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Eurowizja Junior

w Gliwicach!

>> 3

Odliczamy dni do megawydarzenia, dzięki któremu nasze miasto będzie 
w centrum uwagi całej Europy! 23 i 24 listopada w supernowoczesnej Arenie 
Gliwice odbędzie się wielki finał Eurowizji Junior 2019. 19 młodych artystów 
powalczy o zwycięstwo podczas jednej z największych międzynarodowych 
imprez muzycznych. To będą emocje!

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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dRUga stRona W obieKtyWie

Kolorowo przy drogach

Viki Gabor z ekipą w gliwickiej Palmiarni!

W sumie 150 drzew i 1500 krzewów sadzonych jest przy ulicach Rybnickiej, 
Toszeckiej, Królewskiej Tamy i Łabędzkiej. To m.in. klony jesionolistne, jarząby 
szwedzkie, lipy srebrzyste, topole i osiki, a także leszczyny tureckie, róże okrywo-
we, pęcherznice kalinolistne, ligustry pospolite i tawuły japońskie. Nasadzenia 
uzupełnią rośliny cebulowe, takie jak narcyzy, czosnki ozdobne i kamasje. Wiosną 
będzie pięknie! (Fot. ZDM w Gliwicach)

W najbliższą niedzielę w Gliwicach odbędzie się finał konkursu Eurowizji Junior 
2019. Młodzi wokaliści z 19 państw już szykują się do występów. Na szczęście dla 
nas – i wszystkich zwiedzających gliwicką Palmiarnię – w ich szczelnie wypełnionej 
agendzie przewidziano czas na zwiedzanie tropikalnej atrakcji regionu. Gliwice 
odwiedziły m.in. ekipy z Portugalii i Hiszpanii, a także Polski – z Viki Gabor na czele. 
Działo się! ( fot. UM Gliwice)

Naturalnie piękne

Kamienie szlachetne zamknięte w piękne formy, zdobne łańcuszki czy branso-
lety, rzeźbione i w formie naturalnej będzie można podziwiać i kupić podczas  
XXXVI Giełdy Minerałów połączonej z Kiermaszem Biżuterii, 23 i 24 listopada 
(w godz. od 10.00 do 18.00) na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa 
i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej przy ul. Akademickiej 2. W ramach 
wydarzenia zaplanowano również szereg dodatkowych atrakcji, m.in. wystawę 
dinozaurów z Krasiejowa (w holu, wstęp bezpłatny). Na terenie giełdy obowiązują 
bilety wstępu w cenie 4 zł i 6 zł. Dla zorganizowanych grup szkolnych z opiekunem 
wstęp na całe wydarzenie jest bezpłatny. (Pixabay.com/CC0)

Wsparcie miasta dla policji i służb mundurowych oraz analiza wyzwań i zagrożeń dla 
bezpieczeństwa mieszkańców Gliwic to główne punkty spotkania zorganizowanego  
19 listopada w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W rozmowach uczestni-
czył Janusz Moszyński pełniący obowiązki prezydenta miasta. Podczas wizyty omówiono 
m.in. możliwości wsparcia gliwickich policjantów. Potrzeby garnizonu przedstawił 
komendant KMP w Gliwicach, insp. Marek Nowakowski. (fot. KMP Gliwice)

Spotkanie z mundurowymi

Nowoczesna toaleta w parku Chrobrego

Toaleta w parku Chrobrego już stoi, ale nie jest jeszcze gotowa do użytkowania. Termin 
uruchomienia będzie zależny od podpisania umowy z dostawcami energii i wody. Nowy 
szalet miejski jest samoobsługowy. Ma trzy kabiny – damską, męską i przystosowaną 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby ułatwić dojście do toalety, wybudowano 
chodnik. Inwestycja kosztowała niemal 299 tys. zł i została sfinansowana z miejskiego 
budżetu. Zrealizowała ją firma Hamster Polska z Rybnika. (fot. UM Gliwice)

Jeszcze Polska nie zginęła

To był wyjątkowy koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 8 listopada 
w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II wystąpili wychowankowie Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Gliwicach. Zagrała też Orkiestra Dęta KWK Sośnica. W wydarzeniu 
wzięli udział kombatanci, weterani i ich opiekunowie. Bohaterowie czasów wojny byli 
poruszeni – pieśni chwytały za serce. (fot. materiały organizatora)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Gliwice są miastem gospodarzem międzynarodowego konkursu piosenki Junior Eurovision 
2019. Już w niedzielę 24 listopada młodzi artyści z 19 krajów na scenie Areny Gliwice powalczą 
o zwycięstwo. Przed nami muzyczne wydarzenie sezonu!
Kilkanaście tysięcy osób na widow-
ni w Arenie Gliwice i kilkanaście 
milionów osób przed telewizorami 
zobaczy koncert finałowy Eurowizji 
Junior 2019. Wydarzenie będzie 
można także obejrzeć na żywo w 
Internecie. Wielkich muzycznych 
emocji dostarczą nam młodzi 
artyści z 19 krajów. Wśród nich 
będą między innymi reprezentanci 
Portugalii, Francji czy Kazachstanu.

W polskich barwach wystąpi 
Viki Gabor. Czy powtórzy sukces 
ubiegłorocznej triumfatorki Eu-
rowizji Junior – Roksany Węgiel? 
Zobaczcie sami – koncert finałowy 
rozpocznie się w niedzielę 24 lis- 

topada o godz. 16.00. Transmisję 
zapewnia Telewizja Polska.

Ceremonia otwarcia Eurowizji 
Junior 2019 odbyła się w ponie-
działek 18 listopada w Teatrze 
Śląskim w Katowicach. Wzięli 
w niej udział reprezentanci 
poszczególnych krajów, a także 
Jacek Kurski, prezes zarządu 
Telewizji Polskiej i Jan Ola Sand, 
kierownik wykonawczy Eurowizji 
Junior. Partnerów wydarzenia – 
Województwo Śląskie i Miasto 
Gliwice – reprezentowali Izabela 
Domogoła, członek Zarządu Wo-
jewództwa Śląskiego i Janusz Mo-
szyński, p.o. prezydenta Gliwic. 

– W imieniu gliwiczan witam 
Państwa na Śląsku i zapra-
szam do naszego pięknego, 
przyjaznego miasta, w którym 
odbędzie się konkurs. Wierzę, 
że dla wszystkich uczestników 
będzie to bardzo ważny krok 
w karierze. Mam nadzieję, że 
będziecie się dobrze bawić  
i  życzę wszystkim powodzenia. 
Jeden z uczestników wygra, ale 
wszyscy będziecie zwycięzca-
mi – mówił podczas gali Janusz 
Moszyński.

Eurowizja Junior to niesamowi-
ty konkurs. Pierwsze skrzypce 
grają w nim młodzi muzycy – ze 

Starego Kontynentu i nie tyl-
ko. Wielkie wrażenie zrobi na 
publiczności także scenografia, 
przygotowywana z rozmachem 
na długo przed wielkim finałem. 
Dynamiczny taniec, świetna 
oprawa muzyczna i bardzo 
nowoczesny obiekt – Arena 
Gliwice – to gwarancja, że te-
goroczna edycja przejdzie do 
historii.

Organizatorami Eurowizji Junior 
2019 są Europejska Unia Nadaw-
ców i Telewizja Polska. Partnera-
mi Wydarzenia są Miasto Gliwice 
i Województwo Śląskie.  
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To będzie impreza roku!

Scena w Arenie Gliwice czeka już na młodych wykonawców

W wydarzenie zaangażowani są wolontariusze z całej Europy

Viki Gabor powalczy w tej edycji 
konkursu o zwycięstwo dla Polski

W ceremonii otwarcia uczestniczył m.in. Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic
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Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji zapraszamy na 
Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy. Na Rynku między 22 listopada a 22 grudnia 
będzie można kupić prezenty, skosztować świątecznych smakołyków, spotkać Świę-
tego Mikołaja i Minionki, a nawet przejechać się niesamowitą wiedeńską karuzelą.
W drewnianych, klimatycznych domkach będzie można ku-
pić rękodzieło, świąteczne ozdoby i biżuterię. Warto wpaść 
na rekonesans – w dni robocze między godz. 12.00 a 18.00, 
w soboty i niedziele od godz. 12.00 do 19.00. W bajkowo 
przystrojonym sercu Starówki będzie można skosztować pach-
nących pierników, gorących oscypków i korzennego wina.  
Od 6 grudnia do końca imprezy będzie także okazja, by prze-
jechać się na niesamowitej karuzeli wiedeńskiej, ozdobionej 
w stylu retro. Nie zabraknie tradycyjnej bożonarodzeniowej 
stajenki, a w specjalnym interaktywnym domku będą roz-
brzmiewać anielskie śpiewy. 

