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aktualności
Zwiastuny 2019.
Oni mają
talent!

fot. R. Neumann
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5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska, w tym roku
pod hasłem #BeatAirPollution. Z tej okazji wieża gliwickiej Radiostacji
została podświetlona na zielono. To symboliczne podkreślenie licznych
działań na rzecz poprawy jakości powietrza, które Miasto Gliwice
prowadzi konsekwentnie od wielu lat.
>>7

druga strona w obiektywie

Święto Wolności i Solidarności

Święto Wolności i Solidarności obchodziliśmy w całej Polsce na pamiątkę wolnych wyborów w 1989 roku. W Gliwicach
miejskie obchody trwały aż trzy dni. 1 czerwca bawiliśmy się w parku Chopina podczas Dnia Dziecka. Na rodzinnym pikniku
było między innymi fantastyczne miasteczko cyrkowe, laserowy labirynt i rowerowa akademia juniora. Dla gliwiczan
zaśpiewali także Agata Gładysz, Olivia Klinke oraz Bartek Kaszuba. 2 czerwca spotkaliśmy się w parku na Gliwickim Święcie
Rodziny. Atrakcji było co nie miara, a wśród nich interaktywny kwiz historyczny i projekcja „Człowieka z żelaza” Andrzeja
Wajdy. 4 czerwca o godz. 12.00 na Rynku zaśpiewaliśmy hymn Polski, a w pobliżu pl. Rzeźniczego uczniowie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego częstowali mieszkańców pysznymi pierogami. (fot. UM Gliwice)

4 czerwca w Gdańsku tysiące osób pojawiły się w okolicach Europejskiego Centrum Solidarności i w pobliżu Pomnika Poległych Stoczniowców. Przed budynkiem ECS trzej byli
prezydenci Polski, prezydenci polskich miast, w tym prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz,
samorządowcy, opozycjoniści, aktorzy i dziesiątki obserwatorów uroczystości podpisali
Deklarację Wolności i Solidarności. (fot. ZMP)
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Oni mają talent!

aktualności

Ponad 350 młodych gliwickich artystów zostało wyróżnionych podczas XIV Gali Młodych Talentów. Najlepsi
wśród gliwickich uczniów soliści, chórzyści, duety, zespoły formacje taneczne, literaci oraz plastycy odebrali z rąk
zastępcy prezydenta Gliwic Krystiana Tomali statuetki Zwiastunów. Mieli również okazję do zaprezentowania
się przed publicznością na scenie Teatru Miejskiego.

– Trzeba być niezwykle odważnym, aby stanąć na scenie przed
tak wielką widownią i przekonać
wszystkich dorosłych, że ma się
talent. Trzeba mieć niezwykle
dużo cierpliwości, żeby talent
rozwijać. Trzeba mieć ogromną
wyobraźnię, aby odkryć coś
nowego w świecie, w którym
wszystko już odkryto – mówiła
Anna Krasowska, dyrektor SP
z Oddziałami Integracyjnymi nr
21, organizatorka gali.
Organizatorem Gliwickiej Gali
Młodych Talentów, która na
stałe wpisała się już w gliwicki
kalendarz wydarzeń artystycznych, jest Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 21. 
(aś)

fot. J. Janowska

Gliwicka Gala Młodych Talentów
to uroczystość organizowana
od 14 lat. Na galę zapraszani są
uzdolnieni uczniowie gliwickich
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, którzy odnieśli
w minionym roku szkolnym sukces
w konkursach artystycznych na
szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

artyści uświetnili wieczór swoimi
występami.

fot. J. Janowska

Laureaci Zwiastunów wyłaniani
są spośród dzieci i młodzieży
realizujących się z sukcesem
w muzyce, literaturze, tańcu,
teatrze oraz sztukach plastycznych. W tym roku wręczono 107
statuetek. Wyróżniono ponad
350 uczniów oraz 58 nauczycieli
z 26 szkół. Jak co roku młodzi

fot. Ł. Fedorczyk

– Sukcesy naszych laureatów to
nie tylko efekt talentu, ale też
determinacja i ciężka praca. To
również chęć podejmowania
trudu, by osiągnąć cel. Taka postawa, zwłaszcza w tak młodym
wieku, zasługuje na szczególne
uznanie. Ale Zwiastuny to również wyrazy uznania dla tych
osób, które na co dzień wspierają uzdolnionych młodych ludzi
– rodziców, nauczycieli, instruktorów i dyrektorów szkół. Bardzo
dziękuję w imieniu Prezydenta
Gliwic Zygmunta Frankiewicza
za państwa zaangażowanie
i cierpliwość – mówił podczas
gali Krystian Tomala, zastępca
prezydenta Gliwic.

