce
pracy: Gliwice;

● magazynier/ 
pomoc koordynatora
wykształcenie średnie, doświadczenie: brak wymagań, zakres obowiązków: przyjmowanie dostaw,
zatowarowanie kiosków gastronomicznych, inwentaryzacje, miejsce
pracy: Arena Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,
plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu konkursu ofertowego na wysokość stawki czynszu
za najem lokalu użytkowego usytuowanego przy:

● ul. Granicznej 51, pow. 35,00 m2.
Oględziny lokalu: 4 lipca 2019 r. od godz. 14.15 do 14.30.
Termin składania ofert: 12 lipca 2019 r.
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.zbm2.pl
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

• dz. nr 525, obręb Stare Gliwice, położonej w Gliwicach
przy ul. Kozielskiej, stanowiącej własność Miasta
Gliwice. Użytek Bz – tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe,
pow. 0,1011 ha, księga wieczysta nr GL1G/00032256/9;
Termin przetargu: 8 lipca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
219 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174
z późn. zm.).

Wadium: 22 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości, położonych
przy ul. Łowickiej w Gliwicach:

• dz. nr 1026/3, obręb Żerniki,
o pow. 0,0905 ha, zapisana
w KW GL1G/00013773/0, użytek
RIVa – grunty orne,
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki,
o pow. 0,0678 ha, zapisana
w KW nr GL1G/00139788/7, użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział
w wysokości ¼ w dz. nr 1026/1,
obręb Żerniki.
Termin przetargu: 8 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł
brutto,
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1221 ze zm).

Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości, położonych
przy ul. Łowickiej w Gliwicach:

• dz. nr 1026/4, obręb Żerniki,
o pow. 0,0902 ha, zapisana
w KW GL1G/00013773/0, użytek
RIVa – grunty orne,
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki,
o pow. 0,0678 ha, zapisana
w KW nr GL1G/00139788/7, użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział
w wysokości ¼ w dz. nr 1026/1,
obręb Żerniki.
Termin przetargu: 8 lipca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł
brutto,
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,
poz. 1221 ze zm).

Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej niezabudowaną:

• dz. nr 229, obręb Kolej,
o powierzchni 0,1794 ha,
KW GL1G/00069805/1, położonej przy ul. Chorzowskiej.
Termin przetargu: 9 lipca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości:
384 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera
podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 38 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
-------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości:

• dz. nr 710, obręb Kolej, o pow.
0,3234 ha, zapisana w KW
nr GL1G/00036926/5, użytek:
Bp – zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy (0,3075 ha) oraz
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (0,0159 ha);
• dz. nr 918, obręb Kolej, o pow.
0,2382 ha, zapisana w KW
nr GL1G/00036927/2, użytek:
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pow. łącznie 0,5616 ha. Położone przy ul. Cmentarnej/
ul. Reymonta.
Termin przetargu: 9 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
809 000,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174).

Wadium: 80 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 33, obręb Ostropa Południe, o powierzchni 0,5230 ha,
położonej w Gliwicach na południe od ul. Daszyńskiego,
stanowiącej własność Miasta
Gliwice, zapisanej w KW nr
GL1G/00046226/1.
Termin przetargu: 17 lipca 2019 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*:
446 900,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 44 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 lipca 2019 r.
------------------------------------------------------I rokowania po II przetargu nieograniczonym
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu
wieczystym Miasta Gliwice, obejmujących:

• zabudowaną dz. nr 296,
obręb Centrum, KW GL1G/
00053840/3 wraz z przeniesieniem prawa własności zabudowy budynku administracyjno
-biurowego o pow. użytkowej
3954 m2 oraz niezabudowaną
działkę nr 297, obręb Centrum,
KW GL1G/00118278/6. Łączna
powierzchnia działek położonych przy ul. ks. Hlubka 4 wynosi 0,2506 ha.
Termin rokowań: 5 sierpnia 2019 r., godz.
12.00
Miejsce rokowań: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
3 800 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 49 780,00 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 3 750 220,00 zł

Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174)
stanowi 1,31% ceny wywoławczej nieruchomości
brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od
opodatkowania podatkiem VAT. Cena nie podlegająca opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi
98,69% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.

