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kulturaproGram dla GliWic

Gliwiczanie
poszli na 

rekord!

do Fundacji WoŚp-u trafi w tym roku z gliwickich sztabów aż 394 204,59 zł!  
podczas 28. finału Wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy w Gliwicach udało się 
zebrać rekordową sumę pieniędzy.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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druGa StroNa W obieKtyWie

Pierwszy mecz rundy rewanżowej miał być dla GTK jednocześnie okazją do rewanżu 
za przegrane, po świetnym widowisku i dwóch dogrywkach, derby w Gliwicach. 
Podopieczni Pawła Turkiewicza od początku mocno ruszyli do ataku. Pierwszą 
„trójkę” trafił Payton Henson, a potem nasz zespół zdecydowanie przeniósł ciężar gry 
w strefę podkoszową, gdzie dominowali Łukasz Diduszko i Joe Furstinger. W efekcie 
gliwiczanie, prowadzeni przez powracającego po kontuzji Duke'a Mondy'ego, 
zagrali zgarnęli komplet punktów w prestiżowym pojedynku. (fot. materiały GTK)

Piłkarze Piasta Gliwice wyjechali na zgrupowanie do Rybnika-Kamienia, gdzie będą 
trenować do 18 stycznia. W kadrze  znalazł się między innymi Tymoteusz Klupś, który 
w poprzednim tygodniu zasilił szeregi Niebiesko-Czerwonych, a także powracający 
z wypożyczenia Karol Stanek. Z zespołem trenować będzie także Jakub Czerwiński. 
W Kamieniu zabraknie natomiast Marcina Pietrowskiego i Aleksandra Jagiełły, którzy 
dostali wolną rękę w poszukiwaniu nowych klubów. W kadrze nie znaleźli się również 
Dani Aquino, Denis Gojko oraz Łukasz Krakowczyk. (fot. piast-gliwice.eu)

Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że  bieżące 
harmonogramy odbioru odpadów nie będą dostarczane przez firmę Remondis 
mieszkańcom. Aktualnie harmonogramy są dostępne na stronie internetowej  
segreguj.gliwice.eu, będzie je można również sukcesywnie znaleźć w kolejnych  
wydaniach „MSI – Gliwice” (począwszy od 23 stycznia). (UK)

W styczniu do grona gliwickich stulatek dołączyły adelajda 
cymbała i eleonora Kaszny. Życzenia od prezydenta Gliwic 
i urodzinowy bukiet kwiatów przekazała jubilatkom repre-
zentacja urzędu Stanu cywilnego. my również życzymy 
paniom adelajdzie i eleonorze wszystkiego najlepszego.

adelajda cymbała przyszła na świat 6 stycznia 1920 roku 
w Gliwicach. Tu wyszła za mąż, doczekała się 2 dzieci,  
4 wnuków i 2 prawnuków. Dziś mieszka sama (jest wdową od 
27 lat), ale doglądają ją troskliwie dzieci. Przez lata pracowała 
fizycznie w fabryce sadzy i Chłodniach Kominowych. W wol-
nych chwilach chętnie zajmowała się robótkami ręcznymi 
(druty, szydełko) i ogródkiem. Córka wspomina też, że robiła 
wspaniałe wypieki. Dziś Pani Adelajda nie ma już na to sił, 
ale z zapałem ogląda dzienniki telewizyjne. 

eleonora Kaszny urodziła się 9 stycznia 1920 roku w My-
słowicach. Niemal od 100 lat mieszka w Gliwicach. Praco-
wała zawodowo na kolei. Nie założyła rodziny. Jest bardzo 
pogodną osobą, którą troskliwie opiekują się sąsiedzi, bo 
jubilatka nie ma już nikogo bliskiego. (fot. A. Witwicki / 
UM Gliwice)

Mobilna pracownia mammograficzna Lux Med będzie czekała na zainteresowane 
27 stycznia w godzinach od 11.00 do 18.00 i 28 stycznia od 8.00 do 16.00.  
Z bezpłatnej mammografii w mammobusie skorzystają panie w wieku 50–69 lat.  
Na badanie można zarejestrować się telefonicznie (pod nr. tel. 58/666-24-44) 
lub poprzez formularz na stronie www.mammo.pl. Uwaga! Przy rejestracji 
telefonicznej NFZ wymaga weryfikacji uprawnień do badania na podstawie 
podanego numeru PESEL, dlatego przed połączeniem telefonicznym należy 
przygotować dowód osobisty. 

Udany początek drugiej rundyPiast na zgrupowaniu. Jakie zmiany?

Harmonogram znajdziesz w sieci

Wszystkiego najlepszego, drogie Panie!

Zadbaj o siebie!

adelajda cymbała eleonora Kaszny

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://segreguj.gliwice.eu/
http://www.mammo.pl/
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miaSto i mieSZKańcy

Jakie imiona najczęściej nadawano maleńkim gliwiczanom urodzonym w 2019 roku? czy znów przeważały wio-
dące ogólnopolskie trendy? oto co mówią na ten temat rejestry gliwickiego urzędu Stanu cywilnego.

W całym minionym roku w na-
szym mieście przyszło na świat 
2149 dzieci – 1108 chłopców 
oraz 1041 dziewczynek, zarówno 
Polaków, jak i obcokrajowców. 
Liczba sporządzonych aktów 
urodzeń była jednak większa! 
Doliczając bowiem wpisane do 
Systemu Rejestrów Państwo-
wych akty urodzenia dzieci 
obywateli polskich sporządzone 
za granicą, wychodzi, że w 2019 
roku przyszło na świat aż 2508 
dzieci gliwiczan.

Najpopularniejszymi 
imionami ad 2019 były 
– dla chłopczyka – Jakub 
(obdarzono nim 51 szkra-
bów), a dla dziewczynki 
Zuzanna (występuje 
w roczniku łącznie 56 
razy). 

Co ciekawe, imiona te plasu-
ją się w pierwszej dziesiątce 
gliwickich, śląskich i ogólno-
polskich rejestrów od dobrych 
kilku lat!

Kto „gonił” w Gliwicach Zuzie 
i Kubusiów? Wśród chłopców 
o palmę pierwszeństwa rywa-
lizowali: Jan (tym imieniem 
obdarzono 45 maluchów), Filip 
i Szymon (wystepują po 42 razy) 
oraz Aleksander (35). W gronie 
dziewczynek, poza Zuzią, kró-
lowały imiona takie jak Hanna 
(44), Zofia (41), Maja i Lena (po 
37) oraz Alicja (36).

do najrzadszych imion 
nadawanych gliwickim 
dzieciom w minionym 
roku należały: balbina, 
maryla, elżbieta, larysa, 
Faustyna, Jessica i Józefi-
na, Kryspin, albert, roch, 
amadeusz, ryszard, 
Ziemowit i edgar.

 Być może obdarzone nimi malu-
chy spotkają się w piaskownicy 
lub szkolnej ławce z rówieśnika-
mi o obcojęzycznych imionach, 
takich jak Vivien, Amira, Aurora, 
Kira, Aurelia, Greta, Abigail, Kirił, 
Justin, Noah i Arsen? (kik)

do Fundacji WoŚp-u trafi w tym roku z gliwickich 
sztabów aż 394 204,59 zł! podczas 28. finału Wielkiej 
orkiestry Świątecznej pomocy w Gliwicach udało 
się zebrać rekordową sumę pieniędzy.

Po podliczeniu wszystkich pie-
niędzy, okazało się, że w całym 
mieście mamy o blisko 70 000 zł  
więcej niż w ubiegłym roku. 
W Gliwicach działało aż pięć 
sztabów. Wielkie brawa należą 
się wszystkim wolontariuszom, 
którzy od rana kwestowali na 
rzecz WOŚP-u i organizowali 
odbywające się w tym dniu 
miejskie imprezy. Wielki finał 
tradycyjnie miał miejsce na Ryn-
ku. Dla gliwiczan zagrały zespoły 

Sorry Boys oraz Vox, było też 
bardzo widowiskowe, laserowe 
Światełko do Nieba. 