Absolutorium dla prezydenta
Podczas ostatniej Rady Miasta Gliwice radni jednogłośnie przyznali absolutorium prezydentowi miasta
Zygmuntowi Frankiewiczowi za rok 2018. Potwierdza
to, że realizacja budżetu nie budzi zastrzeżeń, a finanse
miasta są prowadzone we właściwy sposób.

– Prezydent przekazał sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta i sprawozdanie finansowe
w wyznaczonym terminie i nie
budzi ono zastrzeżeń. Zostało
przeanalizowane przez niezależnego biegłego i pozytywnie
zaopiniowane przez wszystkie
komisje Rady Miasta Gliwice,
które wyraziły pozytywne opinie w sprawie przedstawionych
dokumentów. Regionalna Izba

Obrachunkowa, która jest organem nadzoru finansowego nad
gminą, wydała z kolei pozytywną opinię w sprawie wykonania
budżetu i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dla prezydenta
miasta – uzasadniał podczas sesji
radny Paweł Wróblewski.
Potwierdza to, że finanse miasta są prowadzone we właściwy
sposób, na co zwracają uwagę
także eksperci światowej agencji
Fitch Ratings. 19 kwietnia agencja po raz kolejny potwierdziła
międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Gliwice dla

fot. UM Gliwice

Absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. gliwiccy radni
udzielili prezydentowi jednogłośnie. Uchwała weszła w życie
z dniem jej podjęcia.

zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie
„A-” oraz długoterminowy rating
krajowy na poziomie „AA+(pol)”.
To najwyższe oceny możliwe do
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uzyskania w Polsce. Perspektywa
ratingów jest stabilna.
Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd agen-

cji, że Gliwice utrzymają dobre
wyniki operacyjne oraz mocne
wskaźniki obsługi i spłaty długu
w średnim okresie, pomimo presji
na wydatki operacyjne.  (mf)
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z miasta

Perły dla Gliwic Medal Honorowy
Zasłużony dla Gliwic
Podczas gali w Gdyni przyznano Perły Samorządu 2019 –
nagrody dla najlepszych samorządów, które wyróżniają
się zaangażowaniem i pracą na rzecz mieszkańców czy
nowatorskimi pomysłami. W rankingu trzecie miejsce
zajął skarbnik Miasta Gliwice. Po raz pierwszy, zamiast najlepszych włodarzy, wybierano liderów dobrych praktyk.

Gliwice zajęły z kolei 10. miejsce
w rankingu Perły Samorządu
oraz 9. miejsce w rankingu Aktywizacja Sportowa Dzieci i Młodzieży, wśród gmin miejskich
powyżej 100 tys. mieszkańców.
Zestawienie wyłania samorządy
wyróżniające się w tym zakresie
dużą aktywnością.
Organizatorem rankingu jest
Dziennik Gazeta Prawna, a partnerem merytorycznym rankingu Deloitte. Każda gmina mogła
bezpłatnie wypełnić ankietę
dotyczącą m.in. zarządzania,
finansów, przestrzeni i infra-

struktury, gospodarki, oświaty
i wychowania, zdrowia, polityki
senioralnej, transportu publicznego, smart city oraz środowiska i gospodarki odpadami. Na
podstawie przesłanych ankiet
wytypowano najlepsze gminy
wiejskie, wiejsko-miejskie i miasta, a także liderów dobrych
praktyk w czterech dziedzinach,
które obecnie są największym
wyzwaniem dla samorządów.
Nagrody wręczono 23 maja
w Gdyni. 
(mf)
fot. M. Witkowski / UM Gliwice

To już VII edycja plebiscytu
oraz ogólnopolskiego kongresu
pod nazwą Perły Samorządu.
W tegorocznej edycji w kategorii Skarbnik Samorządu
2019 wśród miast na prawach
powiatu powyżej 120 tys.
mieszkańców trzecie miejsce
zajął Ryszard Reszke, skarbnik
Miasta Gliwice.