Wielki finał tegorocznego Gliwickiego Jarmarku Bożonarodzenio-
wego zaplanowano na 22 grudnia. Atrakcji będzie co nie miara! 
Na imprezie pojawią się między innymi minionek i bałwanek Olaf. 
Mali artyści własnoręcznie wykonają bożonarodzeniową świeczkę, 
którą po warsztatach zabiorą do domu. Najpiękniejsze kolędy zagra 
Orkiestra Dęta Ostropa. Około godz. 18.20, za sprawą harcerzy, 
do Gliwic trafi Betlejemskie Światło Pokoju – płomień zapalony 
w Grocie Narodzenia Pańskiego, uważanej za miejsce narodzin 
Jezusa. Stamtąd jest przekazywany z rąk do rąk, by w okresie przed 
Bożym Narodzeniem dotrzeć do najdalszych zakątków świata. Na 
zakończenie pełnego wrażeń wieczoru wystąpi gliwicka wokalistka 
Gabriela Blacha z zespołem.  (mm)

Wyjątkową tegoroczną atrakcją będzie pięknie oświetlona, świąteczna piramida (niem. 
Weihnachtspyramide). Co to takiego? Sprawdźcie sami! To nie wszystko! 6 grudnia gościem 
Jarmarku będzie nie kto inny, jak Święty Mikołaj. Najmłodsi poznają także jego pomocne elfy, 
które będą roznosić świąteczną pocztę. Śmiałkowie zajrzą do Zimowego Parku Doświadczeń. 
7 grudnia o godz. 18.00 zaplanowano świąteczną atrakcję dla melomanów – w oknie jednej 
z kamienic na Rynku (Stacji Artystycznej Rynek, pod numerami 4 i 5) wystąpi jazzowa grupa 
Saksoholicy. Zgadniecie, na czym zagrają muzycy?

Zapraszamy na
Jarmark!
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Z miasta

Firma IJOS-Tech Sebastian Osiecki z Przyszowic wygrała przetarg na budowę oświetlenia drogi w lesie 
komunalnym przy ul. Chorzowskiej. To początek sporych zmian w tej okolicy – w planach Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych jest również modernizacja alejek i budowa tężni solankowej.
Las przy ul. Chorzowskiej to 
miejsce chętnie odwiedzane 
przez spacerowiczów cenią-
cych sobie nieco bardziej dziki 
i bliższy naturze charakter 
miejskich zielonych terenów 
rekreacyjnych. Znajdują się 
tam place zabaw, rolkowisko, 
alejki sprzyjające długim spa-
cerom w naturalnym środo-
wisku. Teraz miejsce będzie 
jeszcze bardziej przyjazne – 
w pierwszym etapie zostanie 
doświetlone. 

Przetarg na budowę oświetlenia 
części kompleksu leśnego przy 
ul. Chorzowskiej wygrała firma 
IJOS-Tech Sebastian Osiecki 
z Przyszowic. 

Wybuduje ona oświetle-
nie na 650 metrowym 
odcinku, od ul. H. Bienka 
do istniejącej asfaltowej 
drogi przeciwpożarowej. 
W ramach inwestycji zo-
staną ułożone kable za-
silające i zamontowane 
słupy z oprawami LED. 

Inwestycja będzie kosztować nie-
mal 196 tys. zł i powinna zostać 
zrealizowana do połowy grudnia, 
a uruchomiona w przyszłym roku, 
po dokonaniu uzgodnień z do-
stawcą energii.  Będzie to pierwszy 
z trzech etapów przedsięwzięcia 
pn. „Modernizacja drogi leśnej 

w Lesie Komunalnym”. W kolej-
nych będą remontowane alejki 
i oświetlane następne odcinki 
dróg leśnych. 

Tężnia  
na wiosnę

Trwają również przygotowania 
do budowy tężni solankowej. Po-
wstanie ona w pobliżu dawnego 
Zameczku Leśnego, nieopodal ulicy 
Chorzowskiej. Według projektu 
ma powstać na planie prostokąta 
o wymiarach ok. 13 m x 40 m, 
będzie miała wysokość prawie  
8 m. Wokół tężni, w strefach inha-
lacyjnych, zaprojektowano prze-
strzeń utwardzoną nawierzchnią 
z płyt granitowych. 

Projekt tężni przygotowany został 
przez firmę Modulor Architekci. 

Zgodnie z nim zostanie 
również zagospodarowa-
ny teren wokół obiektu. 
powstanie strefa relaksu 
i strefa ogrodu. 

W pierwszej mają stanąć dwie 
latarnie stylistyką przypominają-
ce drzewa oraz leżaki. W drugiej 
strefie, od wschodniej strony 
tężni, zaprojektowano reprezen-
tacyjny ogród, w którym zostanie 
wysiana trawa, a rosnący tam 
dąb szypułkowy zostanie wyeks-
ponowany. Druga część ogrodu 

zostanie obsadzona ozdobnymi 
krzewami, bylinami i trawami. 

W pobliżu tężni zostanie 
posadzonych  w sumie 
ok. 700 krzewów i ozdob-
nych bylin, m.in. trzcin-
niki, kostrzewy, winob-
luszcz i wrzosy. Pojawią 
się też ławki z oparciami 
i stojaki na rowery. 

Trwa przetarg na budowę obiektu. 
Oferty można składać do 3 grud-
nia. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, tężnia powinna być go-
towa pod koniec maja przyszłego 
roku.   (mf)

Gliwice, a także Gdańsk, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz to laureaci III edycji konkursu Lider Zrównowa-
żonego Gospodarowania Przestrzenią. Laury wręczono 14 listopada podczas II Kongresu Polityki Miejskiej 
w Kielcach. Nagrodę dla Gliwic odebrał sekretarz miasta Andrzej Karasiński.
Konkurs został zorganizowany 
przez Instytut Rozwoju Miast i Re-
gionów i Związek Miast Polskich. 
Kapituła, przyznając wyróżnienia, 
przywiązywała szczególną uwagę 
do oceny sposobu gospodaro-
wania przestrzenią poprzez 
realizowanie wizji rozwoju prze-
strzennego miasta, wskaźnik par-
tycypacji, oszczędne gospodaro-
wanie przestrzenią jako zasobem 
nieodnawialnym oraz ochronę 
i wykorzystanie zabytkowych 
fragmentów miasta i rewitalizacji.

Tytuł Lidera w III edycji konkursu 
w roku 2019 otrzymały: w katego-
rii miast wojewódzkich – Gdańsk; 

w kategorii miast na prawach po-
wiatu (z wyłączeniem miast woje-
wódzkich) – Gliwice; w kategorii 
miast powiatowych – Świdnica; 
w kategorii pozostałych miast – 
Radzionków i Stary Sącz.

Organizatorem Kongresu Polityki 
Miejskiej były Obserwatorium 
Polityki Miejskiej i Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. W spotkaniu 
wzięli udział prezydenci i burmi-
strzowie miast, urzędnicy samo-
rządowi oraz eksperci. Od 14 do 
16 listopada debatowali głównie 
o tym, jak ma wyglądać i czym 
w istocie powinna być krajowa 
polityka miejska.  (kik/ap)
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Kolejna nagroda dla Gliwic!
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Tak będzie wyglądała tężnia solankowa, która powstanie w lesie 
przy ul. Chorzowskiej. Wizualizacja: Modulor Architekci.

Zmiany w lesie przy ul. ChorzowskiejZmiany w lesie przy ul. Chorzowskiej
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WARTO WIEDZIEć

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zmieni się organizacja pracy w Urzędzie Miejskim i jednost-
kach. Będą one czynne w sobotę 7 grudnia, a zamknięte we wtorek 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia.
Urząd Miejski w Gliwicach wy-
jątkowo będzie czynny w sobotę  
7 grudnia. Tego dnia sprawy przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz Jasnej 31a 
będzie można załatwić od godz. 
8.00 do 16.00. Nieczynny jednak 
będzie działający w UM Tereno-
wy Punkt Paszportowy Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

7 grudnia czynne będą też: Zarząd 
Dróg Miejskich (od godz. 7.30 
do 15.30), Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych (od godz. 7.00 do 
15.00), Zakład Gospodarki Miesz-
kaniowej (od godz. 7.30 do 15.30), 
Powiatowy Urząd Pracy (od godz. 
7.30 do 15.30) oraz Ośrodek Po-
mocy Społecznej (klienci będą 
przyjmowani do godz. 14.00, ale 
kasa będzie nieczynna). 