Gliwiczanie, macie wielkie serca! 
Hojność niewątpliwie się opłaci – 
pieniądze zostaną przeznaczone 
między innymi na zakup nowocze-
snych urządzeń ratujących życie. 
Przekazane środki trafią między 
innymi do dziecięcych oddziałów 
chirurgii ogólnej, kardio- i neuro-
chirurgii. (mm)

Wyniki finansowe gliwickich sztabów WoŚp-u
Stacja artystyczna rynek zebrała 211 125,19 zł

Fundacja biegamy Z Sercem przekazała 101 146, 25 zł

Zespół Szkół techniczno-informatycznych w Gliwicach zebrał 45 344, 67 zł

Zespół Szkół Filomata wsparł WOŚP kwotą 22 500,00 zł

Łabędzki bieg po Ćmoku dołożył do miejskiej puli 14 088,48 zł

Gliwiczanie (znowu) poszli na rekord!

te imiona są najpopularniejsze
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     cel: 
 Zapewnianie warunków do tworzenia nowych atrakcyjnych miejsc pracy oraz 

utrzymania już istniejących.
 Utrzymanie Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie wynagrodzeń.
 Zapewnienie dochodów miasta na poziomie pozwalającym na stałą poprawę 

jakości życia w mieście.

     plaNoWaNe dZiaŁaNia: 

Stwarzanie warunków do dalszego rozwoju  
aktywności gospodarczej

• Uzbrojenie i skomunikowanie 700 ha terenów inwestycyjnych Gliwickiego 
Obszaru Gospodarczego w południowej części Gliwic.

• Kontynuacja działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.
• Udostępnianie kolejnych terenów kompleksu Nowych Gliwic firmom nowych 

technologii.
• Rozwój gliwickiego lotniska poszerzającego ofertę komunikacyjną oraz inspirujący 

rozwój nowych technologii lotniczych i stworzenie oferty szkoleniowej.
• Wspieranie współpracy biznesu z Politechniką Śląską.
• Systematyczne aktualizowanie oferty edukacji zawodowej gliwickich szkół 

uwzględniającej potrzeby rynku.
• Budowa nowych połączeń drogowych, w tym południowo-zachodniej obwodnicy 

miasta, oraz rozbudowa pozostałej infrastruktury stwarzającej dogodne warunki 
do powstawania nowych firm.

     cel: 
	 Podnoszenie standardu usług: zdrowotnych, edukacyjnych, utrzymania czystości, 

transportu publicznego i innych komunalnych.
	 Utrzymanie pozycji Gliwic w czołówce miast o najwyższym poziomie jakości życia 

w województwie.
	 Utrzymanie kosztów życia w mieście na poziomie niższym od średniej porówny-

walnych miast.
	 Dążenie do systematycznej poprawy czystości powietrza.

     plaNoWaNe dZiaŁaNia: 

poprawa warunków leczenia i profilaktyka
• Budowa kompleksu szpitalnego przy skrzyżowaniu ulic Kujawskiej i Ceglarskiej.
• Dalsze wspieranie działalności prywatnych szpitali i przychodni zdrowia na 

terenie Gliwic.
• Systematyczne podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, informacyj-

nym, infrastrukturalnym w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
• Wspieranie osób z niepełnosprawnością poprzez stworzenie i sukcesywną 

realizację planu odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych.

dostęp do edukacji na wysokim poziomie
• Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i zwiększenie liczby klas dwujęzycznych 

w gliwickich szkołach.
• Adaptacja budynku przy ul. Ziemowita na potrzeby nowej siedziby szkoły mu-

zycznej.

proGram dla GliWic

Serdecznie dziękuję gliwiczanom, którzy wzięli udział w wyborach 5 stycznia. Zwycięstwo 
w pierwszej turze daje mi ogromny kredyt zaufania, obarcza mnie również ogromną od-
powiedzialnością. Teraz przychodzi czas na realizację zadań, o których mówiłem w trakcie 
kampanii wyborczej. 
Rozwój gospodarczy Gliwic jest najskuteczniejszą drogą do utrzymania ekonomicznego 
dobrobytu zarówno samego miasta, jak i jego mieszkańców.  Zasobny budżet pozwala 
realizować wszystkie zadania, do których jesteśmy powołani, zadania, które pozwolą pod-
wyższać komfort życia w Gliwicach.
Materialne i społeczne bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort ich życia codziennego tworzą 
warunki do poszukiwania oferty rozrywkowo-kulturalnej oraz rekreacyjno-sportowej. Zamierzam 
poszerzyć tę ofertę i jeszcze bardziej dopasować ją do potrzeb mieszkańców naszego miasta.

Zależy mi również na tym, żeby osoby, które przyjechały do Gliwic na studia lub do pracy, 
pozostawały tutaj na stałe. Edukacja, aspiracje biznesowe czy też kariera zawodowa 

powinny być tylko pretekstem do oczywistego wyboru, jakim jest życie w Gliwicach.
Bardzo proszę o współpracę wszystkich mieszkańców, również tych, któ-
rzy z różnych względow nie mogli wziąć udziału w wyborach. Chciałbym, 
żeby ta kadencja pokazała, że potrafiliśmy dobrze przepracować wspólnie  
te 4 lata, że Gliwice jeszcze bardziej się rozwinęły.

Prezydent Gliwic             

WZmacNiaNie SolidNycH  
podstaw roZwoJu

dbaŁoŚĆ o KomFort  
Życia W GliWicacH

obwodnica nabiera kształtu

Nowy szpital miejski zapewni gliwicza-
nom wysoki standard leczenia w nowo-

czesnej placówce medycznej

 KoNtyNuacJa i roZWÓJ
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proGram dla GliWic

• Budowa Centrum Umiejętności przy Radiostacji.
• Stałe inwestowanie w infrastrukturę oświatową: przedszkolną i szkolną.

Walka ze smogiem
• Wymiana nieekologicznych źródeł ciepła we wszystkich mieszkaniach należących 

do miasta (około 5 tys. mieszkań).
• Podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego PEC jak największej liczby 

budynków ogrzewanych nieekologicznie.
• Dofinansowania (w tym ze środków zewnętrznych) dla właścicieli prywatnych 

mieszkań i domów wymieniających źródła ciepła na ekologiczne.
• Wyprowadzenie drogi krajowej nr 78 z centrum miasta na nową obwodnicę.
• Kontynuacja wymiany autobusów na pojazdy zasilane elektrycznie i na gaz.

poprawa warunków mieszkaniowych
• Kontynuacja programu budowy minimum 440 mieszkań komunalnych przy uli-

cach: Kujawskiej, Górnej, Samotnej, Opolskiej, Zbożowej, Dworskiej, Wiertniczej.
• Kontynucja działalności gliwickich TBS-ów i dalsze stwarzanie dogodnych wa-

runków do działalności spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów i indywidualnych 
inwestorów.

• Kontynuacja remontów mieszkań komunalnych i dopłat do funduszy remonto-
wych wspólnot mieszkaniowych.

• Wdrożenie programu modernizacji dróg wewnętrznych. 
• Uruchomienie programu budowy żywych, zielonych ekranów dźwiękochłonnych 

w miejscach o podwyższonym poziomie hałasu.
• Zadbanie o bezpieczeństwo ruchu w zabudowie mieszkaniowej, m.in. poprzez 

spowolnienie ruchu.

Sprawny transport
• Budowa Centrum Przesiadkowego po północnej stronie dworca PKP oraz  

w dzielnicy Kopernika.
• Stworzenie nowej siatki szybkich połączeń autobusowych i kolejowych w part-

nerstwie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
• Ukończenie budowy obwodnicy miasta.
• Budowa ponad 20 km dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, m.in. od 

dzielnicy Kopernika wzdłuż ulicy Toszeckiej do Czechowic oraz z Centrum do 
Łabęd wzdłuż rzeki Kłodnicy; sukcesywne łączenie istniejących odcinków dróg 
rowerowych w sprawny system komunikacji.

• Zmiana zasad funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz zwiększenie 
liczby miejsc parkingowych w mieście.

czyste miasto i wysoki standard usług  
komunalnych

• Zwiększenie nakładów na utrzymanie porządku w mieście, w tym na uzupełnienie 
małej architektury związanej z estetyką i czystością miasta.

• Ukończenie wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

ochrona przed skutkami powodzi
• Kontynuacja prowadzonych inwestycji przeciwpowodziowych oraz wykorzystanie 

powstających polderów zalewowych przy ulicach: Królewskiej Tamy, Baildona, 
Słowackiego, na potoku Wójtowianka i Cienka do celów rekreacyjnych.

• Należyta dbałość o rozwój kanalizacji deszczowej i stworzenie dogodnych 
warunków dla tzw. małej retencji na prywatnych nieruchomościach.

bezpieczeństwo mieszkańców
• Utrzymanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego.
• Podnoszenie standardu pracy straży miejskiej oraz współpraca z policją.