Ryszard Reszke,
skarbnik Miasta

Rada Miasta Gliwice ustanowiła na ostatniej sesji (30 maja) Medal Honorowy Zasłużony
dla Gliwic. To zaszczytne wyróżnienie będzie przyznawane osobom, organizacjom czy
instytucjom, które szczególnie zasłużyły się, działając na rzecz naszego miasta.
Medal Honorowy Zasłużony dla
Gliwic to zaszczytne wyróżnienie, które będzie przyznawane
za całokształt działalności zawodowej, społecznej i publicznej
na rzecz Miasta Gliwice.
Mogą być nim wyróżnieni obywatele polscy lub cudzoziemcy,
polskie lub zagraniczne jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i zawodowe,
osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej.

dejmować radni, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Medalu Honorowego Zasłużony dla Gliwic.
W jego skład wchodzą: prezydent Gliwic, Przewodniczący
Rady Miasta, trzej przedstawiciele prezydenta Gliwic, a także
przewodniczący stałych
komisji Rady Miasta.
Autorem projektu medalu jest prof.
Krzysztof
Nitsch,

Medal będzie przyznawany na
wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczącego Rady
Miasta Gliwice, komisji stałych
Rady Miasta Gliwice lub grupy
co najmniej 7 radnych. W uzasadnionych przypadkach medal może zostać przyznany
jako wyróżnienie pośmiertne.
Decyzję o nadaniu tego prestiżowego wyróżnienia będą po-

wybitny gliwicki rzeźbiarz i medalier, Honorowy Obywatel Miasta Gliwice.
Medal Honorowy Zasłużony dla
Gliwic będzie szczególnym wyrazem uznania całej wspólnoty samorządowej dla dokonań
i zasług oddanych
Miastu Gliwice
przez osoby
i podmioty, które
b ez i nte resownie
i z dużym
zaangażowaniem
działają na
rzecz rozwoju miasta.
Medal ten będzie
obok tytułu Honorowego Obywatela Miasta
najbardziej zaszczytnym
wyróżnieniem nadawanym
przez Samorząd Miasta Gliwice. 
(aś)

30 lat ciągłego rozwoju

Śląskie Centrum Logistyki S.A. świętuje 30-lecie działalności. W ciągu trzech dekad spółka, w której większość udziałów ma Miasto Gliwice,
wyrosła na lidera branży logistycznej. Zapewnia swoim kontrahentom przestrzeń magazynową, wolny obszar celny oraz dostęp do trzech
rodzajów transportów: drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowego.

30-lecie istnienia spółki obchodzono w Arenie Gliwice. W uroczystej
gali uczestniczył zastępca prezydenta Gliwic Adam Neumann,
który odczytał w imieniu prezydenta Zygmunta Frankiewicza list
gratulacyjny. – Miasto Gliwice jako
główny akcjonariusz nieustannie
wspierało i wspiera rozwój Śląskiego Centrum Logistyki. Razem
budujemy ścieżki rozwoju. W ciągu
30 lat działalności ŚCL S.A. ugruntowało swoją pozycję w branży logistycznej. Sukcesy firmy są owocem
właściwego wykorzystania i ciągłej
rozbudowy dostępnej infrastruktury z portem śródlądowym

4

fot. archiwum ŚCL

Spółka rozpoczęła działalność
w 1989 r. jako Śląski Wolny Obszar
Celny S.A. Spółka została powołana do utworzenia i organizowania
wolnego obszaru celnego oraz zarządzania i administrowania portami śródlądowymi w Gliwicach
i Kędzierzynie-Koźlu. W 2002 r.
została zmieniona nazwa na Śląskie Centrum Logistyki S.A, a Miasto Gliwice wniosło aportem teren
i nieruchomości gliwickiego portu,
stało się też jej większościowym
akcjonariuszem. Kapitał zakładowy spółki wynosi 39,8 mln zł,
miasto ma w niej 77,7% akcji.
i bocznicą. Szczególne znaczenie
miała obecność wykwalifikowanej
kadry zarządzającej i jej wyjątkowa
zdolność do sukcesywnego rozwoju
przedsiębiorstwa – mówił podczas
gali Adam Neumann.

