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Gliwice  
przyniosły 
szczęście!

>> 2

Ponad 10 tys. widzów  w arenie Gliwice i kilkanaście milionów osób przed 
telewizorami oraz w internecie śledziło sceniczne zmagania uczestników 
eurowizji Junior 2019. zwyciężczynią konkursu została reprezentantka  
Polski – Viki Gabor. widowisko było po prostu niesamowite!

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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eurowizJa Junior 2019

Gliwice przyniosły 
szczęście!
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zwycięzców oklaskiwali między innymi p.o. prezydenta Gliwic Janusz  
Moszyński oraz Przewodniczący rady Powiatu Gliwickiego andrzej kurek

to był fantastyczny koncert w are-
nie Gliwice. wspaniała scenografia, 
energetyczne występy młodych arty-
stów i niesamowita atmosfera na dłu-
go zapadną w pamięć uczestnikom  
eurowizji Junior 2019! 
Ponad 10 tys. widzów przy ul. Akademickiej 50 i kilkanaście 
milionów osób przed telewizorami oraz w Internecie śledziło 
sceniczne zmagania młodych artystów. W gronie 19 muzy-
kalnych wokalistów była reprezentantka Polski – Viki Gabor, 
która zdeklasowała konkurencję wykonaniem piosenki  
z ekologicznym przesłaniem – „Superhero”.

To już drugi z rzędu triumf Polski w międzynarodowym kon-
kursie wokalnym Eurowizja Junior. Po zwycięstwie Roksany 
Węgiel w 2018 roku Polsce przypadł zaszczyt organizacji 
tegorocznej imprezy. Wybór Europejskiej Unii Nadawców 
i Telewizji Polskiej padł na Arenę Gliwicę, supernowo-
czesny obiekt widowiskowo-sportowy, który w niedzielę  
24 listopada stanął na wysokości zadania.

– Chciałbym serdecznie podziękować naszym służbom 
za wytężoną pracę podczas zabezpieczenia tego między-
narodowego wydarzenia. Pomoc gliwickich policjantów, 
strażaków i strażników miejskich oraz ich ogromne zaan-
gażowanie w organizację przedsięwzięcia z pewnością 
przyczyniły się do jego sukcesu, szeroko komentowane-
go w mediach krajowych i europejskich – mówi Janusz  
Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic. (mm/ap) 
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trwają intensywne prace przy budowie obwodnicy zachodniej. na odcinku od ul. daszyńskiego do 
rybnickiej prowadzone są roboty bitumiczne, związane z wykonywaniem warstw nawierzchni jezdni.
To nie wszystko – powstały już 
konstrukcje obiektów mosto-
wych, trwają prace wykończe-
niowe i montaż wyposażenia 
mostów. Na ul. Rybnickiej pro-
wadzone są prace brukarskie. 
Na tym odcinku zasadnicze 
roboty związane z przebudową 
ul. Rybnickiej będą dopiero wy-
konywane. 

Przypominamy, że budowany 
odcinek zachodniej obwodnicy 
miasta będzie miał jedną jezd-
nię z dwoma pasami ruchu. Po-
wstanie także infrastruktura dla 
pieszych i rowerzystów. Droga 

będzie oświetlona i wyposażona 
w tablice zmiennej treści. Bu-
dowę realizuje konsorcjum firm 
Eurovia Polska i PRUIM za kwotę 
ok. 82,6 mln zł.

Inwestycja powstaje dzięki 
unijnemu wsparciu. 85% dofi-
nansowania uzyskano w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 
2014–2020 (Działanie 4.2: Zwięk-
szenie dostępności transportowej 
ośrodków miejskich leżących poza 
siecią drogową TEN-T i odciążenie 
miast od nadmiernego ruchu dro-
gowego). (mf)

Już niebawem po gliwickich ulicach będą jeździć ekologiczne, zeroemisyjne elektrobusy. PkM Gliwice otrzy-
mało 26,9 mln zł dofinansowania z unii europejskiej na zakup dziesięciu elektrycznych autobusów i budowę 
stacji ładowania. to 85 procent wartości zamówienia. w sumie PkM na zakup nowych pojazdów i stacje 
przeznaczy ponad 39 mln zł.
PKM to jeden z 13 podmio-
tów, które otrzymały wsparcie 
z Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych. Gliwicom przy-
padnie 26,9 z 460 mln zł. Pie-
niądze umożliwią zakup trzech 
autobusów 18-metrowych 
i siedem 12-metrowych oraz 
budowę stacji do elektrycznego 
ładowania pojazdów. 

Dzięki unijnemu wsparciu prze-
targ zostanie ogłoszony w 2020 r.  
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, nowe pojazdy wyjadą 
na gliwickie ulice w 2021 r. Nowe 
autobusy będą kursować jako A4 

miedzy zajezdnią PKM a Teatrem 
Miejskim oraz na linii nr 676. 

Również w 2021 r. mają być 
gotowe stacje ładowania. Jako 
pierwsza zostanie wybudowana 
stacja transformatorowa na tere-
nie zajezdni przy ul. Chorzowskiej. 
Powstanie 10 stanowisk powolne-
go ładowania autobusów i jedno 
do ładowania szybkiego o mocy 
200 kW. Nieco później, przy  
ul. Nowy Świat oraz Czapli, staną 
dwie rozdzielnie zasilające łado-
warki szybkiego ładowania. Obok 
będą miejsca do parkowania i ła-
dowania autobusów.  (mf)
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Gliwice w obiektywie

Mikołajkowy szach-mat

Gytkjaer katem gliwiczan

Sekcja Szachowa Klubu Środowiskowego AZS Politechniki Śląskiej zaprasza  
7 grudnia na XVIII Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci organizo-
wany w Szkole Podstawowej nr 12 na Koperniku. Zawody zostaną przeprowadzone 
w 4 kategoriach wiekowych do lat: 8, 10, 13 i 16. Zapisy w dniu turnieju rozpoczną 
się o godz. 8.45 i zakończą o 9.30. Start zawodów zaplanowano na godzinę 
10.00. Współorganizatorami zawodów są: Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, Miasto Gliwice, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Gliwicach, Rada 
Dzielnicy Kopernika. (fot. Pixabay)

Piątkowe spotkanie 16. kolejki PKO Ekstraklasy zakończyło się zwycięstwem Lecha Poznań 
(3:0). Dwie bramki dla Kolejorza zdobył Christian Gytkjaer, a jedno trafienie dołożył Joao 
Amaral. Dla piłkarzy Piasta Gliwice była to pierwsza porażka od blisko dwóch miesięcy. 
– Myślę, że nie powinniśmy przegrać tak wysoko i popełniliśmy sporo błędów. Nie pokaza-
liśmy tego, z czego słyniemy, czyli z konsekwentnej gry – przyznał na konferencji prasowej 
Waldemar Fornalik, opiekun Niebiesko-Czerwonych. Gliwiczanie przegrali pierwszy mecz 
od 16 września, kiedy to ulegli na wyjeździe Cracovii. (fot. piast-gliwice.eu)

Przedszkolaki w obłokach... fizyki i mrozu

Pan Mróz  i jego najdoskonalsi przedstawiciele – niska i skrajnie niska temperatura – byli 
bohaterami arcyciekawego spotkania przedszkolaków z Przedszkoli Miejskich nr 6 i 25  
z prof. Jarosławem Sikorskim, wykładowcą Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach. Wspólnie wyprodukowali m.in. czarodziejską mgłę i magiczną pianę. Było 
super! Spotkanie odbyło się w ramach współpracy edukacyjnej Zespołu Przedszkoli 
Miejskich nr 2, w którym funkcjonują „6” i „25”, z Instytutem Fizyki Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. (Fot. ZPM nr 2)

XXIV Igrzyska Placówek Integracyjnych za nami. Wrażeń i dobrej zabawy nie 
brakowało. W czwartek, 14 listopada we wspólnej zabawie w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 5 wzięło udział ponad 400 uczniów z opiekunami z PM 21,  
PM 40, PM 31, SP 1, SP 3, SP 10, SP 21 i SP 39. Głównym celem igrzysk jest integracja 
dzieci pełno- i niepełnosprawnych poprzez pokonywanie specjalnie przygotowanych 
torów przeszkód. (fot. ZSP nr 5 w Gliwicach)