Gotowość współdziałania z partnerami prywatnymi
• Wspólne inwestycje drogowe i inne o charakterze publicznym.
• Współfinansowanie działań związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży – 

prywatne żłobki, przedszkola i szkoły, rodziny zastępcze.

     cel: 

	Dalszy rozwój ogólnodostępnych przestrzeni miejskich.
	Utrzymanie charakteru zielonego miasta.
	Zapewnienie gliwiczanom atrakcyjnej oferty rozrywkowo-kulturalnej i rekreacyj-

nosportowej.
	Tworzenie warunków do stałej współpracy z aktywnymi mieszkańcami Gliwic.

     plaNoWaNe dZiaŁaNia: 

przyjazna przestrzeń miejska
• Reorganizacja centrum miasta – od dworca PKP do Rynku, wzdłuż ulicy Zwycięstwa.
• Przebudowa placu Piastów i ulicy Chorzowskiej oraz etapowo ul. Zabrskiej.
• Budowa systemu parkingów wielopoziomowych i podziemnych w sąsiedztwie 

starówki w celu ograniczenia ruchu samochodowego na jej terenie.
• Budowa tężni solankowej jako pierwszy etap modernizacji parku przy ul. Chorzowskiej.
• Racjonalne gospodarowanie zielenią w powiązaniu z małą architekturą.

Kultura i rekreacja dla wszystkich
• Utrzymanie i wzmacnianie oferty istniejących instytucji: Teatru Miejskiego, 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum oraz hali Arena Gliwice.
• Kontynuacja organizacji wielu imprez masowych i festiwali, takich jak: Parkowe 

Lato, Ulicznicy i inne.
• Uatrakcyjnienie oferty dla seniorów, kontynuacja programów takich, jak: Zdrowe 

Gliwice, Rodzinny Piknik Seniora i innych.
• Uatrakcyjnienie oferty dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, służących 

komunikacji i rekreacji.
• Budowa sali szermierczej dla gliwickich klubów szermierczych.
• Inwestycje w pozostałą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną: boiska, place zabaw, 

skwery i parki, np. Park Południowy na obszarze równoległym do ul. Rybnickiej.
• Zintegrowanie obecnie obowiązujących zniżek i uprawnień miejskich w jedną kartę 

mieszkańca, zawierającą nowe funkcjonalności dedykowane wszystkim gliwiczanom.

Współpraca z aktywnymi społecznie gliwiczanami
• Włączenie mieszkańców w prace nad kolejną strategią rozwoju Gliwic.
• Rozszerzenie możliwości zaangażowania rad dzielnic i mieszkańców w planowanie 

rozwoju miasta i dzielnic.
• Badania opinii społecznych i konsultacje poszerzające wiedzę o oczekiwaniach 

mieszkańców.
• Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z organizacjami pozarzą-

dowymi i klubami sportowymi przy realizacji zadań związanych z aktywizacją 
i integracją mieszkańców naszego miasta.

ZapeWNiaNie radoŚci  
Z Życia W mieŚcie

miasto od lat z powodzeniem realizuje własny program mieszkaniowy. 
W październiku ub.r. klucze odebrali lokatorzy nowych mieszkań  

przy ul. anny Jagiellonki

Nowoczesne centrum przesiadkowe skupi wszystkie 
środki transportu w jednym miejscu

Zadbane parki, skwery i zieleńce  
to zielone wizytówki Gliwic
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miniony rok obfitował w liczne wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, 
inwestycyjne i gospodarcze. rozpoczynając 2020 r., przypominamy najważniejsze 
wydarzenia a.d. 2019.

StycZeń

 Prezydent Gliwic po raz kolejny przyznał nagrodę Gliwickiego Lwa. Uhonorował 
Bognę Dobrakowską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Nagroda 
została przyznana za sukcesy w kierowaniu instytucją kultury, wykreowanie 
oferty stanowiącej doskonałą odpowiedź na wyzwania współczesności oraz 
bezprecedensowe osobiste zaangażowanie w życie społeczne i kulturalne Gliwic.

luty
 Szpital Miejski nr 4 otrzymał nowoczesny tomograf komputerowy, który umożliwia 

wykonanie szerszego spektrum badań niż poprzedni, którym dysponował szpital.
 Pierwszym zastępcą prezydenta Gliwic został Adam Neumann, dotychczasowy 

drugi zastępca włodarza miasta. Stanowisko drugiego zastępcy prezydenta 
objął Mariusz Śpiewok, wieloletni dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

 Zmarł Piotr Wieczorek, wieloletni wiceprezydent Gliwic. Miał 55 lat. Funkcję 
I zastępcy prezydenta Gliwic pełnił od 2002 roku.

marZec
 Trwa rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc postojowych. Do systemu 

włączono kolejnych kilkanaście tablic informacyjnych, przetestowano czujniki 
na 560 nowych stanowiskach. W systemie jest już 850 miejsc parkingowych.

 Szpital Miejski nr 4 podpisał umowę z NFZ na program KOS-zawał.

KWiecień
  Na gliwickie ulice wyjechało 16 nowych solarisów. 12- i 18-metrowe pojazdy 

są nowoczesne i ekologiczne, mają też miejsca do przewozu rowerów.

  Dzięki pozyskaniu środków unijnych oraz wsparciu z budżetu miejskiego stara 
hala magazynowa Gliwickiego Centrum Edukacyjnego zmieniła się w Halę 
Nowych Technologii. Uczniowie zyskali 13 nowoczesnych pracowni.

maJ

 Piast Gliwice Mistrzem Polski! Na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka 
Niebiesko-Czerwoni w meczu kończącym sezon 2018/2019 Lotto Ekstraklasy 
pokonali Lecha Poznań 1:0.

 Wystawa „Żydzi na Górnym Śląsku” prezentowana w Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich wygrała Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku.

 Zamiast osiedli – dzielnice. W życie weszła zmiana nazwy gliwickich jednostek 
pomocniczych.

podsumowanie 2019

Zdarzyło się w Gliwicach…
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cZerWiec

 Gliwice po raz kolejny odwiedziły gwiazdy lekkiej atletyki – podczas Grand Prix 
Gliwic zaprezentowali się m.in. Michał Haratyk, Anna Kiełbasińska i Joanna 
Linkiewicz.

 Wysyp imprez kulturalnych. W Gliwicach z udziałem gwiazd świętowaliśmy 
Dzień Dziecka, Gliwickie Święto Rodziny, Święto Wolności i Solidarności oraz 
Noc Świętojańską.

 Rada Miasta Gliwice ustanowiła Medal Honorowy Zasłużony dla Gliwic. Będzie 
on przyznawany osobom, organizacjom czy instytucjom, które szczególnie 
zasłużyły się działając na rzecz Gliwic.

lipiec
 Spektakl Teatru Miejskiego w Gliwicach „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gliwi-

cach” w reżyserii Michała Siegoczyńskiego zdobył Grand Prix na 25. Ogólnopolskim 
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Przedstawienie zostało 
dodatkowo nagrodzone za najlepszą reżyserię i znakomite aktorstwo.

 Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej rozpoczął prak-
tyczne szkolenie lotnicze studentów. Będą się kształcić na lotnisku w Gliwicach, 
a po zdaniu egzaminu otrzymają uprawnienia pilotów samolotów liniowych. 
Ośrodek otrzymał do użytkowania dwa samoloty Aero AT-3.

Sierpień

 Podwójny sukces cudotwórców z Gliwic. Specjaliści z Kliniki Chirurgii Onkologicznej 
i Rekonstrukcyjnej oraz Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Centrum 
Onkologii w Gliwicach przedstawili szczegóły dwóch pionierskich zabiegów rozległej 
transplantacji narządów szyi, połączonych z przeszczepieniem zmodyfikowanego 
szpiku pierwszego.

WrZeSień
 5 podmiotów z Gliwic zostało uhonorowanych nagrodą w Konkursie „Marka-Śląskie”, 

który wyróżnia ludzi, firmy i instytucje tworzące pozytywny wizerunek regionu.
 Zakończyła się przebudowa ul. Jagiellońskiej. Ruch na wyremontowanym 

odcinku został przywrócony 2 września.

paŹdZierNiK

 Wręczono klucze lokatorom 33 nowych mieszkań komunalnych przy ul. Ja-
giellonki w Łabędach.

 Zygmunt Frankiewicz został senatorem RP. Do objęcia funkcji Prezydenta 
Miasta, do czasu rozstrzygnięcia przedterminowych wyborów, został przez 
Premiera RP wyznaczony Janusz Moszyński.

 Do użytku gliwiczan oddano kolejne rolkowisko. Obiekt powstał w Bojkowie.
 Politechnika Śląska uczelnią badawczą. Znalazła się w gronie 10 najlepszych 

polskich uczelni, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję 
zwiększoną o 10%.

listopad

 O Gliwicach usłyszał cały świat! W Arenie Gliwice odbyła się Eurowizja Junior. 
Gliwice przyniosły szczęście i konkurs wygrała Polka – Wiktoria Gabor.