Logistycznie najlepsi
Śląskie Centrum Logistyki S.A. dynamicznie się rozwija i osiąga dobre wyniki finansowe. Od 2004 r.
spółka zainwestowała około
120 mln zł w infrastrukturę,
sprzęt przeładunkowy i transportowy oraz oprogramowanie.
Za swoją działalność otrzymała

miedzy innymi medal europejski BCC oraz medal Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej za
szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, rozwoju
regionu, wprowadzeniu nowych
rozwiązań i technologii. Została
też wyróżniona nagrodą „Marka
Śląskie” przez Marszałka Województwa Śląskiego, a także
wielokrotnie tytułem „Gazela
Biznesu” przez ogólnopolski
dziennik „Puls Biznesu”.
Spółka zatrudnia przy ul. Portowej
160 osób. Oferuje kompleksowe

rozwiązania w zakresie transportu, spedycji, przeładunku
oraz logistyki drogowej, kolejowej i wodnej śródlądowej.
W gliwickim porcie rocznie
przeładowywanych jest około
250 tys. ton węgla. Przez teren
spółki przejeżdża rocznie około 40
tys. wagonów kolejowych i około
130 tys. ciężarówek.
– Multimodalność jest jednym
z atutów naszej firmy. Dostęp
do autostrad A1 i A4, Drogowej
Trasy Średnicowej, głównych
szlaków połączeń kolejowych

oraz Odrzańskiej Drogi Wodnej
w postaci portu śródlądowego
i kanału gliwickiego jest nie do
przecenienia dla sektora usług
logistycznych. Dzięki temu budujemy trwałą przewagę konkurencyjną nad innymi firmami
z branży logistycznej – powiedział „Miejskiemu Serwisowi
Informacyjnemu – Gliwice”
Robert Goc, dyrektor ds. Rozwoju w ŚCL S.A.

ŚCL przyszłości
Spółka planuje kolejne inwestycje. Jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbudowa magazynu na
wyroby stalowe. Do 2020 r. jego
powierzchnia zwiększy się do
7 760 m2. Powiększy się też
flota – spółka planuje zakup kolejnych 10 aut, co oznacza, że
pod „banderą” będzie jeździć
35 samochodów. – Planujemy
dalszy rozwój firmy, szczególnie w obszarach transportu
kolejowego i intermodalnego,
a w szczególności zaawansowanych projektów logistycznych
łączących kilka rodzajów transportu – mówi Jerzy Zachara,
prezes Zarządu ŚCL S.A. 

(mf)
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z miasta

Miasto wspiera rodziców
Ponad 2 mln zł przeznaczy miasto na wsparcie opieki nad
dziećmi w żłobkach niepublicznych. To rekordowa kwota,
dwukrotnie większa niż w poprzedniej edycji konkursu.
Pozwoli na dofinansowanie pobytu w prywatnym żłobku
jeszcze większej liczby najmłodszych gliwiczan.
W Gliwicach działa obecnie 13
żłobków niepublicznych, 10
z nich korzysta z miejskich dopłat. Dzięki temu rodzice płacą
nawet 500 zł mniej za opiekę
nad dziećmi. To maksymalne
miesięczne dofinansowanie
z miasta na jedno dziecko.

jest coraz większa. W 2013 r.
było to 36 874 zł, w 2014 r. – 229
122 zł, w 2015 r. – 426 000 zł,
w 2016 r. około 700 000 zł,
w 2017 r. około 800 000 zł,
w 2018 r. ponad 933 000 zł,
w tym roku będzie to ponad
1 566 000 zł.

Miasto od lat przeznacza spore środki na dotowanie miejsc
w żłobkach. Od 2013 r. wspierane są żłobki niepubliczne, które
pełnią ważną funkcję opiekuńczą w mieście i są dobrym uzupełnieniem miejskiej oferty.
Pula pieniędzy przeznaczana
na ten cel z budżetu miasta

Prezydent Gliwic ogłosił kolejny
konkurs dla żłobków niepublicznych. Do rozdysponowania jest
ponad 2,1 mln zł na opiekę nad
najmłodszymi gliwiczanami od 1
września 2019 r. do 31 sierpnia
2020 r. Prowadzący żłobki niepubliczne mają czas na złożenie
swojej oferty do 21 czerwca.