Filie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej będą tego dnia pracowały 
zgodnie z harmonogramem 
obowiązującym w placówkach. 

Pracująca sobota ma związek 
z tym, że 24 grudnia, w wigilię 
Bożego Narodzenia, Urząd Miej-
ski w Gliwicach, w tym również 
Terenowy Punkt Paszportowy 
Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego i kasy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, będą zamknięte. 

W sprawach związanych 
ze zgłoszeniem zgonu 
wszelkie formalności 
można załatwiać w za-
kładzie pogrzebowym 
i u administratora cmen-
tarza, a zgłoszenia zgonu 
dokonać w piątek  
27 grudnia w godzinach 
od 8.00 do 15.00. 

W sprawach związanych ze zgło-
szeniem zgonu można działać 

osobiście lub przez pełnomocnika 
(wzór pełnomocnictwa można 
pobrać w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Wystarczy na stro-

nie www.bip.gliwice.eu wybrać 
zakładkę Wirtualne Biuro Obsługi, 
a następnie Formularze do pobra-
nia. Wzór pełnomocnictwa znaj-
duje się na samym końcu listy).

24 grudnia nieczynne będą też 
ZDM, ZGM, OPS i MZUK oraz 
PUP i wszystkie filie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.  
 (mf)

Urząd czynny w sobotę 7 grudnia
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W drodze  
po dobry zawód

Na śląski temat

Gliwicka oferta edukacyjna jest bardzo atrakcyjna. Młodzi ludzie 
stojący przed wyborem drogi życiowej mogą się o tym przekonać 
podczas najbliższych V Gliwickich Targów Zawodów. Każdego roku 
targi przyciągają setki młodych ludzi poszukujących dla siebie naj-
lepszej ścieżki zawodowej.
Jaki wybrać zawód? W szkole 
branżowej czy technikum? 
Młodzi gliwiczanie mają w czym 
wybierać – w mieście jest wiele 
szkół kształcących w zawodach 
oferujących szerokie możliwości 
rozwoju i otwierających drogę 
do kariery. Wybór konkretnego 
kierunku w młodym wieku nie 
jest łatwy, dlatego warto wybrać 
się na Gliwickie Targi Zawodów, 
podczas których uczniowie i na-
uczyciele zaprezentują ofertę 
wielu zawodów prowadzonych 

w gliwickich placówkach, chęt-
nie opowiedzą o szkolnym życiu 
i możliwościach rozwoju – kie-
runkach, profilach, zajęciach 
pozalekcyjnych umożliwiających 
rozwój osobisty i zainteresowa-
nia. Jest w czym wybierać. Na 
stoiskach w ciekawy sposób 
będzie prezentowana oferta 
szkół – będą się odbywać m.in. 
pokazy barmańskie, kursy 
wizażu, prezentacje multime-
dialne czy pokazy działania  
dronów. 

V Gliwickie Targi Zawodów od-
będą się w środę 27 listopada, 
w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego nr 1 przy  
ul. Kozielskiej. Prezentacja ofert 
rozpocznie się o godz. 9.00  
i potrwa do godz. 14.00. Targi 
od 2012 r. we współpracy z Mia-
stem Gliwice organizuje Gliwicki 
Ośrodek Metodyczny. Z ofertą 
edukacyjną szkół można zapoznać 
się również na stronie interne-
towej Miasta www.gliwice.eu  
w zakładce Edukacja.  (mf)
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Szukacie pomysłu na bożonarodzeniowe prezenty? 
A może by tak w tym roku przygotować coś własno-
ręcznie – na przykład z gliny?

Jeżeli jesteście zainteresowani 
wypalaniem niezwykłych ozdób 
z gliny, Stowarzyszenie Forum 
Ceramików zaprasza na Anielskie 
warsztaty. W Pracowni Rzeźby 

i Ceramiki (ul. Ziemowita 1 ) wy-
konacie prawdziwe ceramiczne 
cuda. Szczegóły pod nr. tel.: 
608-724-022 i mejlowo: artce-
ramika@gmail.com.  (mm)

Gościem spotkania Wszechnicy 
Polskiej Akademii Umiejętności 
28 listopada będzie prof. Antoni 
Barciak. Historyk opowie o Śląsku.

Podczas wykładu „Śląsk – region mię-
dzy Polską, Czechami i Niemcami” prof. 
Barciak opowie co nieco o historii, go-
spodarce i skomplikowanych relacjach 
sąsiedzkich w naszym regionie. Wykła-
dowca zajmuje się historią Śląska od 
wielu lat. Ma na koncie liczne publikacje 
i wystąpienia na konferencjach.

Wykład rozpocznie się w czwartek  
28 listopada o godz. 16.00 w Willi Caro. 
Wstęp wolny.  (mm) do
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naUKa i biZnes

Konkurs Innowator Śląska wyróżnia śląskie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także instytucje badawczo-rozwojowe, kreują-
ce innowacyjny wizerunek regionu i odnoszące sukcesy w opracowaniu własnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań 
produktowych i usługowych. W tej edycji w gronie laureatów i wyróżnionych znalazły się cztery gliwickie podmioty: EgzoTech 
sp. z o.o., Vimex Sp. z o.o., APA Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych.
W tegorocznej, 11. edycji konkur-
su Innowator Śląska wzięło udział 
29 podmiotów. Zwycięzców uho-
norowano podczas uroczystej 
gali, która odbyła się w piątek, 
15 listopada, w Arenie Gliwice. 
Uroczystość uświetnił występ 
Krzysztofa Kobylińskiego i przy-
jaciół: KK Pearls, Stanisława Sojki, 
Erika Truffaza i Aukso Orkiestry 
Kameralnej Miasta Tychy pod 
batutą Marka Mosia. Koncert 
odbył się w ramach jubileuszowej 
edycji festiwalu PalmJazz.

W kategorii Mikroprzedsiębiorca 
wyróżniono gliwicką spółkę eg-
ZOTech za robota rehabilitacyj-
no-diagnostycznego Luna EMG, 
wspomagającego kinezyterapię 
pacjentów ortopedycznych 
i neurologicznych, zaś laureatem 
została spółka Rollersy za kółka 
z adapterami do fotelików samo-
chodowych 0–13 kg.

W kategorii Mały Przedsiębiorca 
wyróżniono spółkę Kooperacja 
„polko” za instalację dozowania 
węgla aktywnego do kanału 
spalin, zaś laureatem została 

gliwicka spółka apa za Show- 
room Technologiczny APA Black 
House.

W kategorii Średni Przedsiębior-
ca wyróżnienie przyznano firmie  
S Plastic Sp. z o.o. za łódź mo-
torową SRB, zaś laureatem 
tegorocznej edycji została gli-
wicka spółka Vimex za Barracud 
– wykorzystywany w ortopedii 
artroskopowy System Shavero-
wy SV-8100.

W kategorii Instytucja Sektora 
Badawczo-Rozwojowego wy-
różniono Uniwersytet Śląski 
w Katowicach za pomocny przy 
ćwiczeniach oddechowych ustnik 
dwudrożny, zaś główna nagroda 
przyznana została Sieci Badaw-
czej Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych z Gliwic za 
technologię wytwarzania nano-
krystalicznych rdzeni na dławiki 
filtrów poprawiającą jakość ener-
gii elektrycznej i ograniczającą 

negatywny wpływ energetyki 
na środowisko.

Przyznano także Nagrody Spe-
cjalne: nagrodę prezesa zarządu 
Górnosląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju w wysokości 
15 tys. zł dla spółki Vimex i na-
grodę przewodniczącego Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
w wysokości 10 tys. zł dla firmy 
EGZOTech. Czeki o wartości po  
3 tys. zł ufundowane przez pre-

zesa Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej SA otrzymały spół-
ki: Rollersy, Vimex, APA oraz Sieć 
Badawcza Łukasiewicz – Instytut 
Metali Nieżelaznych.