GrudZień

  Nowy Most nad Kłodnicą, w ciągu ul. Wrocławskiej, został oddany do użytku.
  Rockowy Sylwester na pl. Krakowskim.  (mf)

podsumowanie 2019
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Ferie W mieŚcie / KomuNiKaty

przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. rybnicka 47,  
44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetar-
gu otwartego, organizowanego 

wg procedur określonych Regula-
minem PWiK Gliwice, pn.:

Sprzedaż paliw  
płynnych dla pojazdów  

eksploatowanych  
w pWiK Gliwice.
termin składania ofert:  

20 stycznia 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

20 stycznia 2020 r. o godz. 10.00

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

komunikaty

przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

nieograniczonego na podstawie  
art. 39–46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), pn.:

„transport i przetwarzanie 
osadów ściekowych z centralnej 

oczyszczalni Ścieków  
(dalej: „coŚ”), ul. t. edisona 16 
w Gliwicach oraz oczyszczalni 

ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska”.
termin składania ofert:  

28 stycznia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert:  

28 stycznia 2020 r. o godz. 12.00
pełna treść dostępna jest na  

www.pwik.gliwice.pl

Zarząd budynków 
miejskich  

i towarzystwo 
budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na

wykonywanie remontów  
mieszkań socjalnych i docelowych 

w budynkach gminnych,  
zarządzanych przez Zarząd  

budynków miejskich i towarzy-
stwo budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. w Gliwicach.
termin składania ofert:  

17 stycznia 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert:  

17 stycznia 2020 r. o godz. 10.00

pełna treść dostępna jest na  
www.zbmgliwice.pl

Zarząd przedsiębiorstwa remontów ulic i mostów S.a. 

rozważa zakup:
samochodów 5-osobowych hybrydowych  

(niskoemisyjnych) – 2–3 szt.
W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.
Wszelkich informacji udziela dyrektor ds. logistyki, tel. 32/270-40-03, wew. 140.
termin składania ofert: 23 stycznia 2020 r.
Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą 
elektroniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

Zarząd przedsiębiorstwa remontów ulic i mostów S.a. 

rozważa zakup:
podnośnika hydraulicznego dwukolumnowego  

o udźwigu min. 4 ton z dolnym mocowaniem belki, z możliwością 
stosowania przedłużaczy podpór ramion unoszących. 

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.
Wszelkich informacji udziela Łukasz Tomal, tel. 603-212-999.
termin składania ofert: 30 stycznia 2020 r.
Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą 
elektroniczną na adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl.

Zapraszamy dzieci i młodzież do Pracowni Rzeźby i Ceramiki (ul. Ziemowita 1), gdzie 
można ulepić z gliny, a następnie wypalić wszelkie możliwe symbole zimy: śnieżne 
kule, bałwanki i inne cuda. Warsztaty odbędą się 20 stycznia od godz. 10.00 do 
12.00 oraz od godz. 16.00 do 18.00 i 22 stycznia od godz. 10.00 do 12.00. Zapisy 
są prowadzone telefonicznie (608 724 022) i mejlowo (artceramika@gmail.com).  
(fot. materiały organizatora)

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza dzieci do CSK „Łabędź” (ul. Partyzantów 25). Do 
24 stycznia prowadzone są tam m.in. zajęcia teatralne. Obowiązują zapisy pod nr. 
tel.: 32/232-69-54. 21 stycznia o godz. 10.00 rozpocznie się zimowy turniej szachowy. 
W zawodach mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 18, które do 19 stycznia 
zgłoszą swój udział poprzez e-mail lub sms do sędziego zawodów (mat.ryszard@
op.pl, 888-909-617) lub poprzez stronę internetową www.chessarbiter.com/turnieje/ 
2020/ti_246/. Udział w zawodach jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie  
www.mdk.gliwice.pl. (fot. Pixabay)

Przed nami drugi tydzień ferii. Warto spędzić go z odrobiną adrenaliny i rywalizacji. 
Miłośnicy tenisa – rakiety w dłoń! Zimowe turnieje tenisa dla dzieci z gliwickich 
szkół podstawowych odbędą się 17, 21, 22 i 23 stycznia w godz. od 10.30 do13.00 
w sali gimnastycznej Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Barlickiego. Zapisy będą 
odbywać się kwadrans przed turniejami. Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie www.mdk.gliwice.pl. (fot. Pixabay)

W ofercie Ferii na Naszej Arenie każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowano bezpłatne, 
otwarte warsztaty sportowe i taneczne, nocne planszówki oraz rolkowisko. Specjalną 
promocję dla dzieci proponuje ściana wspinaczkowa Chwyciarnia. – Ferie zimowe 
w ramach autorskiego projektu, jakim jest Nasza Arena, to jak zawsze ukłon w stronę 
mieszkańców naszego regionu – bez żadnych podziałów – chcemy aby każdy bawił się 
świetnie i czuł jak u siebie. Stawiamy na ruch, aktywność i integrację. Nie zapominamy 
także o edukacji i łączeniu tego co przyjemne z pożytecznym – zachęcają organizatorzy. 
Więcej informacji na stronie arenagliwice.com.

Kreatywne Ferie z gliną

Ferie w Łabędziu

Ferie z rakietką

Sportowo i tanecznie w Arenie Gliwice

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
mailto:ltomal%40pruim.gliwice.pl?subject=
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_246/
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_246/
http://www.mdk.gliwice.pl/
http://www.mdk.gliwice.pl/
https://arenagliwice.com/
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Najlepsze gliwickie szkoły to...
miesięcznik „perspektywy” po raz 22. ogłosił ranking 
najlepszych liceów i techników w polsce. Na Śląsku nie-
kwestionowanym liderem jest ponownie Zespół Szkół 
techniczno-informatycznych z Gliwic, a w grupie liceów 
w województwie śląskim bardzo wysoko uplasowało się gli-
wickie i lo dwujęzyczne im. e. dembowskiego. Gratulacje!

W tegorocznym zestawieniu 
„Perspektyw” licea ogólnokształ-
cące zostały ocenione za pomo-
cą trzech kryteriów. Są to: wyniki 
matury 2019 z przedmiotów 
obowiązkowych, wyniki matu-
ry z przedmiotów dodatkowych 
oraz sukcesy w olimpiadach (tak-
że międzynarodowych). W przy-
padku techników dodatkowo 
oceniane były wyniki egzaminu 
zawodowego.

Najwyżej ocenione liceum 
z Gliwic – I LO Dwujęzyczne im. 
E. Dembowskiego – zajęło 3. 
miejsce w rankingu wojewódz-
kim liceów i wysokie 53. miejsce 
w kraju (przed rokiem 125.). 

Na 10. pozycji w województwie 
znalazło się V LO im. A. Struga 
(109. miejsce w kraju). Te dwie 
gliwickie placówki oświatowe 
trafiły również do prestiżowe-
go rankingu szkół olimpijskich, 
sklasyfikowane na miejscach 
93 (I LO) i 133 (V LO). Najwyżej 
sklasyfikowane gliwickie liceum 
w ubiegłorocznym śląskim 
rankingu „Perspektyw” – LO FI-

LOMATA – uplasowało się tym 
razem na 17. miejscu w woje-
wództwie.

W zestawieniu wojewódzkim 
znalazły się również: II LO im. 
W. Wróblewskiego (56. miejsce 
na Górnym Śląsku), IV LO im. 
Orląt Lwowskich (60. miejsce), 
KLO Fundacji „Szkoła z Cha-
rakterem” im. E. Stein (100. 
miejsce), VII LO (110. miejsce) 
oraz III LO im. W. Styczyńskiego 
(129. miejsce).  

Najlepsze gliwickie licea  
(w nawiasie miejsca w kraju):
1. i lo dwujęzyczne im. e. 

dembowskiego (53)
2. V Liceum Ogólnokształcące 

im. Andrzeja Struga (109)
3. LO FILOMATA (171)
4. II LO im. W. Wróblewskiego 

(468)
5. IV LO im. Orląt Lwowskich 

(549)
6. KLO Fundacji „Szkoła z Cha-

rakterem” im. E. Stein (867)
7. VII LO (976)
8. III LO im. W. Styczyńskiego 

(1000+)

Najlepsze gliwickie licea 
w rankingu maturalnym 
(w nawiasie miejsca w kraju)
9. i lo dwujęzyczne im. e. dem- 

bowskiego (48)
10. V LO im. A. Struga (107)
11. Liceum Ogólnokształcące 

FILOMATA (163)

Zespół Szkół techniczno-in-
formatycznych z Gliwic zajął 
ponownie 1. miejsce na Śląsku 
i bardzo wysokie 22. miejsce 
w kraju w rankingu techników 
2020! Do zestawienia wojewódz-
kiego trafiły równeż: Technikum 
nr 3 w ZSTiO (37. miejsce na 
Górnym Śląsku), Technikum nr 

6 w CKZiU nr 1 (42. miejsce), 
Technikum Teb Edukacja (44. 
miejsce), Technikum nr 5 w CKZiU 
nr 1 (59. miejsce), Technikum nr 
4 w ZS Budowlano-Ceramicznych  
(64. miejsce), Technikum nr 2 
w Górnośląskim Centrum Edu-
kacyjnym (75. miejsce) oraz Tech-
nikum nr 8 im. Cichociemnych 
(119. miejsce).