– Dofinansowanie wspiera
rodziców, ale też wpływa na
rozwój sieci placówek w naszym mieście. Dzięki miejskim
dopłatom żłobki niepubliczne
są bardziej dostępne dla miesz-

kańców, wzrasta popyt na taką
formę opieki – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Lista dofinansowywanych
żłobków wraz z wysokością
dofinansowania dostępna
jest w BIP w zakładce „Żłobki,
kluby dziecięce, opiekunowie
dzienni”. 
(mf)

Szpital przyjazny mieszkańcom

Najkrótsze terminy oczekiwania na badania tomograficzne,
precyzyjne zabiegi okulistyczne i kardiologiczne – dzięki
dofinansowaniu z miejskiego budżetu i zmianom w zakresie
świadczeń zdrowotnych Szpital Miejski nr 4 ma coraz nowocześniejsze sprzęty oraz możliwość wykonywania kolejnych
nowych zabiegów ratujących zdrowie i życie gliwiczan.
– W ostatnim czasie wiele się
u nas zmieniło – ocenia dr Anna
Wieczerska-Dec, ordynator szpitalnego oddziału okulistycznego
działającego przy ul. Zygmunta
Starego 20. Dzięki nowoczesnemu
sprzętowi do diagnostyki i leczenia
operacyjnego oraz zniesieniu przez
NFZ limitów na zabiegi operacji
zaćmy ze wszczepem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, szpital
zwiększył od kwietnia liczbę takich
zabiegów. – Czas oczekiwania na
operację zaćmy skrócił się, a pacjenci są sukcesywnie powiadamiani o nowych terminach – podkreśla
ordynator okulistyki w „Miejskim”.
Oddział zapewnia komfortowe
warunki leczenia z wykorzystaniem
najnowocześniejszych urządzeń
do leczenia zaćmy, wykonywania
witrektomii czy tomografii komputerowej siatkówki oraz badania
struktur gałki ocznej z wykorzystaniem USG. Od grudnia wykonywane są tam zabiegi usunięcia zaćmy
z wszczepem soczewek torycznych
– do leczenia astygmatyzmu.

i mieszkańcy powiatu – nie muszą
już być skazani na noszenie okularów korygujących astygmatyzm po
tradycyjnej operacji usunięcia zaćmy – zaznacza dr Wieczerska-Dec.
Na miejskiej okulistyce wykonywane są także zabiegi przeciwjaskrowe i okuloplastyczne, związane
z nieprawidłowym ułożeniem powiek, zmianami na powiekach oraz
w okolicach oczu. Nowością na
oddziale są iniekcje leku doszklistkowego anty-VEGF u pacjentów,
którzy do tej pory skazani byli na
znaczne pogorszenie widzenia
(do ślepoty włącznie) z powodu
AMD, chorób siatkówki w przebiegu cukrzycy czy zakrzepu naczyń
siatkówki. Zastrzyki są podawane
w ramach kontraktu z NFZ.

fot. UM Gliwice

Oko na pacjenta

Od roku na okulistyce wykonywana jest witrektomia – nowoczesny
zabieg leczący głównie schorzenia
siatkówki, ale też i patologie ciała
szklistego, pozwalający na poprawę, a w wielu przypadkach na
uratowanie widzenia. Wykonuje
się ją m.in. przy stwierdzonych
otworach plamki żółtej czy przy
krwotokach do ciała szklistego i innych patologiach siatkówki. Pacjent
jest hospitalizowany tylko 2–3 dni.

– Obecnie nasz oddział jest jedyną
publiczną placówką okulistyczną
w województwie śląskim, która
wykorzystuje do tego typu operacji
najnowocześniejszy, innowacyjny
na rynku medycznym sprzęt ALCON VERION Image System. Dzięki
temu nasi pacjenci – gliwiczanie
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Nowoczesny tomograf,
krótki czas oczekiwania
Szybsze i dokładniejsze badania
ze znacznie mniejszą dawką promieniowania oraz diagnostyka
naczyń – to z kolei tylko niektóre
z możliwości, jakie stwarza nowy
tomograf komputerowy Szpitala
Miejskiego nr 4. Od stycznia działa
on w szpitalnym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej przy ul. Zygmunta
Starego 20.

Zakład Diagnostyki Obrazowej
Szpitala Miejskiego nr 4 zaprasza
mieszkańców na badania tomograficzne refundowane ze środków
NFZ. Krótkie (około tygodnia)
terminy oczekiwania! Rejestracja
pod nr. tel. 32/330-83-58

100 uratowanych
pacjentów
w 2 miesiące
Przypomnijmy, że pod koniec
marca Szpital Miejski nr 4 podpisał umowę z NFZ na program
KOS-zawał. Placówka starała
się o to od jesieni ubiegłego
roku. W tych działaniach
wspierał ją gliwicki samorząd
oraz zdesperowani mieszkańcy,
którzy w lutym pikietowali na
gliwickim Rynku.
– W maju przeprowadziliśmy
już setny zabieg pozwalający
wrócić do zdrowia pacjentowi przechodzącemu zawał
serca. Nie byłoby to możliwe
bez wcześniejszego wsparcia
mieszkańców i władz miasta.
Bardzo doceniamy, że zawsze
Państwo stawaliście i stoicie
murem za nami. Serdecznie za
to dziękujemy – komentuje dr n.
med. Tadeusz Zębik, ordynator
szpitalnego oddziału kardiologii
funkcjonującego w budynku
przy ul. Kościuszki 29.