– Gratuluję i dziękuję wszystkim 
uczestnikom konkursu. Życzę sa-
mych sukcesów oraz zastrzyku ener-
gii do dalszego działania i rozwoju 
w obszarze wdrażania rozwiązań 
innowacyjnych. Już teraz pragnę 
serdecznie zaprosić do wzięcia 
udziału w kolejnej edycji konkur-
su, do której nabór rozpocznie się 
w marcu 2020 r. – mówiła Sylwia 
Rudek-Matuszczak, dyrektor GAPR.

Organizatorem Konkursu Inno-
wator Śląska 2019 jest Górno-
śląska Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o. w ramach 
projektu „Enterprise Europe 
Network”. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem objęli: Prezy-
dent Miasta Gliwice, Marszałek 
Województwa Śląskiego, prze-
wodniczący Zarządu Górnośląsko
-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 
prezes Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej SA.  (mf)

Innowatorzy Śląska 2019
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Na Politechnice Śląskiej otwarto Laboratorium Nowoczesnych Technologii, w którym studenci będą doskonalili umiejętności z zakresu stero-
wania ruchem kolejowym. Zostało ufundowane przez firmę Bombardier Transportation Polska, światowego lidera technologii dla transportu 
szynowego i jednocześnie największego międzynarodowego inwestora w branży kolejowej w Polsce.

Laboratorium mieści się na Wy-
dziale Automatyki, Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Ślą-
skiej przy ul. Akademickiej 16. 
Studenci będą w nim zdobywać 
teoretyczne i praktyczne umie-
jętności przygotowujące do 
przyszłej pracy zawodowej, m.in. 
z zakresu sterowania ruchem 
kolejowym.

W uroczystym otwarciu labora-
torium 19 listopada wzięli udział 
m.in.: p.o. prezydenta Gliwic 
Janusz Moszyński, JM Rektor 
Politechniki Śląskiej prof. dr hab. 
inż. Arkadiusz Mężyk, Sławomir 
Nalewajka, Prezes Zarządu Bom-
bardier Transportation (ZWUS) 
Polska, Grzegorz Kwitek, członek 
Zarządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, Joanna Polań-
ska, dziekan wydziału Automa-
tyki, Elektroniki i Informatyki 
Politechniki Śląskiej oraz prof. 
dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, 
Przewodniczący Rady Dyscypliny 
Informatyka Techniczna i Tele-
komunikacja na Politechnice 
Śląskiej.

– To budujący przykład współpra-
cy światowego lidera technologii 
dla transportu szynowego z jedną 
z najlepszych polskich uczelni 
technicznych. To równocześnie 
krok w pożądanym kierunku. 
Cyberbezpieczeństwo, ekologicz-
ne rozwiązania komunikacyjne 
oszczędzające zużycie terenów, 
już same w sobie będące atrak-
cją, są dla administracji publicz-
nej bardzo ciekawym rozwiąza-
niem – mówił Janusz Moszyński, 
p.o. prezydenta Gliwic.

Dzięki współpracy Poli-
techniki Śląskiej z firmą 
Bombardier studen-
ci będą też odbywać 
praktyki i staże w tym 
przedsiębiorstwie, które 
z kolei spośród studen-
tów będzie rekrutować 
przyszłych pracowników. 

Obecnie w zakładach Bombar-
dier Transportation w Katowi-

cach, Łodzi, Warszawie i Wrocła-
wiu pracuje ponad 2500 osób.

– Laboratorium Nowych Tech-
nologii to kontynuacja wielo-
letniej współpracy Politechniki 
Śląskiej z firmą Bombardier. Ta-
kie inicjatywy otwierają nowe 

możliwości realizacji wspól-
nych projektów badawczych, 
w tym również wynikających 
z priorytetowych obszarów ba-
dawczych Politechniki Śląskiej, 
które zostały zdefiniowane 
w projekcie „Inicjatywa dosko-
nałości – uczelnia badawcza”. 

Jednym z obszarów badaw-
czych są miasta przyszłości 
i nowoczesny transport i w tym 
obszarze otwiera się pole do 
współpracy – mówi Arkadiusz 
Mężyk, rektor Politechniki Ślą-
skiej. 
 (mf)

Krok w stronę nowoczesnej komunikacji
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OGŁOSZENIA

Szanowni Klienci Ośrodka 
Pomocy Społecznej  

w Gliwicach,
informujemy, 

że 7 grudnia 2019 r. (sobota) Ośrodek 
Pomocy Społecznej przyjmować będzie 

klientów do godz. 14.00. 
Kasa w tym dniu będzie nieczynna.

24 grudnia 2019 r. (wtorek) – Wigilia 
Bożego Narodzenia Ośrodek Pomocy 

Społecznej będzie nieczynny.
31 grudnia 2019 r. (wtorek) kasa Ośrodka 

Pomocy Społecznej będzie nieczynna.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, w sprawie: 

„Dostawy ubrań służbowych dla kierowców PKM Sp. z o.o. w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 150”.

Nr sprawy: PN/TM/3/2019
Termin składania ofert: 5 grudnia 2019 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2019 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów  
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn.

„Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu  
bramowiec przystosowanego do odbioru odpadów z kontenerów na 

terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej,  
wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2019 roku”.

Termin składania ofert: 25 listopada 2019 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2019 r. o godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na www.skladowiskogliwice.pl

Miasto Gliwice przystąpiło do realizacji Pro-
gramu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2019, opartego na ustawie z 23 października 
2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia 

Osób Niepełnosprawnych. W ramach ww. programu opieku-
nowie będą mogli otrzymać wsparcie w opiece nad osobami 
niepełnosprawnymi. Szacunkowo w bieżącym roku z programu 
mogą skorzystać 23 osoby. Dzięki realizacji programu w naszym 
mieście członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpo-
średnią opiekę nad niepełnosprawnym będą mogli skorzystać 
z doraźnej, czasowej pomocy, która będzie świadczona w ra-
mach pobytu dziennego, pobytu całodobowego w ośrodku 
wsparcia oraz  w ramach specjalistycznego poradnictwa. 
Cele programu:
• wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną,
• wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez 

świadczenie usług opieki wytchnieniowej,
• poradnictwo specjalistyczne, np. psychologiczne lub te-

rapeutyczne dla rodzin lub opiekunów,
• nauka w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla 

rodzin lub opiekunów.
Dla kogo jest Program?
Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, 
którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:
• dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzecze-

nie o niepełnosprawności mającym łączne wskazania do: 
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzystencji,

• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

• dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności.

Gdzie i jak świadczona będzie usługa?
Program będzie realizowany w trzech modułach:
Moduł I – w ramach pobytu dziennego:
świadczone będą usługi opiekuńcze w postaci opieki wy-
tchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamiesz-
kania, realizowane przez osoby wskazane przez opiekunów;
Moduł II – w ramach pobytu całodobowego:
zapewnienie pobytu całodobowego w mieszkaniu chronio-
nym (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną 
niepełnosprawnością).
Usługi w ramach modułów I i II świadczone będą przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Szczegółowe informacje zostały 
zamieszczone na stronie internetowej OPS: https://opsgliwice.
pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/.
Moduł III – w ramach specjalistycznego poradnictwa (psy-
chologicznego, terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie 
nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin 
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osoba 
niepełnosprawną.
Usługa będzie świadczona przez Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Specjalnych nr 7 przy ul. Gierymskiego 7.
Limity dla osób korzystających z „Opieki wytchnie-
niowej”  w 2019 roku
LIMITY:
• w ramach pobytu dziennego – usługa może być udzielona 

maksymalnie w wymiarze 240 godzin w 2019 r.,
• w ramach pobytu całodobowego – usługa może być udzie-

lona maksymalnie 14 dni w 2019 r.,
• w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez spe-

cjalistyczne poradnictwo limit wynosi 25 godzin w 2019 r.
Szacujemy, że wsparcie w 2019 r. otrzymają ok. 23 osoby, 
w tym w poszczególnych modułach:
Moduł I – opieka dzienna – 15 osób,
Moduł II – opieka całodobowa – 3 osoby,
Moduł III – specjalistyczne poradnictwo – 5 osób.
Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie „Opieki 
wytchnieniowej”?
W celu skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa – 
edycja 2019” należy:
Moduł I i II
udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w celu: 
• złożenia wniosku wraz z kopią orzeczenia o niepełno-

sprawności oraz wypełnioną kartą oceny stanu pacjenta 
wg zmodyfikowanej skali Bartel,

• przeprowadzenia wywia-
du środowiskowego,

• odebrania decyzji admini-
stracyjnej lub skierowania.