Najlepsze gliwickie technika 
(w nawiasie miejsca w kraju):
12. technikum nr 1 w ZS tech-

niczno-informatycznych (22)      
13. Technikum nr 3 w ZSTiO 

(311)
14. Technikum nr 6 w CKZiU nr 1  

(357)   

15. Technikum Teb Edukacja 
(372) 

16. Technikum nr 5 w CKZiU nr1 
(483)

17. Technikum nr 4 w ZS Budow-
lano-Ceramicznych (500+)

18. Technikum nr 2 w Górnoślą-
skim Centrum Edukacyjnym 
(500+)

19. Technikum nr 8 im. Cicho-
ciemnych (500+)

Najlepsze gliwickie technika 
w rankingu maturalnym 
(w nawiasie miejsca w kraju)
20. technikum nr 1 w ZS tech-

niczno-informatycznych (18)
21. Technikum nr 3 w ZSTiO 

(175). (kik)
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Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic zajął, podonie jak  
w roku ubiegłym, 1. miejsce na Śląsku

dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych, brukowa-
nie ulic, budowa nowych chodników i miejsc postojowych, 
remonty wjazdów – Zarząd dróg miejskich podsumował 
zadania, które zrealizował w 2019 r. w ramach Gliwickiego 
budżetu obywatelskiego. 

ZDM zrealizował 9 zadań w ramach 
GBO 2019. Na ul. Czapli, przy skrzy-
żowaniu z ul. Cyraneczki zamon-
towano dodatkowe oznaczenie 
przejścia dla pieszych z aktywnym 
znakiem z panelami słonecznymi. 
Inwestycja kosztowała 17,3 tys. zł. 
Dodatkowe oznakowanie przejścia 
dla pieszych pojawiło się również 
przy ul. Kozielskiej 80 (17.3 tys. 
zł). Ponadto wybrukowano ul. 
Marynarską (168 tys. zł), wyre-
montowano wjazd z ul. Daszyń-
skiego na drogę przycmentarną  
(27,4 tys. zł), wybudowano chodnik 
w ciągu ul. Odrowążów na odcinku 
od ul. Sudeckiej do Nadbrzeżnej 
(184,4 tys. zł). Wyremontowano 

też chodnik przy ul. Cechowej  
(41 tys. zł), wybudowano miejsca 
postojowe przed cmentarzem 
przy ul. Cmentarnej w Sośnicy  
(183,4 tys. zł) i wyremontowano 
parking przy ul. Piastowskiej (po-
nad 110 tys. zł). Ponadto, na dział-
ce drogowej nr 1245 w sąsiedztwie 
ul. Kozielskiej 218–220 wykonano 
nawierzchnię (ponad 245 tys. zł) 
i wyremontowano łącznik drogi 
między ulicami Kolejową i Nad Łą-
kami na odcinku od ul. Nad Łąkami 
do końca wjazdu do nieruchomości 
przy ul. Nad Łąkami 16 (ponad  
28 tys. zł). Łącznie, na wykonanie 
9 zadań przeznaczono ponad  
1 mln zł.  (mf)

przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uruchamia usługę 
powiadomień sms o przerwach w dostawie wody. Wystarczy zarejestrować się na 
stronie internetowej rejestracja.pwik.gliwice.pl. 

Oferta adresowana jest do 
wszystkich klientów przedsiębior-
stwa. Mogą z niej korzystać nie 
tylko osoby posiadające umowę  
na dostarczanie wody i odprowa-
dzanie ścieków przez PWiK Sp. 
z o.o. w Gliwicach, ale również 
mieszkańcy budynków wielolo-
kalowych administrowanych np. 
przez wspólnoty mieszkaniowe 
czy spółdzielnie. 

aby skorzystać z usługi 
wystarczy zarejestrować 
się na stronie interneto-
wej gliwickiego przedsię-
biorstwa pod adresem 
https://rejestracja.pwik.
gliwice.pl wybierając 
opcję „włączenie usługi 
powiadomień” oraz po-
dając nazwę ulicy, numer 
budynku oraz numer 
telefonu komórkowego. 

Informacje o przerwach w do-
stawie wody lub awariach sieci 
wodociągowej w rejonie ulicy 
wskazanej przez klienta będą 
wysyłane pod numer telefonu 
wskazany  w systemie rejestracyj-
nym na urządzenie umożliwiające 
odbieranie wiadomości teksto-

wych SMS, aktywne u polskiego 
operatora sieci komórkowej. 

Za usługę przedsiębiorstwo nie 
pobiera opłat, ewentualne koszty 
mogą wynikać z indywidualnych 
umów klientów z operatorem 
sieci.  (PWiK)

dla mieszkańców

SmS o przerwie 
w dostawach wody

fo
t. 

Pi
xa

ba
y

https://rejestracja.pwik.gliwice.pl//
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oGŁoSZeNia
oferty pracy

nierucHomoŚci

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

że w budynku Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
Wojennych 12, zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

lokali mieszkalnych przeznaczonych  
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz  
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 662–672/2019 do 21 stycznia 2020 r.;

nieruchomości przeznaczonych  
do użyczenia:
• nr 681/2019 do 21 stycznia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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 przemy-
słową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie  
znajdują się:

• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej,

• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC 

Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
dojazd drogową trasą Średnico-
wą, 4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Zarząd budynków miejskich ii 
towarzystwo budownictwa Społecznego, 

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu ustnego przetargu nieogra-

niczonego na wysokość stawki czynszu za najem:
----------------------------------------------------------------------

1. lokalu użytkowego przy ul. chorzowskiej 34,  
o pow. 39,62 m2.

termin przetargu: 27 stycznia 2020 r., godz.10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 800 zł.

----------------------------------------------------------------------
2. garażu przy ul. podlesie 4, o pow. 10,33 m2.

termin przetargu: 27 stycznia 2020 r., godz. 11.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, 
pok. 108.

----------------------------------------------------------------------
pełna treść ogłoszeń znajduje się na www.tbs2.pl

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 położonego przy ulicy:

 Granicznej 49, pow. 53,35 m2

lokal można oglądać: 22 stycznia  
2020 r., w godz. 14.30 do 14.45.

termin składania ofert:  
27 stycznia 2020 r. do godz.16.00.
miejsce składania ofert: siedziba  

ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

pełna treść znajduje się na www.tbs2.pl

NabÓr Na NoWo WybudoWaNe mieSZKaNie
GotoWe do ZamieSZKaNia

mieszkanie na wynajem z opcją dojścia do własności 
Zarząd budynków miejskich i tbS Sp. z o.o. 

ogłasza otwarty nabór na nowo wybudowane mieszkanie na wynajem przy ul. Witkiewicza 8 w Gliwicach, 
2-pokojowe o metrażu 72,10 m2 

Nabór trwa od 8 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

Lp. Adres Czynsz
bez mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja Kaucja Oględziny

1. Witkiewicza 8/4,
parter

847,90 zł
bez mediów

2 pokoje
72,10 m2 75 705,00 zł 5087,00 zł

30 stycznia 2020 r., w godz. 15.40–16.00
oraz

6 lutego 2020 r., w godz. 15.40–16.00.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) 
przy ul. Dolnych Wałów11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu z naboru bez podania przyczyny. 
Wnioski będą przyjmowane tylko i wyłącznie na zaproponowane mieszkanie.