(kik)
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aktualności

Mamy
nową ulicę

O smart cities
w Gliwicach

W Żernikach powstała nowa ulica. Jest położona
prostopadle do ul. Aleksandra Czekanowskiego.
Podczas ostatniej sesji gliwiccy radni zdecydowali,
że otrzyma ona nazwę Feliksa Wierzbickiego.
czasy książka była bestsellerem,
jej polskie wydanie ukazało się
w 1850 r.
Jak czytamy w uzasadnieniu do
uchwały, zaproponowana nazwa
nawiązuje do innych ulic w tym
rejonie, których nazwy związane
są z nazwiskami podróżników,
badaczy, odkrywców i przyrodników.
(mf)

fot. Ł. Fedorczyk

Feliks Paweł Wierzbicki był lekarzem, pisarzem, podróżnikiem,
uczestnikiem powstania listopadowego i wojny amerykańsko-meksykańskiej. Był jednym
z polskich pionierów w Kalifornii
i autorem „California as It Is
and as It May Be, or A Guide to
the Gold Region” – pierwszej
angielskojęzycznej książki wydanej w Kalifornii. Na ówczesne

Centrum Ratownictwa Gliwice, inteligentny system sterowania ruchem
czy innowacyjny system monitoringu wizyjnego – w Gliwicach od lat z powodzeniem wdrażane są technologie z obszaru tzw. smart cities. Podczas
konferencji Smart Ecosystems o najlepszych tego typu rozwiązaniach dyskutowali przedstawiciele samorządu, nauki i biznesu.
– Smart cities, czyli inteligentne miasta, to ostatnio modny
temat. Powinien być jednak
przekładany na konkretne rozwiązania. I w Gliwicach właśnie
tak się dzieje – mówi Andrzej
Karasiński, sekretarz Miasta
Gliwice.
Dlatego to właśnie w Centrum
Edukacyjno-Kongresowym
Politechniki Śląskiej odbyła się
II Międzynarodowa Konferencja & Expo Smart Ecosystems

Gliwice 2019. Podczas dwóch
konferencyjnych dni odbywały
się wykłady, spotkania, prezentacje i warsztaty poświęcone
tematyce smart cities czyli
inteligentnych miast z całego
świata, m.in. z USA, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Polski i Hiszpanii. Eksperci oraz praktycy
dyskutowali o najważniejszych
aspektach inteligentnego rozwoju miast oraz ekosystemu,
do którego należą. Omówiono
m.in. szanse wynikające ze

Zegar na gliwickim Ratuszu wyznacza nam czas od
137 lat. W przelocie zerkają na niego przebiegający przez Rynek przechodnie, ze zniecierpliwieniem
spoglądają umówieni tam zakochani, bywa że ktoś
ustawia według niego swój zegarek. Gliwicki mechanizm doskonale spełnia swoją funkcję, ale czasem
należy mu się renowacja.
grodu nad Kłodnicą wznieśli na
przełomie XIII i XIV wieku. Zegar,
jak wskazuje grawer na belce stropu, zaczął gliwiczanom wyznaczać
czas dopiero cztery wieki później
– w 1882 r. – już na budynku murowanym, odrestaurowanym po
trzech tęgich pożarach. Pierwszym

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Nad dachami gliwickiej starówki,
na szczycie neoklasycystycznego
Ratusza godziny wybija wielki,
trójwahadłowy zegar. Pojawił się
znacznie później niż pierwszy budynek obrad miejskich rajców. Ten,
drewniany wówczas, najznamienitsi ówcześni majstrzy i rzemieślnicy
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– Gliwice wspaniale się rozwinęły
w ostatnich latach. Wiemy, że
miasto nie miałoby takich szans,
gdyby nie strefa ekonomiczna.
Z drugiej strony strefa rozwija się
m.in. dzięki temu, że w mieście
działa wyższa uczelnia techniczna. Taka współpraca jest bardzo
ważna – mówi prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki
Śląskiej. 
(mf)

fot. R. Neumann

Czas zegara

skutecznej współpracy administracji, nauki i biznesu.