Moduł III
udać się do sekretariatu Ze-
społu Szkół Ogólnokształcą-
cych ul. Gierymskiego 7, tel. 
32/231-42-01.

komunikaty oferty pracy

ZARZĄD BUDYNKÓW  
MIEJSKICH I TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 
Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko
inspektora nadzoru.

Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• prowadzenie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem 

Budowlanym,
• rozliczanie budów,
• wnioskowanie o zmiany w treści projektów budowlano

-wykonawczych,
• sporządzanie kosztorysów, wycen inwestorskich,
• przygotowywanie projektów korespondencji w zakresie 

prowadzonych spraw,
• nadzorowanie likwidacji usterek ujawnionych w trakcie 

gwarancji,
• ustalanie zakresu remontów mieszkań socjalnych i docelowych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skargowych.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe budowlane, 
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami bu-

dowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez 
ograniczeń,

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
• biegła znajomość MS Office,
• umiejętność kosztorysowania (Zuzia-BIMestiMate),
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: 

kadry@zbmgliwice.pl
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko inspektora nadzoru”

w terminie do 22 listopada 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybra-
nymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Zgodnie z art. 6 ust.1 
lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 nr 119, str. 1) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy do celów rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*”.
*– niepotrzebne skreślić

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia,  
organizowanych wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice  

Sp. z o.o., na:

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

Gliwicki Klub Sportowy PIAST SA,  
ul. Okrzei 20, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonych zgodnie  
z „Regulaminem udzielania przez Gliwicki Klub Sportowy „Piast” SA zamówień 

na usługi społeczne, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach  
wydanych na podstawie art. 138 g. ust 1 Rozdziału 6 ustawy – Prawo zamówień  

publicznych, czyli od 30 000 euro do 750 000 euro”, na:

„Świadczenie usług stałej ochrony mienia obiektów Gliwickiego Klubu 
Sportowego Piast SA w Gliwicach przy ul. Okrzei 20  

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.”
Termin składania ofert: 5 grudnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 grudnia 2019 r. o godz. 9.30

Pełna treść dostępna jest na www.piast-gliwice.eu

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

Zadanie pt.: Modernizacja i remont pierwszego piętra 
budynku A zlokalizowanego na terenie Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A. w Gliwicach przy ul. Portowej 28.
Termin składania ofert: 7 stycznia 2020 r., godz. 10.15
Termin otwarcia ofert: 7 stycznia 2020 r., godz. 10.30

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

turystyka.gliwice.eu

DOSTAWĘ FARB I LAKIERÓW.
Termin składania ofert: 26 listopada 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2019 r. o godz. 10.00

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW ELEKTRYCZNYCH.
Termin składania ofert: 27 listopada 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2019 r. o godz. 10.30

DOSTAWĘ ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI.
Termin składania ofert: 27 listopada 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2019 r. o godz. 10.00

DOSTAWĘ WAPNA HYDRATYZOWANEGO I PALONEGO.
Termin składania ofert: 27 listopada 2019 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2019 r. o godz. 12.00

DOSTAWĘ ELEMENTÓW MŁYNÓW MWK-12.
Termin składania ofert: 28 listopada 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2019 r. o godz. 10.30

DOSTAWĘ ELEMENTÓW ODŻUŻLACZA TYPU OZ.
Termin składania ofert: 28 listopada 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2019 r. o godz. 10.30

DOSTAWĘ POMP I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POMP PRODUKCJI 
GRUNDFOS, WILO, LFP, KSB.

Termin składania ofert: 28 listopada 2019 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2019 r. o godz. 11.00

DOSTAWĘ TUSZY I TONERÓW  
ORAZ INNYCH AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH.

Termin składania ofert: 3 grudnia 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2019 r. o godz. 11.30

poszukuje kandydatów na stanowisko:
magazynier – operator suwnicy.

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu 

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powie-

rzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy 

przeładunkach wyrobów i towarów pod względem uszko-
dzeń oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bezprze-

wodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych – mile 

widziane,
• preferowane doświadczenie w pracy na magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne nastawienie.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej 

na rynku od 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie i miesięczny dodatek do płacy 

zasadniczej;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• praca w nowoczesnym magazynie z wykorzystaniem 
wysokiej jakości sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania na adres: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie inter-
netowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego Centrum 
Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 
28 (Pracodawca, administrator danych) zgadzasz się na 
przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobo-
wych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu pro-
wadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych 
osobowych znajdziesz tutaj https://scl.com.pl/spelnienie
-obowiazku-informacyjnego/. 

24 grudnia 2019 r. Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach 

będzie nieczynny. 
Dzień ten zostanie 

odpracowany w pierwszą sobotę grudnia 
– 7.12.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich 

czynny będzie wówczas jak w dni 
robocze,  w godz. od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna: art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (j.t. DzU z 2019 r., poz. 1040 z późniejszymi zmianami).

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.scl.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://turystyka.gliwice.eu
http://www.scl.com.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.piast-gliwice.eu
http://www.skladowiskogliwice.pl
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Zespół piłkarek ręcznych SPR-u Gliwice wygrał 28:21 w pierwszoligowym pojedynku 
z KS Cracovią 1906. Mecz rozegrano w hali sportowej przy ul. Chorzowskiej 5. Gliwi-
czanki przystąpiły do meczu bardzo zmobilizowane i z determinacją walczyły o komplet 
punktów, co pozwalało uzyskiwać widoczną przewagę. Aż 11 piłkarek SPR-u zdobyło 
bramki, a najwięcej (po 5) strzeliły Paulina Walus i Aleksandra Olejarczyk. Nieźle 
dysponowane były bramkarki: przede wszystkim grająca najdłużej  Klaudia Zizulewska 
oraz Paulina Wieczorek. Tak trzymać, dziewczyny! (fot. SPR Gliwice)

Zasłużone zwycięstwo

SPORT /KOMUNIKATY

Na odbywających się w Abu Dhabi Mistrzostwach Świata Jiu-Jitsu zawodniczka 
gliwickiego klubu BJJ Factory, Alicja Stypułkowska, zdobyła złoty medal i tytuł 
Mistrzyni Świata 2019. Została tym samym trzecim zawodnikiem swego klubu (po 
Pawle Bańczyku i Soni Lniany) z tak prestiżową nagrodą. Gratulacje! W Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich wystąpią jeszcze dwaj utytułowani gliwiccy zawodnicy 
klubu BJJ: Tomasz Paczka i Wojciech Gryz. Udanych występów! (fot. BJJ Factory)

Brawo, Alicjo! Przełamanie i… wygrana!

W hali OSiR przy ul. Akademickiej już po raz 11. odbył się Międzynarodowy Turniej 
Mistrzów Judo w kategorii Open o nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice i Złoto 
Shoguna. W tegorocznej edycji turnieju honoru Gliwic bronił Kacper Szczurowski, 
brązowy medalista mistrzostw Europy do lat 23 i zawodnik AZS-u Gliwice. Mimo 
kontuzji, po drodze pokonał medalistę mistrzostw świata i Europy. Ostatecznie 
zajął 3. miejsce. (fot. Gliwice TV)

Działo się w gliwickim judo!

GTK Gliwice po raz trzeci w sezonie zatriumfował na wyjeździe. Nie było jednak 
łatwo. Podopieczni Pawła Turkiewicza jeszcze na cztery minuty przed końcem meczu 
prowadzili ze Śląskiem Wrocław różnicą 18 punktów, ale o zwycięstwo musieli bić 
się do ostatnich sekund. Dla zwycięzców 28 punktów zdobył Brandon Tabb. Kolejny 
mecz GTK rozegra w Lublinie ze Startem 21 listopada o godz. 17.30. (fot. GTK Gliwice)

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na dzień 28 listopada 2019 r., planuje się wprowadzić  

niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. 
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: 
Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady Miasta.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2019 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów i określenia wysokości wyna-
grodzenia z tytułu inkasa.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz określe-
nia warunków i trybu składania deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat 
za usuwanie pojazdów z dróg i ich przecho-
wywanie na parkingu strzeżonym.

6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru prze-
kształcenia Przedszkola Miejskiego nr 43 
w Gliwicach poprzez zmianę siedziby.