Tu każdy jest zwycięzcą

Słoneczni rozbici przez gliwiczan

Adepci rzemiosła złożyli ślubowanie 

Trwa dobra passa futsalistów Piasta, którzy pozostają niepokonani od pięciu kolejek. 
W swoim dziewiątym meczu w tym sezonie gliwiczanie wygrali z MOKS Słoneczny 
Stok Białystok 6:1. Bramki dla Niebiesko-Czerwonych strzelali: Michał Grecz (2), 
German Romero (2), Victor i Dominik Solecki po 1. Trzy zdobyte punkty mocno 
poprawiły pozycję w tabeli, ale teraz gliwiczan czeka trudny mecz. Już w czwartek 
28 listopada w zaległym spotkaniu Piast podejmować będzie FC Toruń. (fot. piast.
gliwice.pl)

173 uczniów klas pierw-
szych Branżowych Szkół 
I stopnia złożyło 20 listo-
pada Ślubowanie Rze-
mieślnicze. Ślubowanie na 
Sztandar Cechu złożyli m.in. 
uczniowie Górnośląskiego 
Centrum Edukacyjnego, 
Europejskiego Centrum 
Edukacyjnego i uczniowie 
z powiatu gliwickiego. Pod-
czas uroczystości akty ślu-
bowania oraz pamiątkowe 
przypinki „Uczeń Rzemiosła” 
wręczyli młodzieży pełniący 
obowiązki prezydenta Gliwic 
Janusz Moszyński, Starszy 
Cechu Andrzej Zarzycki oraz 
jego zastępcy Rinaldo Sznir 
i Zenon Bąkowski. (fot. UM 
Gliwice)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Smakołyki, świąteczne ozdoby, 
rękodzieło – w drewnianych 
domkach na Rynku znajdziecie 
moc inspiracji na prezenty pod 
choinkę. Jarmark jest czynny od 
poniedziałku do piątku między 
godz. 12.00 a 18.00, a w soboty 
i niedziele do godz. 19.00. Serce 
Starówki wygląda bajecznie – 
świąteczny klimat udzieli się 
każdemu!

6 grudnia szczególnie za-
praszamy najmłodszych. 
Specjalnie dla nich do Gli-
wic zawita święty Mikołaj 
w towarzystwie swoich 
niezawodnych elfów. 

Będzie też Zimowy Park Do-
świadczeń i emocjonujące spo-
tkanie z bohaterami „Psiego 
Patrolu”. A 7 grudnia o godz. 
18.00 przygotowaliśmy coś 
rozgrzewającego dla (d)ucha! 
Specjalny koncert z okien ka-
mienicy pod numerami 4 i 5 da 
grupa Saksoholicy.

Od 6 grudnia do końca Jarmar-
ku (22 grudnia) będzie także 
można przejechać się na ka-
ruzeli wiedeńskiej – zdobionej 
w stylu retro. Dużą atrakcją 
tegorocznej imprezy jest tak-
że świąteczna piramida oraz 
interaktywny domek „chór 
aniołów”. Miasto Gliwice za-
prasza na Jarmark! (mm)

boże narodzenie zbliża się wielkimi krokami. na rynku trwa Gliwicki Jarmark bożonarodzeniowy, w toku jest świątecz-
ne dekorowanie miasta. świetlne ozdoby pojawiają się w dzielnicach, na początku grudnia rozpocznie się zdobienie  
ul. zwycięstwa. będzie kilka nowości! 

Ozdobione są już latarnie w par-
ku w Bojkowie, Wilczym Gardle, 
na skwerach Nacka i Dessau, na 
Koperniku i w parku Szwajcaria. 
Lada dzień iluminacje zostaną 
podłączone i zaczną świecić 
świątecznym blaskiem. 

Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych rozpoczął w tym tygodniu 
montaż lubianej przez gliwiczan 
choinki przy ul. Dworcowej, a na 
początku grudnia rozpoczną się 
prace przy ustawianiu 20-me-
trowej choinki na skwerze nad 
DTŚ. 

W tym samym czasie zamonto-
wane zostaną także pozostałe 
ozdoby świąteczne – 10-metrowa 
choinka przy fontannie z trzema 
tańczącymi faunami, zdobna  
w 15 tys. światełek gigantyczna, 
4,5 metrowa bombka na skwerze 
przy Urzędzie Miejskim, renife-
ry przy ul. Dworcowej oraz las 
świetlnych drzewek na placu 
Krakowskim. Tradycyjnie około  
6 grudnia przed Palmiarnią pojawią 
się ozdobne sanie z reniferami.

– Na przełomie listopada i grud-
nia nasi pracownicy dwoją się 

i troją, aby zdążyć z montażem 
wszystkich ozdób świątecznych. 
Podzieleni na kilka ekip, jedno-
cześnie montują ozdoby w róż-
nych częściach miasta, tworząc 
magiczny, świąteczny klimat 
– mówi Iwona Janik, rzecznik 
prasowy Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach.

Ciekawe ozdoby w kształcie 
migających choinek ozdobią 
gliwickie ronda, m.in. Księży-
cowe, generała Andersa, Lecha 
Kaczyńskiego i prof. Stanisława 
Fryzego. Ulice będą dekorowa-

ne sukcesywnie aż do przybycia 
świętego Mikołaja, czyli do 6 
grudnia. Ozdoby będą nas utrzy-
mywać w świątecznym nastroju 
do końca stycznia.

nowości  
na gliwickich 
ulicach 

W tym roku Wydział Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach kupił 76 nowych de-
koracji świątecznych. Nowe ozdo-
by będą montowane od początku 

grudnia na słupach oświetlenia 
ulicznego m.in. przy ul. Dworco-
wej i Pszczyńskiej. Kosztowały 
niemal 45 tys. zł  i zostały sfinan-
sowane z miejskiego budżetu. 
Jak co roku część ozdób zostanie 
wynajęta. Koszt wynajmu i monta-
żu ozdób świątecznych  to ponad  
145 tys. zł. Na gliwiczan czeka 
jeszcze jedna mała niespodzianka 
– przy ul. Zwycięstwa kolor świą-
tecznych gwiazdek okalających 
latarnie zmieni się na turkusowy. 
Barwa oświetlenia będzie taka, 
jak na latarniach w Rynku.  
 (mf)

nie PRZeGAP

Moc atrakcji na rynku
kuszące korzennym aromatem pierniki i słodkie, pełne przypraw grzane wino – takie świąteczne 
zapachy i smaki można znaleźć na Gliwickim Jarmarku bożonarodzeniowym. atrakcji w tym roku 
nie zabraknie – już 6 grudnia na rynku stanie wspaniała wiedeńska karuzela, a prezenty rozda nie 
kto inny, jak święty Mikołaj!
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warto wiedzieć

architektura w roli głównej
opowiadania trumana capote’a wydane w tomiku Śniadanie u Tiffany'ego przeczytałam bardzo dawno temu. 
Szczegóły z czasem zatarły się, a w moich wspomnieniach pozostał przede wszystkim nostalgiczny klimat historii, 
uwieczniony w filmie pod tym samym tytułem. to głównie za jego sprawą Śniadanie… już na zawsze kojarzyć mi 
się będzie z nowym Jorkiem z początku lat 60. XX wieku, z piosenką Moon River napisaną specjalnie dla eterycznej 
audrey Hepburn przez Henry'ego Manciniego, z  „małą czarną” od Givenchy'ego, metalowymi schodami przeciw-
pożarowymi i precjozami od tiffany’ego. to o biżuterii, nie architekturze, będzie dziś najwięcej. 