Zaliczka: 380 000,00 zł

Zaliczka jest pobierana tytułem zabezpieczenia
kosztów, w przypadku uchylenia się od zawarcia
umowy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

Termin wpłaty zaliczki: 30 lipca 2019 r.
Termin składania zgłoszeń: 30 lipca 2019 r.,
godz. 16.00

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka
nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 560, obręb Szobiszowice, o pow.
0,0497 ha, KW nr GL1G/00024024/4, użytek
B – tereny mieszkaniowe.
Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona jest przy ul. Myśliwskiej
w Gliwicach, wśród zabudowy jednorodzinnej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną w pobliżu działki
zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji, gazowa
i teletechniczna. Zgodnie z mapą ewidencyjną
na działce zlokalizowana jest kanalizacja, która
nie stanowi infrastruktury drogowej, Wydział
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM nie posiada jej na swoim majątku.
Udrożnianie i remont przedmiotowej kanalizacji
nie leży w gestii wydziału PU. W związku z powyższym istnieje konieczność utrzymania i remontów
istniejącej infrastruktury przez właściciela działki.
Z uwagi na brak alternatywnej możliwości skomunikowania działki nr 560 z drogą publiczną,
istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego
z przedmiotowej działki do ulicy Myśliwskiej
nowym zjazdem.
Działka porośnięta drzewami i wysokimi trawami,
niezagospodarowana, nieuporządkowana przez
byłego dzierżawcę z uwagi na porzucenie rzeczy.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 560, obręb Szobiszowice, położona
jest na terenie, na którym od 17 października
2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1091/2010
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 560, obręb
Szobiszowice, znajduje się na terenie opisanym
symbolem:
• 17MN – co oznacza: tereny mieszkaniowe
o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MN do
56MN plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub w budynkach
wolnostojących,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki
pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla
samochodów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.
Przedmiotowa działka położona jest w granicach
strefy B3 – pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, jej wymiary, usytuowanie względem stron świata oraz
obowiązujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zdaniem Wydziału Architektury
i Budownictwa UM Gliwice może być utrudnione
samodzielne zagospodarowanie przedmiotowej
działki na cele zgodne z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania terenu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
141 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

Minimalne postąpienie: 1410,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 30 lipca 2019 r. o godz.
12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży
nastąpi do 29 sierpnia 2019 r.
Wadium
Wadium w wysokości 14 100,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A.
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem
wpłaty „Przetarg, dz. nr 560, obręb Szobiszowice oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej
24 lipca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
na wskazane konto bankowe – zgodnie ze
złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed
przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

nr PM-469/19 z 27 marca 2019 r. w sprawie
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej działkę nr 560, obręb Szobiszowice, wpisaną do KW GL1G/00024024/5,
stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu sprzedaży przedmiotowej
części nieruchomości, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg,
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa
się uznanie jej na rachunku miasta.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca
2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00024024/5
oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-469/19
z 27 marca 2019 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz
warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM
Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości,
pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00;
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz
na elektronicznej 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 2018 r., poz. 2204).
Zbycie nieruchomości odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych,
w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi
klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie
danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu
e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie
tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze
mają Państwo prawo nie podać danych bez
żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie
jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych
lub realizowanych w oparciu o porozumienia,
o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a,
11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym;
dane osobowe są nam również niezbędne do
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani
ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6
ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku,
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych
osobowych można się kontaktować pisemnie (na
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą
złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście
do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu
od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub
32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może
korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich
danych osobowych, sprostowania (poprawiania)
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych,
• w przypadku danych osobowych zbieranych za
zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych
osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz.
2204 z późn. zm.)
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INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały
podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:

INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.gliwice.eu) oraz na stronie
podmiotowej Wojewody Śląskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

przeznaczone do zbycia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:

przeznaczone do wynajęcia, stanowiące własność Skarbu Państwa:

przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:

• nr 16/SP/2019 do 27 czerwca 2019 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości do
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym
poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma
również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje
skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom
organizacyjnym, w celu wykonywania zadań
publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości
przetwarzanych danych osobowych,
• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane
podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L
nr 119, str. 1).
Zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)
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INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy
placu Inwalidów Wojennych 12
zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

• nr 132/2019 do 8 lipca 2019 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej
części działki:

• nr 129/2019 do 27 czerwca 2019 r.

• nr 185 – 187/2019 do 27 czerwca
2019 r.