● psycholog 
wykształcenie wyższe kierunkowe, psy-
cholog dzieci i młodzieży; doświadczenie 
zawodowe: 1 rok, przygotowanie peda-
gogiczne; zakres obowiązków: prowadze-
nie terapii psychologicznej, konsultacji, 
diagnozy, zajęcia w niewielkich grupach 
(trening umiejętności społecznych – dzie-
ci) 1/2 etatu, godziny pracy do uzg. z pra-
codawcą; miejsce pracy: Gliwice;

● operator dźwigu samojezdnego  
    – żurawia samochodowego 

wykształcenie: brak wymagań; uprawnie-
nia na żurawie samojezdne; prawo jazdy 
kat. C; doświadczenie zawodowe mile 
widziane; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice i okolice;

● sztygar elektryczny/górniczy 
wykształcenie min. średnie; 2 lata do-
świadczenia zawodowego; uprawnienia 
SEP mile widziane; praca pod ziemią; 
miejsce pracy: KWK Knurów-Szczygłowice; 
mile widziani emerytowani górnicy; praca 
także w dni wolne;

● fryzjer/ka 
wykształcenie zawodowe kierunkowe; 
doświadczenie zawodowe; fryzjerstwo 
damsko-męskie; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice osiedle Kopernika; 3/4 eta-
tu – do uzgodnienia; oferta także jako 
praca dodatkowa;

● terapeuta zajęciowy 
wykształcenie średnie lub wyższe (kie-
runek: terapia zajęciowa lub tytuł za-
wodowy terapeuty zajęciowego); min. 
rok doświadczenia na ww. stanowisku; 
umiejętność nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych, życzliwość, otwar-
tość, asertywność; zakres obowiązków: 
prowadzenie terapii zajęciowej, prowa-
dzenie treningu umiejętności praktycz-
nych, prowadzenie treningu zarządzania 
mieszkaniem w tym treningu zarządzania 
energią, prowadzenie terapii zajęciowej 
grupowej i indywidualnej, prowadzenie 
dokumentacji z zajęć i wsparcia udzie-
lonego podopiecznemu; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Pyskowice; 

● specjalista ds. księgowych,  
    kadr i płac 

wykształcenie średnie/wyższe; 3 lata 
doświadczenia zawodowego; komunika-
tywna znajomość jęz. obcego; umiejęt-
ność pracy w zespole, dobra organizacja 
pracy i zaangażowanie, terminowość; 
znajomość programów: Symfonia Handel, 
Płatnik, MS Office; zakres obowiązków: 
prowadzenie pełnej obsługi sekretariatu 
spółki, wystawianie dokumentów sprze-
daży, prowadzenie kasy złotowej spółki, 
prowadzenie ewidencji wynagrodzeń 
pracowników, sporządzanie miesięcznych 
list płac, przygotowywanie rachunków do 
zawieranych przez spółkę umów-zleceń, 
umów o dzieło oraz innych umów o po-
dobnym charakterze, przygotowywanie 
wszelkich deklaracji i rozliczeń o charak-
terze publicznoprawnym w zakresie po-
datku dochodowego od osób fizycznych 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne 
od wynagrodzeń wypłacanych pracow-
nikom spółki, reprezentowanie spółki 
przed wszelkimi urzędami w sprawach 
związanych z wynagrodzeniami pracow-
ników spółki, sporządzanie zestawień zo-
bowiązań, należności, oraz przychodów 
w rozbiciu na poszczególne działy spółki, 
bieżący kontakt z biurem rachunkowym; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w pup Gliwice, 

plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 9 stycznia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego nr 1 w Gliwicach
zatrudni pracownika na stanowisko SpecJaliSta dS. Kadr na zastępstwo 

(na czas określony). 
Zakres zadań, które będą wykony-
wane na stanowisku.
1. Prowadzenie teczek akt osobo-

wych pracowników.
2. Przygotowanie umów o pracę 

dla pracowników.
3. Wydawanie świadectw pracy 

i zaświadczeń dotyczących za-
trudnienia.

4. Wydawanie legitymacji służbo-
wych.

5. Przechowywanie i archiwizacja 
dokumentów dotyczących awan-
su zawodowego nauczycieli.

6. Współpracowanie i udzielenie 
pomocy pracownikom w zakre-
sie składania wniosków o eme-
rytury lub renty.

7. Prowadzenie sprawy wojsko-
wych:
• ewidencję nowo przyjętych 

uczniów,
• wydawanie zaświadczeń re-

klamacyjnych,
• ewidencje pracowników.

8. Współpraca w pracach inwenta-
ryzacyjnych.

9. Prowadzenie kasy.
10. Prowadzenie archiwum szkol-

nego w zakresie dokumentacji 
kadrowej.

11. Prowadzenie rejestru zwolnień 
lekarskich.

12. Prowadzenie rocznej ewidencji 
czasu pracy.

13. Prowadzenie ewidencji urlopów 
pracowników.

14. Sporządzanie sprawozdań w za-
kresie dotyczącym zatrudnienia 
pracowników.

15. Przygotowanie stanu zatrudnie-
nia do deklaracji PFRON.

16. Kompletowanie informacji 
i wprowadzanie do programu 
danych do sprawozdania SIO.

17. Przestrzeganie regulaminu pracy.
18. Wykonywanie innych czynności 

oraz poleceń głównego księgo-
wego i dyrektora szkoły.

Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie,

b) posiadanie kwalifikacji zawodo-
wych niezbędnych do wykony-
wania pracy na ww. stanowisku 
– min. wykształcenie średnie i 3 la- 
ta doświadczenia zawodowego,

c) posiadanie pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz korzy-
stanie z pełni praw publicznych,

d) kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia po-
zwalającego na zatrudnienie na 
stanowisku specjalisty.

Wymagania dodatkowe: 
a) ogólna znajomość przepisów 

ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks 
Pracy, ustawa o systemie oświaty, 
ustawa o finansach publicznych, 
ustawa o rachunkowości, ustawa 
o pracownikach samorządowych 
i wydanych na jej podstawie prze-
pisów wykonawczych,

b) znajomość programów firmy VUL-
CAN (Kadry),

c) znajomość komputera (pakiet 
Microsoft Office, przeglądarek 
internetowych i poczty elektro-
nicznej – SOD),

d) umiejętność obsługi elektronicz-
nych urządzeń biurowych (faks, 
drukarka, kopiarka itp.). 

predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
a) wysoka kultura osobista,
b) zdecydowanie i samodzielność 

w działaniu, dyspozycyjność,
c) umiejętność pracy w zespole.
informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku: 
a) praca wykonywana będzie w Cen-

trum Kształcenia Zawodowego nr 1 
w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1,

b) praca o charakterze biurowym, 
wymagająca kontaktu z ucznia-
mi, nauczycielami, pracownikami 
szkoły oraz interesantami,

c) praca przy komputerze, wymaga-
jąca wymuszonej pozycji ciała,

d) narzędzia i materiały pracy: kom-
puter, telefon, drukarka,

e) stres związany z koniecznością 
koordynowania wielu spraw jed-
nocześnie,

f) praca w dniach poniedziałek – pią-
tek, zgodnie z harmonogramem.

Zatrudnienie: od 1 marca 2020 r., 
z możliwością przesunięcia terminu 
zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę 
na czas określony (zastępstwo).
Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu 
pracy – 1 etat (tj. 40 godzin wg har-
monogramu).
informacja na temat wymaganych 
dokumentów: 
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem 

dokładnego przebiegu kariery 
zawodowej,

c) kserokopie świadectw pracy (po-
świadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem),

d) kserokopie dokumentów (po-
świadczone przez kandydata za 
zgodność z oryginałem) potwer-
dzających wykształcenie i kwalifi-
kacje zawodowe.

informacje dotyczące terminu, miej-
sca, formy składania dokumentów: 
a) dokumenty aplikacyjne należy 

składać w zamkniętych kopertach 
do 5 lutego 2020 r. do godz. 12.00 
w sekretariacie Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawiczne-
go w Gliwicach, ul. Kozielska 1,  
44-100 Gliwice,

b) aplikacje, które wpłyną do Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 
po terminie, nie będą rozpatry-
wane,

c) złożone oferty nie będą odsyłane, 
nieodebrane po 3 miesiącach od 
dnia naboru zostaną zniszczone,

d) przewidywany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej to 6 lutego 2020 r., 
osoby zakwalifikowane zostaną 
poinformowane o godzinie spo-
tkania telefonicznie.