Dla niewtajemniczonych Tiffany 
& Company to luksusowa ame-
rykańska firma mająca swoją 
siedzibę na Manhattanie, na 
rogu Piątej Alei i 57. Działająca od 
1940 r. i zajmująca się sprzedażą 
brylantów i innych drogocennych, 
ekskluzywnych przedmiotów, 
kosztowne nabytki pakuje zawsze 
w pudełka, torby i papier w kolo-
rze Tiffany Blue (niebieskozielony 
kolor jaj drozda wędrownego). 
Barwa ta w 1998 r. została nawet 
zarejestrowana jak firmowy znak 
towarowy. Założyciel firmy, Char-
les Lewis Tiffany, był ojcem Louisa 
Comforta Tiffany’ego – tego sa-
mego, któremu zawdzięczamy 
wynalezienie specjalnego szkła 
witrażowego (Favrile). Efekt tzw. 
iryzacji uzyskał łącząc roztopione 
szkło z tlenkami metali. 

nie mogę niestety zabrać Pań-
stwa na śniadanie do nowego 
Jorku, ale mogę zaprosić do 
gliwickiego Muzeum na ucztę 
równie smakowitą! w willi 
caro eksponowana jest obecnie 
wystawa biżuterii warszawskiej 
wytwórni metaloplastycznej – 
Spółdzielni Pracy rękodzieła 
artystycznego orno działającej 
w latach 1949–2003. to danie 
obowiązkowe nie tylko dla gli-
wiczan.

Polacy po koszmarze II wojny 
światowej potrzebowali zapo-

mnienia, a zarazem normalno-
ści. M. in. biżuteryjne wyroby 
ORNO (łac. zdobić, dekorować) 
miały im w tym pomagać. 
Przepiękne rzemieślnicze wy-
roby zachwycają do dziś. Idee 
spółdzielni oddają najlepiej 
słowa jej założyciela, Romualda 
Rochackiego. „Sprząc artystę 
z rzemieślnikiem, aby wspólnie 
tworzyli dzieło plastyczne – oto 
cel i sens powołania ORNO” – 
mawiał Rochacki.

U niego zainteresowanie arty-
stycznym złotnictwem rozbudził 
ojciec, który w latach 30. XX wie-
ku zajmował się jubilerstwem. 
W 1948 r. Romuald Rochacki 
rozpoczął współpracę z Biurem 
Nadzoru Estetyki Projektu (prze-
kształconym w 1950 r. w Instytut 
Wzornictwa Przemysłowego), 
żeby rok później założyć ORNO. 
Spółdzielnia przypominała 
zrzeszenie na zasadach Wil-
liama Morrisa. Podstawowym 
założeniem było dostrzeżenie 
możliwości twórczych w każdym 
człowieku. Jednak, aby się roz-
wijać, członkowie musieli ciągle 
się szkolić, poznawać, uczyć, 
a o odpowiedni, wysoki poziom 
artystyczny wyrobów dbała Ko-
misja Kwalifikacyjna. Dlatego, 
oglądając dzisiaj biżuterię ORNO, 
mamy wrażenie, że szkołę ornow-
ską tworzyli wykształceni artyści, 
a nie pasjonaci amatorzy.

Wyroby warszawskiej spółdzielni 
to biżuteria artystyczna i wyroby 
korpusowe: kasety, lichtarze, 
niewielkie naczynia, zegary ko-
minkowe, komplety szachów, 
a także używane do dziś insygnia 
wyższych uczelni oraz władz 
miejskich. Dziwić może tak duży 
zbiór ozdobnych przedmiotów 
stołecznej spółdzielni w naszym 
mieście. Wynika to z zadań gli-
wickiego Muzeum. Placówka 
z sukcesem gromadzi kolekcje wy-
sokiej wartości. Ozdoby z ORNO 

dostała, wymieniając srebro 
(podstawowy materiał, z którego 
tworzono biżuteryjne przedmioty) 
na już gotowe wyroby. Elżbieta 
Ćwiklińska, historyk sztuki z Mu-
zeum w Gliwicach, zadbała, aby 
artefakty z wymiany były opisane 
i oznaczone. Ogromnie ułatwiło to 
ich późniejszą prezentację.

Na tle ozdób obecnie produko-
wanych fabrycznie, rękodzieło 
z niepowtarzalną dekoracją – raz 
abstrakcyjną, u innego twórcy 

nawiązującą do świata roślin 
czy odwołującą się do wzorów 
ludowych, oczarowuje widza. 
Co zachwyca najbardziej? Ślad 
indywidualnego twórcy, zaklęty 
w srebrze, koralu, turkusie czy 
masach plastycznych. Tę wysta-
wę zawdzięczamy Annie Kwiecień, 
starszemu kustoszowi Muzeum 
w Gliwicach. Dziękuję, Aniu, za 
wrażliwość i profesjonalizm.

 Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Najbardziej rozpoznawalny kadr z filmu, na którym Holly „jest na śniadaniu  
u Tiffany’ego”, a tak naprawdę stoi przed sklepową wystawą z cenną biżuterią,  
pijąc kawę z tekturowego kubka, którą zagryza pączkiem. Tak zwykła leczyć chandrę.
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nauka / koMunikaty

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

SeSJa rady MiaSta Gliwice
28 listopada 2019 r. w sali obrad w ratuszu Miejskim, 

o godz. 15.00 rozpocznie się sesja rady Miasta Gliwice z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 10 października 2019 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 190).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu 

Miasta Gliwice na 2019 rok (druk nr 191).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wy-
znaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 
z tytułu inkasa (druk nr 192).

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (druk nr 186).

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie po-
jazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 
(druk nr 187).

11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przed-
szkola Miejskiego nr 43 w Gliwicach poprzez zmianę siedziby 
(druk nr 182).

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach w IV 
Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach 
(druk nr 181).

13. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształ-
cenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego w Górnośląskim Cen-
trum Edukacyjnym oraz dotychczasowego Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Górnośląskim Centrum 
Edukacyjnym w Centrum Kształcenia Zawodowego  
nr 1 w Gliwicach w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym 
(druk nr 188).

14. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących 
w czteroletnie oraz czteroletnich techników w pięcioletnie 
(druk nr 189).

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gliwice do 
realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 
— edycja 2019–2020 (druk nr 184).

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na ich realizację w 2019 r. (druk nr 185).

17. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Statutu Miasta 
Gliwice (druk nr 194).

18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontro-
lnego Komisji Rewizyjnej (druk nr 193).

19. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w spra-
wie skargi na działalność Dyrektora Górnośląskiego Centrum 
Edukacyjnego w Gliwicach (druk nr 183).

20. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
21. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

informacja o transmisji obrad sesji rady Miasta Gliwice w internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do obrad Rady Miasta Gliwice, 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.

obrady na żywo

w miniony weekend w ramach 23. edycji Gliwickich Spotkań naukowych w cen-
trum edukacyjno-kongresowym Politechniki śląskiej naukowcy z czołowych 
ośrodków badawczych na świecie i lekarze zajmujący się badaniami nowotworów 
dyskutowali o sposobach walki z rakiem.

– Bardzo się cieszę, że tego typu 
przedsięwzięcia odbywają się 
w Gliwicach – z dwóch powo-
dów. Po pierwsze, przyjazd ludzi 
ze środowisk naukowych z całe-
go świata to zawsze doskonała 
promocja dla miasta i okazja 
do nawiązania wartościowych 
kontaktów. Drugą kwestią jest 
tematyka konferencji, w której 
badacze mierzą się z ogromnym 
problemem cywilizacyjnym, ja-
kim są choroby nowotworowe. 
To szczególnie cenna inicjatywa, 
warta silnego wsparcia – podkre-
śla uczestniczący w inauguracji 
Gliwickich Spotkań Naukowych 
Janusz Moszyński, p.o. prezyden-
ta miasta.

– Naszym celem jest dostarcze-
nie najnowszej wiedzy naukowej 
dotyczącej badań nad komór-
kami nowotworowymi i nad no-
wotworami środowisku lekarzy 
na Śląsku i wszystkim Polakom. 

Przyjeżdżają do nas osoby z czo-
łowych ośrodków badawczych 
na świecie – zaznacza prof. Joan-
na Rzeszowska, spiritus movens 
Gliwickich Spotkań Naukowych 
i przewodnicząca komitetu orga-
nizacyjnego GSN.