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

Wykazy ogłasza się w celu
umożliwienia zgłoszenia
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta
Miasta Gliwice, których organizatorem
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. DOLNYCH WAŁÓW 25A,
lokal nr 6, parter (lewa oficyna), pow. 37,32 m2 + piwnica:
5,00 m2, 1 pokój, kuchnia,
przedpokój (lokal ma dostęp
do WC w częściach wspólnych
nieruchomości – klatka schodowa), lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
90 300,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz.
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.

• UL. GRODOWA 18, lokal nr 7,
III piętro (poddasze), pow.
26,97 m2 + piwnica: 5,69 m2,
1 pokój, kuchnia, przedpokój,
łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
66 200,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.

+ piwnica: 10,34 m2, 4 pokoje,
2 kuchnie, 2 łazienki, przedpokój, spiżarka, WC, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
379 000,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel.
32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• UL. KOŚCIUSZKI 28, lokal nr 8,
parter, pow. 31,18 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do
WC usytuowanym na klatce
schodowej (pozostającego
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz.
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
66 900,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 17 lipca 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

oferuje do wynajęcia:

• pomieszczenia biurowe o powierzchni
od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane,
wyposażone w Internet
szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe
bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany
przez profesjonalną firmę oraz
monitorowany telewizją przemysłową
24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy
Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.

• UL. PROZY 5, lokal nr 2, parter, pow. 60,20 m2 + piwnica:
5,01 m2, 3 pokoje, kuchnia, • UL. CHORZOWSKA 14, lokal
2 przedpokoje, łazienka, WC,
nr 14, III piętro, pow. 42,60 m2,
lokal do generalnego remontu
1 pokój, kuchnia, łazienka, loTermin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz.
kal do generalnego remontu
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
177 744,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 12 lipca 2019 r.

Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

INFORMACJE

Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
104 900,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 15 lipca 2019 r. od godz.
12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r.
od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• UL. MASTALERZA 35, lokal
nr 5, II piętro, pow. 32,60 m2
+ piwnica : 8,45 m2, 1 pokój,
kuchnia, przedpokój, WC, lokal • UL. CYRANECZKI 4, lokal nr 2,
do generalnego remontu
parter, pow. 37,26 m2, 2 poTermin przetargu: 25 lipca 2019 r., godz.
koje, kuchnia, przedpokój, ła10.00
zienka, lokal do generalnego
Cena wywoławcza nieruchomości:
85 600,00 zł
remontu
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 15 lipca 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 23 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4
przy ul. Dziewanny 2 w Gliwicach, tel.
32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 19 lipca 2019 r.

• UL. BOHATERÓW GETTA
WARSZAWSKIEGO 19, lokal
nr 2, parter, pow. 146,98 m2

Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz.
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
107 400,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 19 lipca 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r.
od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

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

parter: 2 pomieszczenia, pomieszczenie sanitarne, WC,
piwnica: 2 pomieszczenia, lokal
do generalnego remontu

Termin przetargu: 4 lipca 2019 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
27 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 2 lipca 2019 r. od godz.
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 28 czerwca
2019 r.

Termin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
260 700,00 zł
Wadium: 13 100,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz.
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 12 lipca 2019 r.

Termin przetargu: 11 lipca 2019 r., godz.
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
137 500,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 9 lipca 2019 r. od godz.
9.30 do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2019 r.

Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz.
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
14 200,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 19 lipca 2019 r. od godz.
12.45 do 13.00
(dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 2019 r. od godz. 13.00 do 13.15, po
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

nr 5,
• UL. MLECZNA 4, lokal nr 7, • UL. KORCZOKA 47, garaż
parter, pow. 13,18 m2, 1 poI piętro, pow. 59,68 m2, 4 pomieszczenie, lokal do generalmieszczenia, lokal do generalnego remontu
nego remontu

• UL. ASNYKA 13, lokal nr III,
parter, piwnica, pow. 82,99 m2,

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.
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kultura

Zrobimy hałas!
fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Przez jeden dzień w roku ul. Średnia zamienia się
w najgłośniejsze miejsce w mieście. Wszystko za sprawą imprezy charytatywnej Hałas Miasta. W tym roku
gramy 29 czerwca.
Pod chmurką na Średniej zagrają
trzy energetyczne kapele: Iksy,
Wiewiórka Na Drzewie oraz Chorzy. Pozytywna impreza wystartuje o godz. 18.00. Na koncerty
będzie wstęp wolny, ale podczas
wydarzenia przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na rzecz
niepełnosprawnej podopiecznej
stowarzyszenia Cała Naprzód.