7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Gliwicach w IV Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Orląt Lwowskich w Gliwicach.

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowego Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego 
w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym 

oraz dotychczasowego Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym w Centrum Kształcenia Zawo-
dowego nr 1 w Gliwicach w Górnośląskim 
Centrum Edukacyjnym.

9. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowych trzyletnich 
liceów ogólnokształcących w czteroletnie 
oraz czteroletnich techników w pięcioletnie.

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy Gliwice do realizacji Programu 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” — edycja 2019–2020.

11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środ-
ków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
ich realizację w 2019 r.

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystą-
pienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

13. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania 
stanowiska w sprawie skargi na działalność 
Dyrektora Górnośląskiego Centrum Eduka-
cyjnego w Gliwicach

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewod-
niczącego Rady Miasta Gliwice porządek sesji 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej 21 listopada br. oraz w „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym 
numerze, który ukaże się 28 listopada br.
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OGŁOSZENIA
nierucHomoŚcioferty pracy

nabór nr KD.210.51.2019.IR-6
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w Wydziale 
Inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 29 listopa-
da 2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, 
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Do-
kumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50. 

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zo-
stały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamko-
wej części działki:
• nr 529/2019 do 26 listopada 2019 r.;
nieruchomości gruntowej zabudowanej, przeznaczonej 
do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego do osób 
lub ich następców prawnych, które dokonały zabudowy 
gruntu gminnego:
• nr 530/2019 do 26 listopada 2019 r.;
nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, 
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy:
• nr 528/2019 do 26 listopada 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 535/2019 do 26 listopada 2019 r.,
• nr 549/2019 do 26 listopada 2019 r.,
• nr 553/2019 do 28 listopada 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 552/2019 do 28 listopada 2019 r.;
wydzierżawienia nieruchomości, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice:
• nr 473/2019 do 21 listopada 2019 r., 
• nr 493/2019 – 510/2019 do 26 listopada 2019 r., 
• nr 534/2019 do 26 listopada 2019 r., 
• nr 536/2019 do 26 listopada 2019 r., 
• nr 538/2019 – 539/2019 do 26 listopada 2019 r., 
• nr 541/2019 do 26 listopada 2019 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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

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 wia-
domości 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 226/2019 do 29 listopada 2019 r.,
• nr 227/2019 do 29 listopada 2019 r.,
• nr 228/2019 do 29 listopada 2019 r.,
• nr 229/2019 do 3 grudnia 2019 r.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośred-

nio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitorowa-
ny telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,  

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204)

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej (www.zdm.bip.gliwice.eu) 
został podany do publicznej wiadomości wykaz zawie-
rający nieruchomości przeznaczone do wydzierżawie-
nia, stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/23/2019 do 7 listopada 2019 r.,
• nr ZDM/24/2019 do 7 listopada 2019 r.

● górnik/cieśla/ślusarz 
wykształcenie zawodowe; doświadczenie 
oraz uprawnienia na obsługę przenośników 
– mile widziane; praca pod ziemią; miejsce 
pracy: KWK Knurów – Szczygłowice; praca 
także w dni wolne;

● pracownik linii produkcyjnej/  
   ubojowy 

wykształcenie min. gimnazjalne; mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe; zakres 
obowiązków: odpowiednia praca przy linii 
ubojowej drobiu; odpowiednie uzyski wy-
krojonego mięsa, sprzątanie i utrzymanie 
porządku na stanowisku pracy; zachowa-
nie odpowiedniego tempa produkcji; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Brynek;

● magazynier 
wykształcenie zawodowe; doświadczenie:  
3 miesiące; zakres obowiązków: prowa-
dzenie magazynu żywnościowego; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz 
wykształcenie zawodowe; co najmniej 
rok doświadczenia; znajomość rysunku 
technicznego; czyszczenie konstrukcji sta-
lowych; składanie konstrukcji stalowych; 
prace ślusarskie; dwie zmiany; miejsce 
pracy: Zabrze;

● specjalista do spraw kadr 
wykształcenie średnie; obsługa kompu-
tera (w tym MS Office); doświadczenie 
i znajomość programu Płatnik – mile wi-
dziane; zakres obowiązków: obliczanie 
płac, składek ZUS; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● operator żurawia 
wykształcenie podstawowe; doświad-
czenie w pracy na ww. stanowisku: min. 
1 rok; aktualne uprawnienia na żurawia 
wieżowego; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice; 

● elektromechanik 
wykształcenie zawodowe kierunkowe; 
doświadczenie zawodowe mile widziane; 
zakres obowiązków: diagnostyka bez-
przyrządowa oraz przyrządowa układów 
elektrycznych pojazdu, demontaż uszko-
dzonego zespołu/podzespołu, wymiana lub 
naprawa, konserwacja urządzeń elektrycz-
nych, przeglądy okresowe i okresowa ob-
sługa zespołów, usuwanie usterek układów 
elektrycznych, naprawa oraz montaż w po-
jazdach wiązek elektrycznych, podłączanie 
świateł i innych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych; 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 14 listopada 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

http://bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://kultura.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.parkowaniegliwice.pl
http://www. pup.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

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. OPAWSKA 26, lokal nr 6, I piętro, 
pow. 48,03 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 grudnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 144 400,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
Termin oględzin: 3 grudnia 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 29 listopada 2019 r.

UL. TUWIMA 4, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 47,70 m2 + piwnica: 10,00 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 grudnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 700,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 22 listopada 2019 r. od godz. 
13.30 do 13.45 (dodatkowy termin oględzin: 3 
grudnia 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 10 Oddział 1 przy 
ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
Termin wpłaty wadium: 29 listopada 2019 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:
• dz. nr 848/6, obręb Szobiszowi-

ce, o pow. 0,1726 ha, z KW nr 
GL1G/00018639/4, użytek B – te-
reny mieszkaniowe, położona przy 
ul. Błękitnej w Gliwicach.

Termin przetargu: 16 grudnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
460 000,00 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: 46 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 grudnia 2019 r. 
-----------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanych, oznaczonych jako:
• działki nr 106, 107 i 111, obręb 

Kłodnica, położonych w Gliwicach 
przy ul. Kozielskiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice. Działka 

nr 106, obręb Kłodnica, użytki: RIIIb 
– grunty orne; B – tereny mieszka-
niowe, o pow. 0,3592 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00046746/2; 
działka nr 107, obręb Kłodnica, 
użytek: RIVa – grunty orne, o pow. 
0,1866 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00036327/6; działka nr 111, 
obręb Kłodnica, użytki: RIVa – grun-
ty orne; B – tereny mieszkaniowe; 
Bi – inne tereny zabudowane, 
o pow. 1,0470 ha, księga wieczy-
sta nr GL1G/00036328/3. Łączna 
powierzchnia gruntu ww. działek 
wynosi 1,5928 ha.

Termin przetargu: 14 stycznia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
3 311 000,00 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: 331 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2020 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości 

można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce 
geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.  

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  

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

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, których 
organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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 budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
oraz na stronie podmiotowej Wo-
jewody Śląskiego w Biuletynie In-
formacji Publicznej został podany 
do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i ko-
munikaty urzędowe / Wykazy nierucho-

mości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczoną do wydzierżawienia,  
stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 26/SP/2019 do 29 listopada 2019 r.