– Z mojej perspektywy w cią-
gu ostatnich kilku lat, a już 
w szczególności w ostatnim 
roku, doszło do rewolucji 
i totalnej zmiany myślenia 
o kompleksowym leczeniu no-
wotworów. Wymaga to współ-
pracy ze specjalistami z różnych 
dziedzin, a nade wszystko 
z biotechnologami, którzy – 
na nasze szczęście – działają 
dynamicznie na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach – zwraca 
uwagę prof. Sebastian Giebel, 
zastępca dyrektora Oddziału ds. 
Klinicznych Centrum Onkologii 
– Instytut im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Gliwicach.

– Trudno znaleźć porównanie 
w przeszłości nauki, w której 
dynamika rozwoju w tych 
zagadnieniach byłaby równie 
szybka – zauważa prof. Andrzej 
Świerniak, dyrektor Instytutu 
Automatyki na Wydziale Au-
tomatyki, Elektroniki i Infor-
matyki Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. 

Gliwickie Spotkania Naukowe 
zorganizowały współpracujące 
ze sobą trzy instytucje: gliwicki 
Oddział Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii Skłodow-
skiej-Curie, Politechnika Śląska 
oraz Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Badań nad Rakiem. 
Honorowy patronat nad wyda-
rzeniem sprawowali: Prezydent 
Miasta Gliwice, Marszałek Wo-
jewództwa Śląskiego, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Polska Akademia Nauk. 
 (kik/Gliwice TV)

nadzwyczajne posiedzenie Senatu Politechniki śląskiej 
z udziałem wiceprezesa rady Ministrów, Ministra nauki 
i Szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz władz Po-
litechniki śląskiej odbyło się 25 listopada w centrum edu-
kacyjno-kongresowym. w wydarzeniu wziął udział Janusz 
Moszyński p.o. prezydenta Gliwic.

To pokłosie wejścia Politechniki Ślą-
skiej do grona laureatów konkursu 
„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza”. – Politechnika dostanie 
blisko 35 milionów, zmieni się także 
sposób naliczania kwoty subwencji. 
W przypadku uczelni badawczej 
większy nacisk kładzie się na działal-
ność badawczą. To wielki zaszczyt 
i prestiż, ale też wielki obowiązek 
dla nas – mówi prof. dr hab. inż. 
Arkadiusz Mężyk, rektor Politech-
niki Śląskiej. Rektor podkreślił, że 
jednym z kluczowych elementów 
w ramach konkursu „Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza” 
było zdefiniowanie priorytetowych 
obszarów badawczych.

Zdaniem wicepremiera Jarosława 
Gowina to wspaniała wiadomość 

dla całego śląskiego środowiska 
akademickiego, ale też ogromne 
wyzwanie dla uczelni. – Politech-
nika Śląska spośród wszystkich 
polskich uczelni wyróżnia się 
bardzo przemyślaną koncepcją 
tego, jak wpływać na rozwój 
polskiej gospodarki – podkreślał 
Jarosław Gowin. 

Przed posiedzeniem Senatu 
zorganizowano konferencję 
prasową z okazji podpisania 
przez Politechnikę Śląską z KSSE 
i 14 przedstawicielami biznesu 
porozumienia na temat powo-
łania konsorcjum, które umożliwi 
utworzenie dwusemestralnych 
studiów podyplomowych o na-
zwie pełnomocnik ds. czystości 
technicznej.  (mf)

dyskutowali o nauce Porozumienie  
z biznesem
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JubileuSze

20 listopada w gliwickim ratuszu odbyły się uroczystości złotych i diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami 
za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta rP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.
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W gronie par świętujących 50-lecie małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Rozalia Myśliwiec-Adamczyk i Andrzej Adamczyk, Zofia i Bronisław Adamczyko-
wie, Anna i Franciszek Ćwikowie, Krystyna i Zdzisław Gleniowie, Maria i Henryk Góreccy, Zofia i Marian Haryccy, Urszula i Wojciech Koczarscy, Aniela i Józef Kuczowie, 
Teresa i Alojzy Kutschowie… (fot. 1)

…Bronisława i Adam Mincowie, Maria i Jerzy Nagelowie, Czesława i Stanisław Nowakowie, Józefa i Antoni Pietraszkowie, Wanda i Michał Sofińscy, Wiesława i Klaudiusz 
Szyndlerowie, Bronisława i Kazimierz Trafiałowie, Jadwiga i Paweł Woźny. (fot. 2)

Diamentowe Gody obchodzili tego dnia: Krystyna i Leon Augustynowie, Zofia i Jan Auguścikowie, Hanna i Tadeusz Cyzowie, Krystyna i Tadeusz Giletowie, Elżbieta i Ewald Gilnerowie, 
Amalia i Bronisław Kałamarzowie, Irena i Roman Klosowie, Annelies i Emilian Kowińscy, Maria i Jan Olasowie oraz Krystyna i Władysław Stawiarczykowie. Wszystkim jubilatom 
życzymy wielu następnych wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości! (kik)
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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.

dyrektor zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach informuje,

że 24 grudnia 2019 r. (wigilia) zGM 
będzie nieczynny. 

Jednocześnie informujemy, że 7 grudnia 
2019 r. (sobota) zGM będzie czynny 

w godz. 7.30–15.30.

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

komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowa-
nych wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

śląskie centrum logistyki S.a., 
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego na 

zadanie pt.: Modernizacja i remont pierw-
szego 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

Przedsiębiorstwo 
wodociągów  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  
organizowanego wg procedur określonych  

Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

dostawa materiałów biurowych.
termin składania ofert: 3 grudnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pwikgliwice.pl

Przedsiębiorstwo remontów ulic i Mostów S.a. w Gliwicach
rozważa możliwość korzystania z usługi wynajmu 
długoterminowego ochronnej odzieży roboczej  

dla pracowników na stanowiskach robotniczych.
w związku z tym zapraszamy do składania propozycji cenowych podmiotów  

świadczących takie usługi do 6 grudnia 2019 r.
Szczegółowe informacje o rodzaju i liczbie pracowników, dostępne są poprzez kontakt 

e-mailowy: jwanat@pruim.gliwice.pl oraz telefoniczny: +48 32/331-82-28.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru 

najkorzystniejszej propozycji.

budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowa-
nych na terenie miasta Gliwice – 8 zadań.

termin składania ofert: 29 listopada 2019 r. do godz. 12.30
termin otwarcia ofert: 29 listopada 2019 r. o godz. 13.00

dostawa oleju opałowego i napędowego.
termin składania ofert: 3 grudnia 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

dostawa 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

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).

ogłoszenie – kurenda
Fundacja dar oze z przyjemnością informuje o dotacji 
40% (35% dla rolników z województwa mazowieckiego) 
dla rolników indywidualnych na instalacje fotowolta-
iczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze 
– woda z programu agroenergia, realizowanego przez 
narodowy Fundusz ochrony środowiska i Gospodarki 
wodnej w warszawie.
Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje do 50 KW mocy.
Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną 
będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, sa-
moistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości 
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych 
nie przekracza 300 ha, oraz co najmniej od 5 lat za-
mieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona 
jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres 
osobiście to gospodarstwo.
Czas na decyzję o wynajęciu Fundacji dla celu pozyska-
nia dofinansowania jest tylko do 15 grudnia 2019 r. 
z uwagi na fakt, że Narodowy Fundusz nabór kończy 
20 grudnia 2019 r.
Jako Fundacja Dar Oze tworzymy wnioski kompleksowo 
i przesyłamy je do naszych klientów jedynie do podpisu.
Nasz zespół tworzy również wnioski o uzyskanie dofinan-
sowania do 90% w oparciu o program Czyste Powietrze.
Pracujemy do uzyskania sukcesu aż po rozliczenie projektu.
Inwestorze, zacznij produkować energię elektryczną, 
oraz energię cieplną na własny użytek samemu dzięki 
odnawialnym źródłom energii.
Każdy rolnik, który myśli o tym, aby stworzyć instalacje 
fotowoltaiczną, lub/i pompę ciepła, oraz każda osoba 
indywidualna, która chce uzyskać dofinansowanie na 
poprawę efektywności energetycznej budynku jedno-
rodzinnego/dwurodzinnego, proszony jest o kontakt 
telefoniczny na poniższe numery telefonów, lub można 
napisać maila.
kontakt:
Fundacja dar oze
Zapraszamy na naszą stronę internetową: daroze.pl
Dariusz Skrobisz: 575-475-306, info@fundacjadaroze.pl
asystentka, Irena Chomicka, 575-887-402, 785-016-778, 
irena.chomicka@fundacjadaroze.pl.

zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych admini-
strowanych przez zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo bu-
downictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – rejony obsługi 

Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
część nr 1. wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych 
administrowanych przez zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – rejon obsługi 
Mieszkańców nr 4.
część nr 2. wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych 
administrowanych przez zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – rejon obsługi 
Mieszkańców nr 6.
część nr 3. wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych 
administrowanych przez zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo 
budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – rejon obsługi 
Mieszkańców nr 10.

termin składania ofert: 2 grudnia 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pwikgliwice.pl
mailto:jwanat@pruim.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.parkowaniegliwice.pl
http://daroze.pl
mailto:info%40fundacjadaroze.pl?subject=
mailto:irena.chomicka%40fundacjadaroze.pl?subject=
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://kultura.gliwice.eu
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oGŁoSzenia
niERuCHomoŚCiofERty pRaCy

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. oPawSka 26, lokal nr 6, 
i piętro, pow. 48,03 m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka z wc, 
przedpokój, lokal do general-
nego 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. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 29 listopada 
2019 r.

ul. tuwiMa 4, lokal nr 3, i pię-
tro, pow. 47,70 m2 + piwnica: 
10,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, 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: 3 grudnia 2019 r. od 
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 Oddział 1 przy ul. Ja-
giellonki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89
termin wpłaty wadium: 29 listopada 
2019 r.

ul. wrocŁawSka 24, lokal 
nr 2, parter, pow. 18,75 m2,  
1 pokój, łazienka z wc, przed-
pokój z aneksem kuchennym, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 19 grudnia 2019 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 
49 500,00 zł
wadium: 2500,00 zł
termin oględzin: 4 grudnia 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 17 grudnia 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabr-
skiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 
2019 r.

ul. StrzelcÓw bytoMSkicH 
19, lokal nr i, parter, pow. 
12,65 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 19 grudnia 2019 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
21 000,00 zł

wadium:1100,00 zł
termin oględzin: 6 grudnia 2019 r. 
od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 17 grudnia 2019 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellon-
ki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 
2019 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• dz. nr 848/6, obręb Szobiszowice, o pow. 0,1726 ha,  

z kw nr Gl1G/00018639/4, użytek b – tereny mieszkanio-
we, położona przy ul. błękitnej w Gliwicach.

termin przetargu: 16 grudnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 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. 

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia 
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość 

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

inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają 

pracownicy wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

niERuCHomoŚCi na SpRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  

wydział Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

że w budynku zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 przeznaczonych do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego wraz ze sprzeda-
żą ułamkowej części działki:
• nr 571/2019 do 5 grudnia 2019 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 563–569/2019 do 5 grudnia 2019 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz na-
jemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem 
w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do 
korzystania z garażu:
• nr 570/2019 do 5 grudnia 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 554/2019 do 4 grudnia 2019 r.,
• nr 572/2019 do 10 grudnia 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 562/2019 do 10 grudnia 2019 r.;
wydzierżawienia nieruchomości:
• nr 550/2019 do 4 grudnia 2019 r.,
• nr 555–559/2019 do 4 grudnia 2019 r.,
• nr 560/2019 do 9 grudnia 2019 r.,
• nr 561/2019 do 4 grudnia 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 231/2019 do 5 grudnia 2019 r.,
• od nr. 233/2019 do nr. 240/2019 do 5 grudnia 2019 r.,
• od nr. 241/2019 do nr. 243/2019 do 11 grudnia 2019 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 230/2019 do 4 grudnia 2019 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 232/2019 do 5 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 go-
spodarce 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 biu-
letynie informacji Publicznej (biP) zarządu dróg Miej-
skich w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu) został 
podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/25/2019 do 10 grudnia 2019 r.,
• nr ZDM/27/2019 do 10 grudnia 2019 r.,
• nr ZDM/28/2019 do 10 grudnia 2019 r.

● pracownik magazynu 
wykształcenie średnie; doświadczenie za-
wodowe mile widziane; zakres obowiąz-
ków: pakowanie towaru do kartonów, 
uzupełnianie instrukcji obsługi, komple-
towanie; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● pomocnik lakiernika 
wykształcenie zawodowe; dokładność, 
sumienność, wysokie poczucie odpowie-
dzialności za wykonywanie zadania, zaan-
gażowanie w wykonywaną pracę; zakres 
obowiązków: przygotowywanie konstrukcji 
do malowania (szlifowanie powierzchni pod 
malowanie, oklejanie); prace porządkowe; 
przygotowywanie przesyłek; trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● księgowy 
wykształcenie średnie; 2-letnie doświadcze-
nie zawodowe; prowadzenie księgowości; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● fryzjer 
wykształcenie zawodowe; możliwość za-
trudnienia do douczenia absolwenta szkoły 
zawodowej – fryzjerskiej; strzyżenie, cze-
sanie, koloryzacje; miejsce pracy: Gliwice; 

● magazynier 
wykształcenie średnie; doświadczenie: min. 
pół roku;  uprawnienia na wózki widłowe; 
zakres obowiązków: przyklejanie oznaczeń 
FIFO na otrzymany materiał, rozładunek 
dostarczanego materiału, kontrola wag 

odpadów, prowadzenie ewidencji dostaw 
materiałów, oznaczanie dostaw materiałów 
zgodnie z zasadą FIFO, utrzymanie czystości 
magazynu, załadunek odpadów, kontrola 
wydanych materiałów do produkcji; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● tokarz cnc sterowanie Simens 
840d 

wykształcenie zawodowe; min. 2 lata 
doświadczenia na ww. stanowisku; umie-
jętność czytania rys. technicznego; zakres 
obowiązków: praca na tokarce CNC; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● technolog 
wykształcenie  wyższe; mile widziana znajo-
mość języka angielskiego lub niemieckiego; 
bardzo dobra znajomość rysunku technicz-
nego – warunek konieczny; praktyczna 
umiejętność posługiwania się programem 
AUTOCAD; doświadczenie w opracowywa-
niu dokumentacji technicznej konstrukcji 
stalowych, umiejętność posługiwania się 
dokumentacją konstrukcyjną, znajomość 
oprogramowania MS Office, zwłaszcza  
Excel, mile widziane doświadczenie 
w zakresie technologicznej współpracy 
z produkcji, mile widziana umiejętność 
sporządzania kalkulacji; zakres obowiąz-
ków: przegląd dokumentacji klienta w celu 
określenia możliwości technologicznym za-
kładu, wykonywanie listy części za pomocą 
programu Excel,  wykonywanie rysunków 
detalicznych na podstawie dokumentacji 
klienta, przygotowanie dokumentacji na 
potrzeby przygotowania produkcji; 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 21 listopada 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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 to-

warów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji po-

wierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowane-

go przy przeładunkach wyrobów i towarów pod 
względem uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń 
stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości prze-
łożonemu.

twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bez-

przewodowo 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 ist-

niejącej 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 Świad-
czeń Socjalnych,

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

• praca w nowoczesnym magazynie z wykorzysta-
niem wysokiej jakości sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania 
na adres: rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej 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 osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną informację 
odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj https://scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

komendant 
Straży  

Miejskiej  
w Gliwicach,  

ul. bolesława  
śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice,
ogłasza nabór  

do pracy na wolne 
stanowisko  
urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na: http://sm.bip.gliwice.eu 
w zakładce Nabory oraz na ta-
blicy ogłoszeń Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

w treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych 

na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej koper-
cie do pokoju 114B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 16 grudnia 
2019 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział  

Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„kandydat na stanowisko 
urzędnicze w Straży Miejskiej 

w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną  

na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za do-
starczone w terminie, jeżeli zo-
staną dostarczone na ww. adres 
w terminie do 16 grudnia 2019 r. 
do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubli-
kowany na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl, zakładka BIP 
– NABORY. Publikacja wykazu nu-
merów referencyjnych nastąpi 
do 19 grudnia 2019 r. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-72, wew. 83.