Sprawdź swój zasób słów

Organizatorami akcji są Stowarzyszenie Cała Naprzód, zespół
Wiewiórka Na Drzewie oraz
Ministerstwo Śledzia i Wódki,
lokal, przed którym odbędzie się
Hałas Miasta. Uwaga! Kierowcy
powinni się liczyć z czasowymi
utrudnieniami w ruchu 29 czerwca w rejonie ul. Średniej. 

(mm)

Scrabble, czyli gra w układanie słów, to świetna zabawa angażująca szare
komórki. 29 i 30 czerwca w naszym mieście odbędą się XXIV Mistrzostwa Górnego Śląska i Zagłębia w Scrabble (II Otwarte Mistrzostwa Gliwic w Scrabble).
W zawodach może wziąć
udział każdy – i scrabble’owy
wyjadacz, i początkujący słowotwórca. Zapisywać można
się na stronie Polskiej Federacji Scrabble (www.pfs.org.pl),
wyszukując gliwicki turniej,
albo na miejscu, w SP nr 6.
Debiutanci grają za darmo.
Zawodnicy mogą startować
w obu dniach rozgrywek, ale
też ograniczyć swój udział

tylko do kilku partii jednego
dnia.
Organizatorami XXIV Mistrzostw Górnego Śląska
i Zagłębia w Scrabble (II
Otwartych Mistrzostw Gliwic
w Scrabble) są Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach,
SP nr 6 w Gliwicach i Stowarzyszenie „Ekspedycja w Głąb
Kultury”. 
(mm)

fot. P. „Kula” Grzesiak

Po sukcesie zeszłorocznego turnieju zawodnicy z całego regionu
staną w słowne szranki w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 6 w Gliwicach (ul.
Jasnogórska 15–17). Mistrzostwa
rozpoczną się 29 czerwca o godz.
12.00 i potrwają do godz. 20.00.
30 czerwca zawodnicy rozpoczną
rozgrywki o godz. 9.30. Zakończenie całego turnieju zaplanowano na godz. 14.30.

Wiewiórka Na Drzewie

Szukamy twórców rękodzieła

Aby język giętki...

Na czerwcowym spotkaniu Wszechnicy Polskiej
Akademii Umiejętności będzie mowa o... języku.
A konkretnie o przemianach, jakim podlega w kulturze. Wykładowczynią będzie prof. Anna Cegieła.
Wszechnica PAU to comiesięczne
spotkania popularnonaukowe, podczas których świetni polscy naukowcy i uznani artyści wprowadzają słuchaczy do swojego fascynującego
świata. Tym razem wybierzemy się
w podróż do krainy językoznawców,
którzy badają przemiany, którym
podlega polszczyzna.
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27 czerwca o godz. 16.00 rozpocznie się wykład prof. Cegieły.
Będzie mowa o komunikacji
społecznej i szeroko pojętej
agresji słownej w polskim
dyskursie publicznym. Wstęp
na spotkanie w Willi Caro (ul.
Dolnych Wałów 8a) jest wolny.

(mm)

Impreza jest planowana na
weekend 7–8 września w parku Chopina. Mile widziana jest
ceramika artystyczna, zabawki,
naczynia, wyroby regionalne,
pamiątki, ozdoby, biżuteria
i galanteria skórzana. Domki
handlowe o powierzchni około
6m2 zapewnia organizator.

O wyborze wystawców do 12
sierpnia zadecyduje organizator
imprezy – Miejska Biblioteka
Publiczna w Gliwicach. Wstępne zgłoszenia należy przesyłać
mejlowo na adres promocja@
biblioteka.gliwice.pl do 31 lipca. W treści wiadomości należy
podać nazwę firmy i w kilku

zdaniach opisać prowadzoną
działalność. Opłata targowa
będzie zgodna ze stawkami
obowiązującymi na terenie
Gliwic, podanymi w Uchwale
Rady Miejskiej w Gliwicach nr
XVII/432/2016. Szczegóły są dostępne w regulaminie imprezy
na stronie Gliwice.eu.  (mm)

fot. Pixabay

fot. domena publiczna

Miasto Gliwice szuka twórców rękodzieła i sprzedawców, którzy chcą
zaprezentować i wystawić na sprzedaż swoje produkty na wrześniowym
jarmarku podczas Festiwalu Miasta.
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