Komendant 
Straży  

miejskiej  
w Gliwicach, 

ul. bolesława Śmiałego 
2a, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy 
na wolne stanowisko 

urzędnicze (kierownicze).
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na: http://sm.bip.gliwice.eu w za-
kładce Nabory oraz na tablicy ogło-
szeń Straży Miejskiej w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych 

na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy do-
starczyć w zamkniętej kopercie 
do pokoju 114B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w terminie 
do 17 stycznia 2020 r. do godz. 13.00 
na adres: 
Straż Miejska w Gliwicach, Wydział 

Organizacyjno-Finansowy, ul. B. Śmia-
łego 2a, 44-121 Gliwice, z dopiskiem 
na kopercie: „Kandydat na stano-
wisko urzędnicze (kierownicze) 
w Straży miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za do-
starczone w terminie, jeżeli zosta-
ną dostarczone na ww. adres do  
17 stycznia 2020 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej www.
smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 24 stycznia 
2020 r. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-72, wew. 83.

http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://kultura.gliwice.eu
http://www. pup.gliwice.pl
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oGŁoSZeNia
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

przetargi  
ogłoszone  

przez  
prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki mieszkaniowej

pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są 

na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 
32/338-39-69.

ul. tuWima 4, lokal nr 3, i piętro, pow. 
47,70 m2 + piwnica: 10,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 30 stycznia 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 137 700,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
termin oględzin: 20 stycznia 2020 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2020 r. 
od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 Oddział 1 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2020 r.

ul. KoZielSKa 10b, lokal nr 13, iV piętro, pow. 
48,75 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 lutego 2020 r., godz. 9.30
cena wywoławcza nieruchomości: 132 500,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
termin oględzin: 29 stycznia 2020 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 11 lutego 2020 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnicka 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 7 lutego 2020 r.

ul. KaSZubSKa 2, lokal nr 2, parter, pow. 
60,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, Wc, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 lutego 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 156 800,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
termin oględzin: 27 stycznia 2020 r. od godz. 13.10 do 
13.25 (dodatkowy termin oględzin: 11 lutego 2020 r. 
od godz. 11.10 do 11.25, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 7 lutego 2020 r.

ul. ŁuŻycKa 6, lokal nr 14, iV piętro (pod-
dasze), pow. 38,21 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój
termin przetargu: 13 lutego 2020 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 108 100,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 27 stycznia 2020 r. od godz. 12.30 
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 11.02.2020 r. 
od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 7 lutego 2020 r.

ul. ZabrSKa 7-9, lokal nr ii, parter (oficy-
na), pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 30 stycznia 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 20 stycznia 2020 r. od godz. 12.45 do 
13.00 (dodatkowy termin oględzin: 28 stycznia 2020 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 24 stycznia 2020 r.

ul. arKońSKa 8, lokal nr i, parter, pow. 
22,48 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 13 lutego 2020 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
termin oględzin: 27 stycznia 2020 r. od godz. 12.00 do 
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 11 lutego 2020 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 7 lutego 2020 r.

ul. WySZyńSKieGo 14b, lokal nr ii, parter, 
i piętro, pow. 363,85 m2, wiatrołap, sala 
sprzedaży i piętro: 2 sale (wraz z antresolą), 
magazyn, trzy pomieszczenia biurowe, po-
mieszczenie gospodarcze, korytarz, kuchnia, 
Wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 20 lutego 2020 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 896 200,00 zł
Wadium: 44 900,00 zł
termin oględzin: 14 stycznia 2020 r. od godz. 9.00 do 
9.15, 5 lutego 2020 r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodat-
kowy termin oględzin: 18 lutego 2020 r. od godz. 8.00 
do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy  
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 14 lutego 2020 r.

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

że w siedzibie urzędu miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budyn-
ku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej urzędu miej-
skiego w Gliwicach (www.gliwice.
eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

i komunikaty urzędowe / Wykazy 
nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta 
GLiWice

informuJe,

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność miasta 
Gliwice:
• nr 268/2019 do 21 stycznia 2020 r.,
• nr 1/2020 do 24 stycznia 2020 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej oznaczonej jako:
• dz. nr 424 obręb przedmieście, 

położonej w Gliwicach przy  
ul. Słonecznej/Zachodniej, sta-
nowiącej własność miasta Gli-
wice. użytki: riiia – grunty orne, 
pow. 0,0323 ha, księga wieczysta  
nr Gl1G/00024212/0.

termin przetargu: 4 lutego 2020 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
90 500,00 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: 9050,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 stycznia 2020 r.
--------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
użytkowania wieczystego gruntu i prawa 
własności budynku:
• prawo użytkowania wieczystego 

działki nr 216, obręb centrum,  
o pow. 0,0474 ha, stanowiącej 
własność Skarbu państwa, bę-
dącej w użytkowaniu wieczystym 
Gminy Gliwice, ustanowione do 
5 grudnia 2089 r. oraz prawo wła-
sności budynku położonego przy 
ul. romualda traugutta 3 w Gli-
wicach, o pow. użytkowej budyn-
ku 268,00 m², stanowiącego wła-
sność Gminy Gliwice, wpisane do 
KW Gl1G/00061551/9, użytek 
bi – inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 25 lutego 2020 r. o godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
cena wywoławcza nieruchomości:  
590 000,00 zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2017 r., 
poz. 1221 z późn. zmianami) nieruchomość obej-
mująca działkę nr 216, obręb Centrum, zwolniona 
od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 19 lutego 2020 r.

pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 

i przetargi na wysokość czynszu. lokali-
zację nieruchomości można sprawdzić na 
mapie pod adresem: http://msip-mapa.

um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 
inwestora / gospodarka nieruchomości 
/ oferta nieruchomości. dodatkowych 

informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami urzędu miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

nierucHomoŚci 
na SprZeDaŻ

przetargi ogłoszone 
przez prezydenta 
miasta Gliwice,  

których organizatorem  
jest Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami urzędu 
miejskiego w Gliwicach

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg da-
nych 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 jednorodzin-
nej. Zgodnie z mapą ewidencyjną w pobliżu 
działki zlokalizowane są sieci uzbrojenia te-
renu: elektroenergetyczna, wodociągowa, 
kanalizacji, gazowa i teletechniczna. Zgodnie 
z mapą ewidencyjną na działce zlokalizowana 
jest kanalizacja, która nie stanowi infrastruk-
tury drogowej, Wydział Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych 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 istnie-
jącej infrastruktury przez właściciela działki.
Z uwagi na brak alternatywnej możliwości 
skomunikowania działki nr 560 z drogą pu-
bliczną, istnieje możliwość włączenia ruchu 
drogowego z przedmiotowej działki do ulicy 
Myśliwskiej nowym zjazdem. 
Działka porośnięta drzewami i wysokimi tra-
wami, niezagospodarowana, nieuporządko-
wana przez byłego dzierżawcę z uwagi na 
porzucenie rzeczy.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości – brak.
przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania.
Działka nr 560, obręb Szobiszowice, położona 
jest na terenie, na którym od 17 października 
2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego dzielnicę Żerniki 
Zachód II. Przedmiotowy plan uchwalony zo-
stał przez Radę Miejską w Gliwicach uchwa-
łą 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 mieszkanio-

we o niskiej  intensywności zabudowy 
– istniejące.

Dla terenów opisanych symbolami od 1MN 
do 56MN plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane 

z budynkiem mieszkalnym lub w bu-
dynkach wolno stojących,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, bu-
dynki pomocnicze za wyjątkiem in-
wentarskich),

c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.

Przedmiotowa działka położona jest w gra-
nicach strefy B3 – pośredniej ochrony kon-
serwatorskiej.
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, 
jej wymiary, usytuowanie względem stron 
świata oraz obowiązujące zasady zabudo-
wy 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: 
99 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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: 1000,00 zł
termin i miejsce przetargu.
III przetarg nieograniczony rozpocznie się 20 
lutego 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 18.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do 20 marca 2020 r. 
II przetarg nieograniczony przeprowadzony 
został 14 października 2019 r. w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył się wynikiem negatywnym. 
I przetarg nieograniczony przeprowadzony 
został 30 lipca 2019 r. w siedzibie Wydzia-
łu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył się wynikiem negatywnym. 
Wadium.
Wadium w wysokości 9900,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto banko-
we 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 13 lutego 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie 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 zawia-
domieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wy-

maganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego 

tożsamość osoby biorącej udział w prze-
targu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzenie pełnomocnictwa w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej (przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku 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 wyznaczo-

nym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-469/19 z 27 marca 2019 r. 
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa wła-
sności nieruchomości obejmującej dział-
kę nr 560, obręb Szobiszowice, wpisaną 
do KW GL1G/00024024/5, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice oraz sporządze-
nia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu sprzedaży przedmiotowej części 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnio-
ski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w ich nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż  
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.

3. Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu, zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 188 z 16 września 2010 r., 
poz. 2910, zapisami księgi wieczystej  
nr GL1G/00024024/5 oraz stanem fak-
tycznym działki, w tym z przebiegiem 
sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej działki.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-469/19 
z 27 marca 2019 r. 

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
oraz warunkach przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM Gliwice – Referat Zbywania Nieru-
chomości, 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.

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

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 ze zm.).