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
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www. pup.gliwice.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
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oGŁoSzenia
niERuCHomoŚCi

9 stycznia 2020 r. o godz. 12.00, w pokoju nr 18, w siedzibie wydziału Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, zostanie przeprowadzony i ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa wła-
sności lokalu mieszkalnego nr 9, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 
44,41 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 3,74 m2, usytuowanego w budynku przy ul. chod-
kiewicza 10, wraz z udziałem wynoszącym 249/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie 
własności gruntu, obejmującego działki geodezyjne nr 662, 666, 667, 668, obręb zatorze, objęte 
księgą wieczystą nr Gl1G/00031307/5, o łącznej powierzchni 2206 m2. 

Zgodnie z zapisami działu III księgi 
wieczystej nr GL1G/00031307/5 nie-
ruchomość obciążona jest nieograni-
czoną w czasie służebnością przesyłu 
na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Spółki z o.o., w za-
kresie sieci ciepłowniczej, z ograni-
czeniem wykonywania do działek  
nr 662 i 667, obręb Zatorze, na któ-
rych znajduje się sieć.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/ 
00031307/5 wolny od wpisów. 
Lokal nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 120 900 zł 
wadium: 12 090 zł
Minimalne postąpienie: 1210 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. 
zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega 
zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela loka-
lu regulują m.in. przepisy ustawy 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(t.j. DzU z 2019 r., poz. 737 z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia 
w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego na podstawie zarządze-
nia Wojewody Śląskiego nr 358/19  
z 9 września 2019 r. i zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządo-
wej nr PM-1297/19 z 3 października 
2019 r. oraz wykazu nr 23/SP/2019 
stanowiącego załącznik do zarządze-
nia nr PM-1297/19. 
opis nieruchomości.
Lokal nr 9 położony jest na II piętrze 
wielorodzinnego, IV-piętrowego 
budynku, przy ul. Chodkiewicza 10. 
Składa się z przedpokoju o pow.  
6,06 m2, kuchni o pow. 7,21 m2, po-
koju o pow. 16,50 m2, pokoju o pow. 
11,46 m2, oraz łazienki z WC o pow. 
3,18 m2. Łącznie powierzchnia użyt-
kowa lokalu wynosi: 44,41 m2. Lokal 
wyposażony jest we wszystkie insta-
lacje, łącznie z instalacją CO z nitki 
ciepłowniczej. Lokal wymaga prze-
prowadzenia remontu.
Z prawem własności lokalu zwią-
zany jest udział wynoszący 249/10 
000 w częściach wspólnych budyn-
ku i w prawie własności gruntu, 
obejmującego działki geodezyjne 
nr 662, 666, 667, 668, obręb Zato-
rze, zapisane w księdze wieczystej 
nr GL1G/00031307/5, o łącznej po-
wierzchni 2206 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wła-
sności lokali, zostało wydane zaświad-
czenie o jego samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu na-
stąpi w akcie notarialnym jego zbycia. 
Zgodnie z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice (uchwa-
ła Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla terenu położonego po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogór-
skiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze), przedmioto-
wa nieruchomość leży na obszarze 
oznaczonym symbolem: 13M, co 
oznacza tereny mieszkaniowe o śred-
niej intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na, ponadto w pobliżu zlokalizowa-
na jest szkoła podstawowa, centrum 
handlowe i przystanki autobusowe. 
Nieruchomość położona jest w od-
ległości ok. 3 km od Rynku.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieru-
chomości.
nieruchomość  zostanie udostęp-
niona celem oględzin 2 grudnia 
2019 r. i 16 grudnia 2019 r. w godz. 
14.30–15.00.

Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.
udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
określone w niniejszym ogłoszeniu 
wadium w formie pieniężnej do  
3 stycznia 2020 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „I ustny 
przetarg nieograniczony, lokal przy 
ul. Chodkiewicza 10/9, imię i nazwi-
sko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w prze-
targu decyduje data uznania ww. ra-
chunku Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. 
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej 

w przetargu ceny nieruchomości 
przez oferenta, który przetarg 
wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom 
przetargu, którzy przetargu nie wy-
grają, bez możliwości przeksięgo-
wania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która 
wygra przetarg, uchyli się od za-
warcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie. 

osoby legitymujące się potwierdzo-
nymi uprawnieniami do rekompen-
saty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami 
rzeczpospolitej Polskiej w wyniku 
wypędzenia z byłego terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
opuszczenia w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się 
z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, 
do wysokości kwoty nieprzekracza-
jącej wysokości potwierdzonego 
prawa do rekompensaty (art. 14  
ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005r. o reali-
zacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), 
jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa 
w przetargu i przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwier-
dzającej prawo do zaliczenia wartości 
nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskie-
go oraz złożą pisemne zobowiązanie 
do uiszczenia kwoty równej wysokości 
ustalonego wadium, w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy. Przedmio-
towe dokumenty należy przedłożyć 
do 30 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powin-
ny być ujawnione w wojewódzkim 
rejestrze osób uprawnionych do 
rekompensaty z tytułu pozostawie-
nia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy reali-
zacji prawa do rekompensaty i posia-
dać stosowną adnotację na decyzji 
lub zaświadczeniu o wybranej formie 
oraz wysokości rekompensaty (art. 7  
ust. 3 i 4 ww. ustawy).
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej 

wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej do-

wodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego 
Gliwicach – w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego – 
w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej). 

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków, do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego, zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. 
Akt notarialny powinien zostać za-
warty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana będzie do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nieruchomości, nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy notarialnej z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie rachunku bankowego Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 
1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zo-
bowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych 
związanych ze sprzedażą niniejszej 
nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi, bez 
usprawiedliwienia, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie pod-
lega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany 
jest również do złożenia w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice, wykonującego za-
dania z zakresu administracji rządo-
wej, nr PM-1297/19 z 3 października 
2019 r., na podstawie podanego 
do publicznej wiadomości wykazu  
nr 23/SP/2019, stanowiącego za-
łącznik do niniejszego zarządzenia, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu przedmiotowej nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane 
z nieruchomością przejmuje nabywca 
z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący 
zadania z zakresu administracji rządo-
wej jako organ właściwy do gospoda-
rowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gli-
wice.eu) w zakładce: O Gliwicach/
Oferta nieruchomości do zbycia oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
(bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje 
Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu. 
Ogłoszenie zamieszczone jest także 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. Wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu zamieszczony był w prasie 
o zasięgu obejmującym co najmniej 
powiat („Gazeta Wyborcza”).

9 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 18 w siedzibie wydziału Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, zostanie przeprowadzony i ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa wła-
sności lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 
36,49 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,89 m2, usytuowanego w budynku przy ul. chod-
kiewicza 14 wraz z udziałem wynoszącym 204/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie 
własności gruntu, obejmującego działki geodezyjne nr 662, 666, 667, 668, obręb zatorze, objęte 
księgą wieczystą nr Gl1G/00031307/5, o łącznej powierzchni 2206 m2. 