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice.
8 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, w sali nr 18, rozpocznie się IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 
nieruchomości oznaczonej jako działka 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.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
335 200,00 zł
Wadium: 33 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 3360,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej działki nr 33, 
obręb Ostropa Południe, odbył się 8 kwietnia 
2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej działki nr 33, 
obręb Ostropa Południe, odbył się 17 lipca  
2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności niezabudowanej dział-
ki nr 33, obręb Ostropa Południe, odbył się  
2 października 2019 r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 33, 
obręb Ostropa Południe, o powierzchni  
0,5230 ha, zapisana jest w księdze wieczystej  
nr GL1G/00046226/1, użytki RIVb – grunty 
orne, W-RIVb – grunty pod rowami.
2. Opis nieruchomości
Sprzedaży podlega prawo własności działki  
nr 33, obręb Ostropa Południe. Nieruchomość 
położona jest w południowo-zachodniej części 
miasta Gliwice przy autostradzie A4. Otocze-
nie nieruchomości stanowią tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oraz tereny niezabu-
dowane przeznaczone pod zabudowę usługo-
wo-produkcyjną.
Działka nr 33, obręb Ostropa Południe, jest 
niezabudowana, granice działki tworzą kształt 
wąskiego i wydłużonego pasa gruntu (długość 
ok. 390 m, szerokość ok. 11 m – 20 m). Działka 
nie jest uzbrojona w sieci infrastruktury tech-
nicznej. Z uwagi na niewielką szerokość działki 
jej samodzielne zagospodarowanie na cele 
zgodne z ustaleniami planu może być znacznie 
utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłe-
go właściciela. W granicach działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na 
nią zwrócić szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we wła-
snym zakresie. Zgodnie z mapą ewidencyjną 
w granicy działki przebiegają rowy melioracyjne. 
Właściciel nie może wykonywać żadnych prac 
powodujących zakłócenie drożności przepływu. 
Właściciel ma obowiązek utrzymywania droż-
ności przepływu rowów, zobowiązany jest do 
ich konserwacji.
Obecnie działka nie ma bezpośredniego dostę-
pu do drogi publicznej. Dla zamierzenia inwesty-
cyjnego o charakterze innym niż rolnicze istnieje 
możliwość optymalnego skomunikowania dział-
ki do drogi publicznej, tj. ul. Daszyńskiego lub  
ul. Traktorzystów, pod warunkiem wybudowa-
nia dróg przewidzianych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Koszty wy-
budowania koniecznych dróg poniesie inwestor. 
Ewentualna realizacja inwestycji winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku 4a do Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki 
włączenia do ruchu drogowego z działki do 
drogi publicznej należy rozpatrywać indywidu-
alnie, zależnie od natężenia ruchu drogowego 
generowanego przez inwestycję, oraz innych 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice 
„Koncepcją dróg rowerowych” planuje się 
przyszłościowo realizację trasy rowerowej  
nr 32 w sąsiedztwie przedmiotowej działki  
– równolegle do autostrady A4.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z obowiązującym od 13 marca 2011 r. 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru obejmującego dzielni-
cę Ostropa w Gliwicach (uchwała Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr III/14/2010 z 16 grudnia  
2010 r.), działka nr 33, obręb Ostropa, znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolami:
• 5 mnUn – co oznacza: tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej o niskiej inten-
sywności zabudowy – nowej.

Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz 

z towarzyszącymi im garażami i budynkami 
gospodarczymi z uwzględnieniem ograni-
czeń dla strefy oddziaływania autostrady,

b) zabudowa usługowa lub budynki zamiesz-
kania zbiorowego z wykluczeniem zakładów 
karnych, z uwzględnieniem ograniczeń dla 
strefy oddziaływania autostrady.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe 

takie jak: korty tenisowe, boiska, baseny, 
place zabaw,

b) zabudowa zagrodowa,
c) urządzona zieleń towarzysząca,
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże,
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
f) sieci infrastruktury technicznej.
• 3 Upn – co oznacza: tereny zabudowy usłu-

gowo-produkcyjnej – nowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki usług i budynki zamieszkania zbio-

rowego, z wyłączeniem zakładów karnych,
b) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, 

bazy i składy, hurtownie, stacje paliw, warsz-
taty i usługi obsługi komunikacji, salonów 
samochodowych,

c) towarzyszące zabudowie usługowo-pro-
dukcyjnej lokale mieszkalne wbudowane 
w budynki usługowe lub produkcyjne.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi  

i garaże, w tym wielokondygnacyjne,
b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom 

budowlanym,
c) sieci infrastruktury technicznej.
• 3 UpC – co oznacza: tereny zabudowy usłu-

gowo-produkcyjnej w komercyjnych strefach 
miasta.

Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, 

bazy i składy, hurtownie i giełdy handlowe 
w obiektach, parki: przemysłowe, biznesu 
i technologiczne, stacje paliw, warsztaty  
i usługi obsługi komunikacji, salony samo-
chodowe i usługi motoryzacyjne, centra 
logistyczne,

b) budynki usług i zamieszkania zbiorowego, 
z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy 
oddziaływania autostrady,

c) towarzyszące zabudowie usługowo-pro-
dukcyjnej lokale mieszkalne wbudowane 
w budynki usługowe lub produkcyjne.

Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty komunalnej obsługi miasta z wyjąt-

kiem składowisk odpadów,
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi  

i garaże, w tym wielokondygnacyjne,
c) zieleń izolacyjna i urządzona towarzysząca 

obiektom budowlanym,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo wąskie pasy działki położone 
są na terenach oznaczonych symbolami  
1 KDZ 1/2 – co oznacza: tereny dróg publicznych 
klasy zbiorczej oraz 16 KDL 1/2 – co oznacza: 
tereny dróg publicznych klasy lokalnej.
Przeważająca część działki nr 33, obręb Ostropa 
Południe, znajduje się w strefie oddziaływania 
autostrady A4 i objęta jest izofonami dopusz-
czalnego poziomu dźwięku, (55 dB, 60 dB) 
w porze dziennej i (50 dB) w porze nocnej, od 
autostrady A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
4. Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
33 600,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, w tytule przelewu 
należy wpisać: „Przetarg ustny nieograniczo-
ny, działka 33, obręb Ostropa Południe” oraz 
podać: imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwę 
oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość 
będzie nabywana. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
2 stycznia 2020 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra prze-
targ, uchyli się od zawarcia umowy notarial-
nej w wyznaczonym terminie.

5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie 

i wysokości oraz okazanie komisji przetargo-
wej, przed otwarciem przetargu, dowodu 
wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego odpisu/wydruku z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (z okresu 3 mie-
sięcy przed przetargiem) – w przypadku oso-
by prawnej lub aktualnego zaświadczenia/
wydruku o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (z okresu 3 miesięcy przed 
przetargiem) – w przypadku osoby fizycznej;

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego – w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

6. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-20/18 z 27 listopada 2018 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
niezabudowanej działki nr 33, obręb Ostropa Po-
łudnie, oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu nieruchomości, która objęta 
jest niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1  
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.). 
Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do  
7 lutego 2020 r. 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.
Koszty związane z nabyciem praw do nierucho-
mości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie 
przedłożenie, w wymaganym terminie, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 
lub 32/338-64-12, 32/338-64-41.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 wrze-
śnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest rów-
nież do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji po-
datkowej lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.

preZyDent miaSta GLiWice,
oGŁaSZa

Organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest  Prezy-

dent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice).

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
• realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 

z przepisów prawa w związku z realizacją zadań 
publicznych własnych, zleconych lub realizowa-
nych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powia-
towym; w takim przypadku, niepodanie danych, 
będzie skutkowało konsekwencjami przewidzia-
nymi w przepisach prawa;

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy; w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy 
lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obowiązek 
podania danych osobowych, mogą zostać Państwo 
poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w określonym celu i zakresie. 
Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić 
zgody. Brak zgody spowoduje, że Państwa dane nie 
będą mogły zostać wykorzystane do celu, którego 
zgoda miała dotyczyć.

3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać 
z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich 

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia przetwarzania;

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych;

• w przypadku danych zbieranych za zgodą można 
również cofnąć zgodę; wycofanie zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie danych do momentu 
jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane 
dotyczą może żądać przeniesienia danych przetwa-
rzanych w sposób zautomatyzowany do innego ad-
ministratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymie-
nionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo 
o tym poinformowani. Każda osoba, której dane 
dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z prze-
twarzaniem danych osobowych zbieranych przez 
Urząd można się kontaktować korespondencją 
e-mail z inspektorem ochrony danych pod adresem 
iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające z poczty 

elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, te-
lefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji 
Głównej w  holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 
32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę 
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontak-
towe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

5. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jednost-
kom organizacyjnym w celu wykonywania 
zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obowią-
zek udostępnienia lub podania do publicznej 
wiadomości przetwarzanych danych;

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

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 27 kwietnia 
2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).

Zarząd 
Budynków 
Miejskich  

ii towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 

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

konkursu ofertowego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokali użyt-

kowych przy:

1. ul. Świętojańskiej 5B  
(III piętro), pow. 46,09 m2 

2. ul. Lipowej 14  
(III piętro), pow. 14,83 m2

Termin składania ofert: 
do 22 listopada 2019 r.