Zegar znajduje się na wysokości około 16 metrów, ma szerokość 150 cm. Trudno ustalić natomiast
wiek mechanizmu – poznamy go, jeżeli podczas renowacji wykonawcy prac uda się odszukać numer
seryjny, który umożliwi identyfikację daty wykonania mechanizmu.
mistrzem, który zajmował się ustawianiem zegara, od roku 1840, był
Franz Zemank. Obecnie, co 6 dni,
nakręcają go pracownicy obsługi
Wydziału Organizacyjnego Urzędu
Miejskiego.

Przez lata zegar wymagał
cyklicznych napraw i interwencji zegarmistrzów. Teraz
przyszedł czas na kolejną.
– Zegar działa i wybija kwadranse
oraz godziny bardzo precyzyjnie,

ale wymaga renowacji mechanizmu wskazań, który odpowiada
za ruch wskazówek na każdej
z czterech tarcz. Renowacja obejmie m.in. przekładnie wskazań
i wszystkie osiem wskazówek,
wraz z ich wyważaniem – wyjaśnia Aleksandra Janik-Gajówka
z Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Będzie to drugi etap prac zmierzających do przywrócenia
zegarowi pełnej sprawności
i niezawodności. Pierwszy, zrealizowany w 2018 r., obejmował

remont mechanizmu samego
zegara: przekładni, zawiesi, lin
oraz ciężarów.
Renowacja zegara rozpoczęła
się 5 czerwca i potrwa do 5 sierpnia. W tym okresie będziemy
zdani na bardziej wakacyjne
podejście do kwestii mijającego czasu lub zerkanie na własne zegarki. Renowację zegara
wykonuje pracownia Renowacji
Zegarów Zabytkowych „Roland”
z Zabrza. Będzie kosztowała
38 tys. zł i zostanie sfinansowana
z miejskiego budżetu. 
(mf)
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fot. R. Neumann

ekologia

Wspólnie dbajmy o czyste powietrze
5 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Środowiska, w tym roku pod hasłem #BeatAirPollution. Z tej okazji wieża
gliwickiej Radiostacji została podświetlona na zielono. To symboliczne podkreślenie licznych działań na rzecz poprawy
jakości powietrza, które Miasto Gliwice prowadzi konsekwentnie od wielu lat.
Dzięki wyprowadzeniu transportu tranzytowego poza centrum, wybudowaniu DTŚ oraz
zwiększeniu płynności ruchu
w mieście poprzez zastosowanie inteligentnego systemu
sterowania, zmniejszyła się
emisja spalin. Systematycznie
rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych, prowadzone
są akcje ekologiczne, których
celem jest zwiększenie wiedzy
mieszkańców w tym zakresie.
Palącym problemem pozostają
przestarzałe instalacje grzewcze.

„Kopciuchy”
do wymiany

– Od 2018 r. wymieniliśmy systemy grzewcze w 816 lokalach
gminnych z czego 652 lokale
zostały podłączone do miejskiej
sieci ciepłowniczej, natomiast
w 124 lokalach wykonano ogrzewanie etażowe gazowe, a w 40
ogrzewanie elektryczne – mówi
Bożena Kus, dyrektor Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach.
Do końca 2021 r. Miasto Gliwice planuje przeznaczyć ponad
144 mln zł na likwidację starych
systemów grzewczych w około
5 tys. lokali komunalnych wraz
z pracami termomodernizacyjnymi.
Data 2021 r. jest tutaj nieprzypadkowa – jest to pierwszy
restrykcyjny termin usunięcia
wszystkich istniejących indywi-

fot. A. Witwicki / UM Gliwice

Miasto prowadzi szeroko
zakrojoną akcję termomodernizacji i wymiany systemów
grzewczych w budynkach
mieszkalnych będących 100%
własnością Miasta Gliwice oraz
w lokalach komunalnych we
wspólnotach mieszkaniowych,

w których miasto posiada swój
udział.