Zgodnie z zapisami działu III księgi 
wieczystej nr GL1G/00031307/5 nie-
ruchomość obciążona jest nieograni-
czoną w czasie służebnością przesyłu 
na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Spółki z o.o., w za-
kresie sieci ciepłowniczej, z ograni-
czeniem wykonywania do działek  
nr 662 i 667, obręb Zatorze, na któ-
rych znajduje się sieć.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/ 
00031307/5 wolny od wpisów. 
Lokal nie jest przedmiotem żadnych 
zobowiązań.
cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 105 500 zł 
wadium: 10 550 zł
Minimalne postąpienie: 1060 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU 2018 r., poz. 2174 z późn. 
zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega 
zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela loka-
lu regulują m.in. przepisy ustawy 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(t.j. DzU z 2019 r., poz. 737 z późn. zm).
Lokal został przeznaczony do zbycia 
w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego na podstawie zarządze-
nia Wojewody Śląskiego nr 358/19  
z 9 września 2019 r. i zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice wykonującego 
zadania z zakresu administracji rządo-
wej nr PM-1297/19 z 3 października 
2019 r. oraz wykazu nr 23/SP/2019 
stanowiącego załącznik do zarządze-
nia nr PM-1297/19. 
opis nieruchomości. 
Lokal nr 5 położony jest na I piętrze 
wielorodzinnego, IV-piętrowego 
budynku, przy ul. Chodkiewicza 14. 
Składa się z przedpokoju o pow.  
4,38 m2, kuchni o pow. 7,10 m2, po-
koju o pow. 13,91 m2, pokoju o pow. 
7,90 m2, oraz łazienki z WC o pow. 
3,20 m2. Łącznie powierzchnia użyt-
kowa lokalu wynosi: 36,49 m2. Lokal 
wyposażony jest we wszystkie insta-
lacje, łącznie z instalacją CO z nitki 
ciepłowniczej. Lokal wymaga prze-
prowadzenia remontu.
Z prawem własności lokalu zwią-
zany jest udział wynoszący 204/10 
000 w częściach wspólnych budyn-
ku i w prawie własności gruntu, 
obejmującego działki geodezyjne 
nr 662, 666, 667, 668, obręb Zato-
rze, zapisane w księdze wieczystej 
nr GL1G/00031307/5, o łącznej po-
wierzchni 2206 m2.
W stosunku do wskazanego lokalu, 
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o wła-
sności lokali, zostało wydane zaświad-
czenie o jego samodzielności. 
Wyodrębnienie własności lokalu na-
stąpi w akcie notarialnym jego zbycia. 
Zgodnie z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice (uchwa-
ła Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla terenu położonego po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogór-
skiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze), przedmioto-
wa nieruchomość leży na obszarze 
oznaczonym symbolem: 13M, co 
oznacza tereny mieszkaniowe o śred-
niej intensywności zabudowy.
W sąsiedztwie budynku znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na, ponadto w pobliżu zlokalizowa-
na jest szkoła podstawowa, centrum 
handlowe i przystanki autobusowe. 
Nieruchomość położona jest w od-
ległości ok. 3 km od Rynku.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieru-
chomości.
nieruchomość zostanie udostęp-
niona celem oględzin 2 grudnia 
2019 r. i 16 grudnia 2019 r. w godz. 
14.30–15.00.

Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości.
udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
określone w niniejszym ogłoszeniu 
wadium w formie pieniężnej do  
3 stycznia 2020 r. na konto Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „I ustny 
przetarg nieograniczony, lokal przy 
ul. Chodkiewicza 14/5, imię i nazwi-
sko, PESEL lub nazwa, NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana.”
O możliwości uczestnictwa w prze-
targu decyduje data uznania ww. ra-
chunku Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. 
wniesione wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej 

w przetargu ceny nieruchomości 
przez oferenta, który przetarg 
wygra,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom 
przetargu, którzy przetargu nie wy-
grają, bez możliwości przeksięgo-
wania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która 
wygra przetarg, uchyli się od za-
warcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie. 

osoby legitymujące się potwierdzo-
nymi uprawnieniami do rekompen-
saty z tytułu pozostawienia nieru-
chomości poza obecnymi granicami 
rzeczpospolitej Polskiej w wyniku 
wypędzenia z byłego terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej lub jego 
opuszczenia w związku z wojną 
rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się 
z obowiązku wniesienia wadium, 
w wyznaczonym wyżej terminie, 
do wysokości kwoty nieprzekracza-
jącej wysokości potwierdzonego 
prawa do rekompensaty (art. 14  
ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o reali-
zacji prawa do rekompensaty z tytułu 
pozostawienia nieruchomości poza 
obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU z 2017 r., poz. 2097), 
jeżeli zgłoszą chęć uczestnictwa 
w przetargu i przedstawią oryginał 
zaświadczenia lub decyzji potwier-
dzającej prawo do zaliczenia wartości 
nieruchomości pozostawionych poza 
obecnymi granicami państwa polskie-
go oraz złożą pisemne zobowiązanie 
do uiszczenia kwoty równej wysokości 
ustalonego wadium, w razie uchylenia 
się od zawarcia umowy. Przedmio-
towe dokumenty należy przedłożyć 
do 30 grudnia 2019 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powin-
ny być ujawnione w wojewódzkim 
rejestrze osób uprawnionych do 
rekompensaty z tytułu pozostawie-
nia nieruchomości poza obecnymi 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 
z określeniem wybranej formy reali-
zacji prawa do rekompensaty i posia-
dać stosowną adnotację na decyzji 
lub zaświadczeniu o wybranej formie 
oraz wysokości rekompensaty (art. 7  
ust. 3 i 4 ww. ustawy).
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganej 

wysokości i terminie,
• okazanie komisji przetargowej do-

wodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego – 
w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej).

W przypadku nabycia nieruchomości 
przez małżonków, do dokonywania 
czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego, zawie-
rającym zgodę na odpłatne nabycie 
nieruchomości.
Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać za-
warty do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu.
Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana będzie do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nieruchomości, nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy notarialnej z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie rachunku bankowego Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 
1230 1000 0022 7694 9456.
Osoba, która wygra przetarg, zo-
bowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych 
związanych ze sprzedażą niniejszej 
nieruchomości. 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi, bez 
usprawiedliwienia, do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie poda-
nym w zawiadomieniu, organizator 
przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie pod-
lega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany 
jest również do złożenia w Biurze Ob-
sługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku od 
nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice wykonującego zada-
nia z zakresu administracji rządo-
wej nr PM-1297/19 z 3 październi-
ka 2019 r. na podstawie podanego 
do publicznej wiadomości wykazu  
nr 23/SP/2019, stanowiącego za-
łącznik do niniejszego zarządzenia, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo 
w nabyciu przedmiotowej nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.).
Wszelkie prawa i obowiązki związane 
z nieruchomością przejmuje nabywca 
z chwilą zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wy-
dział Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/338-64-23. 
Prezydent Miasta Gliwice wykonujący 
zadania z zakresu administracji rządo-
wej jako organ właściwy do gospoda-
rowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gli-
wice.eu) w zakładce: O Gliwicach/
Oferta nieruchomości do zbycia oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
(bip.gliwice.eu) w dziale: Informacje 
Publiczne/ Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe/Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu. 
Ogłoszenie zamieszczone jest także 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach. Wyciąg z ogłoszenia 
o przetargu zamieszczony był w prasie 
o zasięgu obejmującym co najmniej 
powiat („Gazeta Wyborcza”).
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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 związ-
ku z realizacja zadań ustawowych, w tym 
celu rozpatrywania skarg i wniosków 
zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również 
w celu:
• sprawniejszej komunikacji z miesz-

kańcami i innymi 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 
dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez 
żadnych konsekwencji prawnych, a ich 
podanie jest traktowane jak zgoda na 
ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i upraw-
nień wynikających z przepisów prawa 

w związku z wykonywaniem zadań 
publicznych własnych, zleconych lub 
realizowanych w oparciu o porozumie-
nia, o których mowa w szczególności 
w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o sa-
morządzie gminnym oraz art. 4 usta-
wy o samorządzie powiatowym; dane 
osobowe są nam również niezbędne 
do zapewnienia dostępu do informacji 
o stanie załatwienia spraw, do czego 
jesteśmy zobowiązani ustawą o do-
stępie do informacji publicznej (art. 6  
ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywil-
noprawnych i z zakresu prawa pracy – 
w takim przypadku, niepodanie danych 
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej 
wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest 
Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach 
ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 

21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją 
e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem 
ochrony danych. Osoby niekorzystające 
z poczty elektronicznej mogą złożyć zapy-
tanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w  holu 
urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 
32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazu-
jąc formę, w jakiej oczekują odpowiedzi 
i podając dane kontaktowe niezbędne do 
sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe do-
tyczą, może korzystać z następujących 
uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do tre-

ści swoich danych osobowych, sprosto-
wania (poprawiania) swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia 
ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbie-
ranych 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, oso-
ba, której dane osobowe dotyczą, może 
żądać przeniesienia danych przetwarza-
nych w sposób zautomatyzowany do in-
nego administratora danych. Nie dotyczy 
to jednak danych osobowych przetwa-
rzanych w interesie publicznym lub w ra-
mach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając 
w formie tradycyjnej opatrzone podpisem 
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
lub wysyłać korespondencję elektronicz-
ną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego 
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Przepisy szcze-
gólne mogą wprowadzać dodatkowe wy-
mogi związane z realizacją wymienionych 

uprawnień – wówczas zostaniecie Pań-
stwo o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe doty-
czą, ma również prawo wniesienia skar-
gi na przetwarzanie danych niezgodne 
z przepisami prawa do organu nadzor-
czego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepeł-
nych danych może uniemożliwić załatwie-
nie sprawy i wywołuje skutki wynikające 
wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazy-
wane:
• innym podmiotom, w tym miejskim 

jednostkom organizacyjnym, w celu 
wykonywania zadań publicznych,

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

b) dane osobowe przechowujemy przez 
okres wynikający z rozporządzenia Pre-
zesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wy-
kazów akt oraz instrukcji w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania archiwów za-
kładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zauto-
matyzowane podejmowanie decyzji 
w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego 
w związku z wymaganiami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).  
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Podlasie jest pełne światła i zapierających dech w piersiach krajobrazów. w fotografowaniu tego bardzo 
malowniczego zakątka Polski specjalizuje się Joanna Sawicka, której prace można oglądać w galerii na6.