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

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

oGŁaSZa

iNFormacJa SZcZeGÓŁoWa o ocHroNie daNycH oSoboWycH  
ZbieraNycH prZeZ urZĄd mieJSKi w GliWicacH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu 
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z realizacja za-
dań ustawowych, w tym celu rozpatrywania 
skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i in-

nymi klientami urzędu – w tym celu prosimy 
o podanie danych kontaktowych, tj. numeru 
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do kore-
spondencji; podanie tych danych jest dobro-
wolne. 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 po-
rozumienia, 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 infor-
macji 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 cywilno-
prawnych i z zakresu prawa pracy – w takim 
przypadku, niepodanie danych uniemożliwi 
zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Pre-
zydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony 
danych osobowych można się kontaktować pi-
semnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespon-
dencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem 
ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty 
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Infor-
macji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwy-
cięstwa 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 (poprawia-
nia) 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 oso-
bowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych prze-
twarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodat-
kowe wymogi związane z realizacją wymienionych 

uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym 
poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe 
dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych 
lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające 
wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jed-

nostkom organizacyjnym, w celu wykony-
wania zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli prze-
pis prawa nakłada na prezydenta miasta 
obowiązek udostępnienia lub podania do 
publicznej wiadomości przetwarzanych 
danych osobowych,

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

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowa-
ne podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku 
z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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Salvador dali – malarz, surrealista, jeden z najbardziej znanych artystów XX wieku. Jego 
życie obrosło legendą. W kinie amok będzie okazja, by dowiedzieć się o nim nieco więcej.

kultura

W nowym roku zapraszamy na nowy cykl wykładów w muzeum w Gliwicach. Spotkania 
zainauguruje 23 stycznia profesor andrzej chwalba.

Znakomity historyk opowie o swojej 
książce „1919. Pierwszy rok wolno-
ści”. Wojna polsko-czechosłowacka 
o Śląsk Cieszyński, wybory do Sej-
mu Ustawodawczego, podpisanie 
traktatu wersalskiego, wybuch 
I powstania śląskiego – wiele się 
wtedy wydarzyło. O skomplikowa-
nej historii II RP i wielkim powrocie 
naszego państwa na mapy świata 
porozmawiamy 23 stycznia o godz. 
17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a). Będzie to pierwszy wykład 
z nowego cyklu „Czytanie Historii”.
 (mm)

Które europejskie miasto słynie z najwytworniejszych balów? oczywiście Wiedeń! 16 lutego do 
stolicy austrii przeniesie nas Zespół muzyki Salonowej eleganza. W programie karnawałowego 
koncertu są utwory Johanna Straussa, Franza Schuberta oraz wiele innych muzycznych smaczków.
Gliwicki karnawał zakończy uro-
czysty koncert muzyki klasycznej 
na Scenie Bajka (kino Amok,  
ul. Dolnych Wałów 3). 

będzie klasycznie, lekko 
i bardzo tanecznie. 

Poza muzyką uznanych mistrzów, 
takich jak Strauss czy Schubert, 
usłyszymy także kompozycje twór-
ców nieco zapomnianych.

Émile Waldteufel był francuskim 
mistrzem walców, prezentował 
swoje utwory na przykład podczas 
balów królowej Wiktorii w Pałacu 
Buckingham. Julius Fučík skom-
ponował marsz „Wejście gladia-
torów”, często wykorzystywany 
podczas występów cyrkowych, 
a Robert Stolz, ostatni z „królów 
wiedeńskiego walca”, napisał też 
tysiące pieśni, które wykonywali 
między innymi Marlene Dietrich, 
Fred Astaire, a także nasz rodak 

Jan Kiepura („Brunetki, blon-
dynki”). Ich dzieła będą grane 
przez Zespół Muzyki Salonowej 
Eleganza.

Wiedeński Koncert Karnawałowy 
rozpocznie się 16 lutego o godz. 
18.00. Bilety są do nabycia w ka-
sach Teatru Miejskiego w Gli-
wicach (ul. Nowy Świat 55–57) 
i kina Amok. Miasto Gliwice 
dofinansowuje wydarzenie.  
 (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
piĄteK 17 StycZNia

 ■ godz. 16.00: „Złota rybka” – spektakl Studia Teatralnego 
Sztuka w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 5 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 16.00: „Pchła krętaczka” – spektakl Studia Krak-
-Art w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 7 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

 ■ godz. 16.00: „Zimowe lampiony” – warsztaty plastyczne 
w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 17.00: „Tworzymy biżuterię dla babci” – warsz-
taty plastyczne w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 16 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Przed-
wiośnie 2)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Marcelem Woźnia-
kiem w ramach Roku Leopolda Tyrmanda, Filia nr 1 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (pl. Inwali-
dów Wojennych 3)

Sobota 18 StycZNia
 ■ godz. 11.00: „Bransoletki z koralików” – warsztaty pla-

styczne w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 20 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Bernardyńska 2)

 ■ godz. 11.00 i 13.30: „ORNO: Jak zdobić?” – warsztaty 
jubilerskie, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Jak Rzeczypospolita stała się PRL-em?” 
– wykład Michała Miwy-Młota z cyklu „Godzina próby. 
Polacy podczas II wojny światowej”, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Psy”, reż. W. Pasikowski – projekcja 
w ramach Klubu Filmowego Trans, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Psy 3. W imię zasad”, reż. W. Pasikowski 
– projekcja w ramach Klubu Filmowego Trans, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NiedZiela 19 StycZNia
 ■ godz. 15.15: „Basia 2”, reż. M. Wasilewski, Ł. Kacpro-

wicz, R. Jaszczurowski – projekcja w ramach Filmowego 
Zimowiska 2020, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Kolędowe podróże” – podwieczorek mu-
zyczny w Willi Caro, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Kickbokserka”, reż. J. Timmers – pro-
jekcja w ramach Filmowego Zimowiska 2020, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Salvador Dali w poszukiwaniu nieśmiertel-
ności”, reż. D. Pujol – projekcja z cyklu „Sztuka na ekra-
nie”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Małgorzata, córka Łazarza”, reż. F. 
Vlaćil – projekcja z cyklu „Dyskretny urok klasyki: Cze-
chy. 60 lat kin studyjnych”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Radiowcy bez cenzury” – stand-up  
Jacka Tomkowicza, Roberta Karpowicza, Przemysława 
Skowrona i Tomasza Olbratowskiego, Arena Gliwice 
(ul. Akademicka 50)

poNiedZiaŁeK 20 StycZNia
 ■ godz. 16.00: „Plecione bransoletki lub breloczki” – 

warsztaty plastyczne w ramach Ferii w bibliotece, Fi-
lia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. 
Czwartaków 18)

 ■ godz. 16.00: „Magiczne lampiony – świecznik ze sło-
ika” – warsztaty plastyczne w ramach Ferii w bibliote-
ce, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 17.00: „Filcowe kocurki” – warsztaty plastyczne 
w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 7 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

Środa 22 StycZNia
 ■ godz. 15.00: „Księga najciekawszych polskich cytatów” 

– warsztaty dziennikarskie w ramach Ferii w bibliotece, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 16.00: „Recyklingowe bałwanki” – warsztaty pla-
styczne w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 9 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 16.00: „Sznur korali – naszyjnik z papierowej 
wikliny” – warsztaty plastyczne w ramach Ferii w bi-
bliotece, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 17.00: „Rymowanki teatralne” – spektakl Te-
atru Miejskiego w Gliwicach w ramach Ferii w biblio-
tece, Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach (ul. Przedwiośnie 2)

 ■ godz. 17.00: „Maski karnawałowe” – warsztaty pla-
styczne w ramach Ferii w bibliotece, Filia nr 7 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

pamiętny rok 1919

Geniusz i ekscentryk

kultura.gliwice.eu
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Wszyscy do walca!

Zespół muzyki Salonowej eleganza
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Na 19 i 26 stycznia zaplanowano 
projekcje filmu dokumentalnego 
„Salvador Dali w poszukiwaniu 
nieśmiertelności”. Akcja filmu Da-
vida Pujola rozpoczyna się w 1929 
roku – to wtedy 25-letni Dali za-
jął się surrealizmem, poznał też 
swoją żonę Galę – wielką miłość 
i muzę. W Amoku (ul. Dolnych 
Wałów 3) zobaczymy najważniej-
sze miejsca z życia Dalego: jego 
dom rodzinny, pracownię i zamek 
w Púbol.

Salvador Dali przeszedł do historii 
malarstwa jako jeden z najorygi-
nalniejszych twórców XX wieku. 

Elegant z oryginalnymi wąsami, 
gdziekolwiek się pojawiał, wzbu-
dzał wielkie zainteresowanie. 

Jego ogromna wyobraźnia 
wywarła wielki wpływ na 
innych artystów, a ekscen-
tryczny sposób bycia uczynił 
z niego także ikonę kultury 
masowej. 

Film Pujola rzuci trochę więcej 
światła na tę zagadkową postać 
i życie, z którego Dali uczynił pe-
wien rodzaj sztuki. (mm)

powstańcy z bogucic, i powstanie śląskie
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