Miejsce składania ofert: 
siedziba ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się 
na stronie www.zbm2.pl

spRostoWanie

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe / 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 infor-
macji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nierucho-

mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

W poprzednich numerach „Miejskiego Serwisu Informacyjne-
go – Gliwice” (nr 46/2019 z 14 listopada 2019 r., nr 43/2019  
z 24 października 2019 r. oraz nr 42/2019 z 17 października  
2019 r.) został błędnie podany termin wpłaty wadium wymaga-
nego przy przetargu na sprzedaż dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2,  
KW GL1G/00092907/6, obręb Czechowice Północ, ul. Poziomkowa 
oraz dz. nr 77/49 o pow. 2030 m2, KW GL1G/00092904/5, obręb 
Czechowice Północ, ul. Poziomkowa.
Prawidłowa data to 20 listopada 2019 r. 

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.tbs2.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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Grupę Fotograficzną Flesz tworzy czterech pełnych pasji twórców, którzy podejmą 
się każdego zdjęciowego wyzwania. W tym roku kreatywni gliwiczanie świętują 
10-lecie działalności.
Grupa Flesz została założona  
w 2009 roku w składzie: Magdale-
na i Norbert Dorobiszowie, Adam 
Łakomy i Mateusz Świerkosz. To 
była bardzo pracowita dekada dla 
gliwiczan z Flesza! Robili fotorela-
cje z koncertów, kabaretów i du-
żych imprez sportowych. Często 
pstrykali także zdjęcia naszemu 
miastu.

Twórcy z GFF mają na koncie wy-
różnienia w konkursach (między 
innymi we współorganizowanym 
przez Miasto Gliwice konkursie 
fotograficznym z okazji 50-lecia 
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego 
Urządzeń Mechanicznych OBRUM 

w Gliwicach), a także wystawy (na 
przykład podczas III Gliwickiego 
Miesiąca Fotografii). Swoje prace 

publikują na blogu pod adresem 
grupaflesz.wordpress.com.  
 (mm)

KULtURa

Tegoroczny festiwal PalmJazz jest pełen muzycznych nie-
spodzianek i fantastycznych artystów. Przed nami jeszcze 
kilka ciekawych koncertów – w Centrum Kultury Jazovia 
wystąpią między innymi David Murray i Avishai Cohen.
Rozpędzona PalmJazzowa machi-
na nie daje odpocząć fanom jazzu 
i muzyki etnicznej. Do 6 grudnia 
publiczność weźmie udział w sześciu 
koncertach i zobaczy dwa wciągające 
filmy – o Arecie Franklin i wytwórni 
Blue Note. Na 6 grudnia z myślą 
o najmłodszych miłośnikach dobrej 
muzyki zaplanowano także jazzowe 
mikołajki.

Dwa najbliższe koncerty, w niedzielę 
24 listopada o godz. 18.30 i 21.00, 
to będą spotkania z litewskim i nor-
weskim jazzem. W Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10) zagrają dainius 
pulauskas group i Nils Petter 

Molvaer Group. Następny w kolejce 
do oczarowania gliwickiej publiczno-
ści jest Franz Hackl Quartet, grupa, 
której znakiem rozpoznawczym jest 
hipnotyzująca gra na trąbce.

Wciąż przed nami są także występy 
dwóch wielkich gwiazd festiwalu – 
Davida Murraya i Avishaia Cohena. 
Murray to legendarny amerykański 
saksofonista, który w Gliwicach 
wystąpi w czwartek 28 listopada. 
Cohen, nazywany przez niektórych 
geniuszem kontrabasu, zagra ze 
swoim trio aż dwa koncerty z rzędu 
(w czwartek 5 grudnia o godz. 18.30 
i 21.00).

Wszystkie informacje na temat 
festiwalu PalmJazz są dostępne na 
stronie palmjazz.pl. Na imprezę za-
praszają Miasto Gliwice i Fundacja 
Integracji Kultury.  (mm)

Na zakończenie XXI Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego zaplanowano 
występ jednego z najciekawszych duetów gitarowych na świecie. 24 listopada w Centrum 
Edukacyjnym im. św. Jana Pawła II wystąpi Duo Melis.

Hiszpańska gitarzystka Susana Prieto 
i grecki gitarzysta Alexis Muzurakis 
występują razem już od dwudziestu 
lat. Prezentowali swoją muzykę w tak 
prestiżowych miejscach jak Filhar-
monia Berlińska czy Concertgebouw 
w Amsterdamie (jednej z trzech sal 
koncertowych na świecie, które mają 
najlepszą akustykę). Ich repertuar jest 
bardzo zróżnicowany – Duo Melis 
swobodnie porusza się w muzyce 
Antonia Vivaldiego, Astora Piazzolli 
czy Leo Brouwera.

Gliwicki koncert rozpocznie się w nie-
dzielę 24 listopada o godz. 18.00. 
Organizatorem Gliwickiego Festiwalu 
Gitarowego jest Gerard Drozd, kom-
pozytor i gitarzysta. Miasto Gliwice 
dofinansowuje imprezę.  (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWaRteK 21 Listopada

 ■ godz. 17.00: „Jak rozwijać u swojego dziecka myśle-
nie, koncentrację uwagi i pamięć” – warsztaty z cy-
klu „Sztuka lepszego życia”, Biblioforum (Centrum 
Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Szkocja – czasem deszcz, a czasem 
deszcz” – spotkanie podróżnicze z cyklu „Świat stoi 
otworem”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: Vulcano, Profanatica, Azarath, Malo-
karpatan – koncerty metalowe, Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: „Tribute to Nat King Cole” – koncert 
w ramach Spotkań z Jazzem Tradycyjnym, Ormiań-
ska (ul. Siemińskiego 22)

PIĄTEK 22 LISTOPADA
 ■ godz. 16.00: „Kartki świąteczne 3D” – warsztaty 

plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwi-
cach (ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 17.00: „Irys, lilia z pierwiastkiem ludowo-
-patriotycznym” – wykład Ewy Pokorskiej-Ożóg 
z cyklu „Inny modernizm. Secesja”, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „ABSTRAsenso” Pauliny Wysockiej  
– wernisaż wystawy, Stacja Artystyczna Rynek  
(Rynek 4–5)

sobota 23 Listopada
 ■ godz. 10.00: kiermasz bożonarodzeniowy, Młodzie-

żowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)
 ■ godz. 10.00: warsztaty wyplatania poduszki z weł-

ny czesankowej, pracownia dsceramika (ul. Jana 
Pawła II 14d)

 ■ godz. 11.00: „Cały świat Romy”, reż. M. Kamp – pro-
jekcja i warsztaty z cyklu „Dobry czas z filmem i rodzi-
ną”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Listopad nie taki straszny – ślą-
skie zwyczaje jesienne” – zajęcia z cyklu „Śląski kalen-
darz tradycji”, Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 18.00: Andrzej Sikorowski – koncert poezji 
śpiewanej, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowi-
sko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.55: „Echnaton”, reż. P. McDermott  
– transmisja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka  
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

niedZieLa 24 Listopada
 ■ godz. 16.00: Eurowizja Junior 2019, Arena Gliwi-

ce (ul. Akademicka 50)
 ■ godz. 18.15: „Pali się moja panno”, reż. M. Forman  

– projekcja w ramach „Czechy | 60 lat kin studyjnych”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: Duo Melis – koncert w ramach  
XXI Międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gi-
tarowego, Centrum Edukacyjne im. św. Jana Paw-
ła II (ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.00: Raz Dwa Trzy – koncert poezji śpie-
wanej, Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych 
(ul. Pola 7)

 ■ godz. 18.30: Dainius Pulauskas Group – koncert 
w ramach festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: Nils Petter Molvaer Group – koncert 
w ramach festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

PONIEDZIAŁEK 25 LISTOPADA
 ■ godz. 17.00: Dzień Pluszowego Misia, Filia nr 17 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach  
(ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 18.00: „Shrek – baśń o tolerancji” – spektakl 
Teatru Profilaktycznego ALERT, Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

WtoReK 26 Listopada
 ■ godz. 16.00: zajęcia z kaletnictwa w ramach Warsz-

tatów rzemiosł Dawnych, Centrum Organizacji Kul-
turalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

ŚRODA 27 LISTOPADA
 ■ godz. 16.30: „Pętelką do kłębka” – warsztaty rę-

kodzieła, Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

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

kultura.gliwice.eu

Jazzowa eksplozja

W gitarowym duecie

Pstrykają od dekady
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David Murray 

duo melis 

https://grupaflesz.wordpress.com/
https://palmjazz.pl/