Poranne mgły i zacienione lasy, 
otwarte przestrzenie i tajemnicze 
wioski – na Podlasiu nie brakuje 
obiektów do fotografowania. Gli-
wicka galeria na6 (ul. Matejki 6) do  
10 grudnia prezentuje świetne zdję-
cia związanej z Białymstokiem artyst-
ki – Joanny Sawickiej. Wstęp wolny 
w godzinach pracy galerii (ponie-
działek–piątek: godz. 10.00–17.00, 
sobota: godz. 10.00–13.00).  (mm)

KULTURA

konkursy filmowe, warsztaty fotograficzne, seanse specjalne i koncert – program Gliwickiego 
offowego Festiwalu Filmowego to propozycja dla każdego. wydarzenie startuje już 1 grudnia.

A na początek festiwalu zaplano-
wano trochę nauki. Chodzi oczywi-
ście o umiejętności przydatne dla 
filmowców – 1 grudnia podczas 
warsztatów fotograficznych pozna-
my tajniki oświetlenia w zdjęciach 
portretowych (godz. 14.00, Cen-
trum Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
Bumerang w Centrum Handlowym 
Forum, ul. Lipowa 1). A już od godz. 
17.30 w CH Forum – pokazy filmów 
konkursowych nadesłanych przez 
dzieci i młodzież.

Po kilkudniowej przerwie GOOFR 
wróci z czymś bardzo smakowitym. 
Już 5 grudnia w planie są projekcje 
filmów, które przyjadą do Gliwic 
z najstarszego górskiego festiwalu 
filmowego w Polsce: Lądek Film Tour. 
Miłośnicy adrenaliny i osoby z lękiem 
wysokości – wszyscy są mile widziani. 

Ostatni dzień festiwalu – 7 grudnia 
– będzie obfitował w atrakcje od 
samego rana. O godz. 10.00 dzieci 
spotkają się z popularnym Panem 

Totim w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5). Na godz. 16.00 zapla-
nowano finałowy GOFFrowy pokaz 
konkursowy. W Centrum Handlo-
wym Forum wyświetlone zostaną 
dzieła nadesłane w kategorii stu-
denckiej. Po wyłonieniu zwycięzców 
zaplanowano koncert. O godz. 19.30 
wystąpią NOON i Tomasz Mreńca. 
Znany z hip-hopowych i elektronicz-

nych produkcji NOON tym razem 
wystąpi z lubiącym eksperymento-
wać skrzypkiem Tomaszem Mreńcą. 
Musicie ich posłuchać!

Organizatorem Gliwickiego Offo-
wego Festiwalu Filmowego jest 
Stowarzyszenie GTW. Impreza jest 
finansowana z budżetu Miasta Gli-
wice.  (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 28 liStoPada

 ■ godz. 16.00: „Śląsk – region między Polską. Cze-
chami i Niemcami” – wykład prof. Antoniego Bar-
ciaka w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii 
Umiejętności, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.30: „Szanuję siebie, szanuję dziecko” – 
warsztaty pedagogiczne z cyklu „Sztuka lepszego 
życia”, Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, 
ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „To w końcu pięć, siedem czy dzie-
więć ramion?” – wykład Sławomira Pastuszki 
z cyklu „Słoń na ścianie… synagogi”, Dom Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.30: Franz Hacki Quartet – koncert w ra-
mach festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazo-
via (Rynek 10)

 ■ godz. 18.30: „Między Islandią a Marokiem. Opo-
wieści z Wietnamu” – spotkanie podróżnicze, 
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85)

 ■ godz. 20.00: Urban View 2019 – projekcje filmów 
krótkometrażowych, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 21.00: Blue Brass feat. David Murray Band 
– koncert w ramach festiwalu PalmJazz, Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10)

PiĄtek 29 liStoPada
 ■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Lidią Czyż i Idą 

Hrdlickovą, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 18.00: „Wyspy niepoliczone, czyli Indonezja 
z bliska” – spotkanie podróżnicze z Tadeuszem 
Biedzkim, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.30: „Amazing Grace: Aretha Franklin”, 
reż. S. Pollack – projekcja w ramach festiwalu Pal-
mJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 21.00: „Blue Note Records: Beyond the No-
tes”, reż. S. Huber – projekcja w ramach festiwalu 
PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

Sobota 30 liStoPada
 ■ godz. 11.00: „Gwiazdy heklowane” – świąteczne 

warsztaty koronki koniakowskiej, Willa Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Wiek XX i nowe techniki ar-
tystyczne – kolaż z Picassem” – zajęcia plastyczne, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

nieDZieLA 1 GRUDniA
 ■ godz. 18.00: Marek Dyjak – koncert poezji śpie-

wanej, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.15: „Ikaria XB-1”, reż. J. Polàk – projekcja 
w ramach przeglądu „Dyskretny urok klasyki: CZE-
CHY | 60 lat kin studyjnych”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PoniedziaŁek 2 Grudnia
 ■ godz. 17.00: „Gwiazdka z nieba” – warsztaty pla-

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

wTOReK 3 GRUDniA
 ■ godz. 17.00: Patrycja Markowska – koncert roc-

kowy z okazji Światowego Dnia Osób Niepełno-
sprawnych, Centrum Kultury Studenckiej „Mro-
wisko” (ul. Pszczyńska 85)

środa 4 Grudnia
 ■ godz. 17.00: „Świąteczne dekoracje” – warsztaty 

plastyczne w ramach Pracowni Kreatywnej, Filia 
nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Junaków 4)

 ■ godz. 17.00: „Szkice węglem” – warsztaty z cyklu 
„Biblioteka Art”, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Filozofia albo religia?” – wykład 
Jana Opielki z cyklu „Poezofia: spotkania z filo-
zofią i muzyką”, Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 19.20: „Niebieskie Chachary”, reż. C. Grze-
siuk – projekcja i spotkanie z twórcą filmu, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu
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Jak dbać o żydowskie cmentarze? odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy Forum Pa-
mięci o dziedzictwie żydowskim w Polsce, które 20 i 21 listopada odbyło się w Gliwicach.

Dwudniowe spotkanie eksper-
tów było okazją do wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk. 
Goście Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich, oddziału Muzeum 
w Gliwicach, mieli szansę spojrzeć 
na problem z nowej perspektywy. 
W Forum Pamięci wzięli udział za-
równo przedstawiciele administracji 
(rządowej i samorządowej), jak 
i członkowie stowarzyszeń zajmu-
jących się opieką nad dziedzictwem 
kulturowym.  W obradach uczest-
niczyli także przedstawiciele gmin 
żydowskich. 

Wypracowane rozwiązania objęły 
zatem szerokie spektrum zagad-
nień. Z myślą o osobach, które 
stawiają pierwsze kroki w ochronie 

dziedzictwa żydowskiego w Polsce, 
zorganizowano także panel otwarty. 
Była wówczas mowa między innymi 

o tym, jak właściwie dokumento-
wać stan zachowania żydowskich 
cmentarzy. (mm)

Spotkali się w domu Pamięci

Magia Podlasia
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