dualnych kotłów węglowych na
Śląsku, wyprodukowanych przed
2007 r., wynikający z uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego, nr V/36/1/2017 z 7 kwietnia
2017 r., czyli tzw. śląskiej uchwały antysmogowej (szczegóły na
stronie niskoemisyjne.gliwice.eu
lub powietrze.slaskie.pl).
Mieszkańcy domów prywatnych mogą liczyć na wsparcie
w tym zakresie. Na dotacje
do wymiany przestarzałych
pieców na ekologiczne źródła
ciepła oraz na odnawialne źródła energii w ciągu ostatnich
dwóch dekad z budżetu miasta
przeznaczono ponad 16 mln
zł. Tylko w 2018 roku miasto
przeznaczyło na ten cel ponad
5 mln zł, dotacje otrzymało
blisko 1 000 lokali. W ramach
zakończonego już programu
PONE realizowanego z pożyczki
otrzymanej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 2018 r. mieszkańcom
przyznano około 190 dotacji.

Miejskie
ciepło –
naprawdę
warto!
Wzrasta zainteresowanie mieszkańców miejską siecią ciepłowniczą. Pozwala ona na wygodne
i bezpieczne ogrzewanie mieszkań, domów i instytucji oraz na
dostarczanie ciepłej wody.
Zarządca sieci – miejska spółka
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Gliwicach – dostarcza ciepło już do ponad 45 tys.
gliwickich mieszkań, z których
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Jak możesz na co dzień
być bardziej eko?
Zmień przestarzałą węglową instalację grzewczą
i ciepłej wody użytkowej na nową niskoemisyjną – Ty
i Twoi sąsiedzi z najbliższej okolicy będziecie żyć dłużej
i w czystszym powietrzu. Zamontuj w kranach perlatory,
a istotnie zmniejszysz zużycie ciepłej wody i energii,
zaizoluj swój budynek, a nawet o połowę zmniejszysz
zużycie paliwa i obciążenie środowiska. Wietrz mieszkanie intensywnie i przy zakręconych grzejnikach, nie
pozostawiaj urządzeń domowych (telewizor, dekoder,
ruter, kino domowe itp.) w trybie czuwania stand-by
na noc lub w trakcie urlopu, przemieszczając się po
mieście częściej chodź pieszo (<1 km), korzystaj z roweru
(<4 km) lub z komunikacji publicznej (>4 km).
mniej więcej jedna czwarta
korzysta również z ciepła do
podgrzania wody użytkowej.
Miasto Gliwice planuje do 2021
roku przyłączyć do sieci PEC
1 320 lokali komunalnych w budynkach będących stuprocentową własnością gminy. W połączeniu z wymianą ogrzewania
przejdą one również termomodernizację.
PEC prowadzi także szereg
inwestycji mających na celu
obniżenie emisji szkodliwych
gazów oraz pyłów do atmosfery. W lipcu ta miejska spółka
rozpocznie budowę kolejnej
linii odsiarczania spalin oraz
pierwszych linii odazotowania
na kotłach rusztowych. Umożliwi to spełnienie restrykcyjnych
norm środowiskowych dla: SO2,
NOX, HF, NH3, HCL i pyłu, które
będą obowiązywać od 2023 r.

Wszyscy
razem
#DlaPlanety
Z okazji Światowego Dnia Środowiska Centrum UNEP/GRID
-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów
Zjednoczonych ds. Środowiska,
prowadziło kampanię „Zielona
Wstążka #DlaPlanety”. Osoby
wspierające akcję przypięły
w tym dniu zieloną wstążkę.
Można było to zrobić także
wirtualnie, w mediach społecznościowych przy pomocy
nakładki na zdjęcie profilowe.
Miasto Gliwice włączyło się
w tę ważną akcję. 5 czerwca
maszt gliwickiej Radiostacji
został podświetlony na zielono.
Więcej informacji można znaleźć na stronie DlaPlanety.pl.


(mw/mf)
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nie przegap / warto wiedzieć

Mija 20 lat od wizyty papieża Jana Pawła II w Gliwicach.
Z tej okazji Miasto Gliwice zaprasza do wspólnego świętowania tej rocznicy. Finał obchodów zaplanowano na 15
czerwca – odbędzie się wtedy gra miejska „Papież i gliwiczanie” oraz koncerty na pl. Krakowskim i Scenie Bajka.
15 czerwca 1999 roku tłumy
katolików szykowały się na spotkanie z Ojcem Świętym w Gliwicach. Niestety – Jan Paweł
II zachorował i nie pojawił się
na gliwickim lotnisku. Homilię
w jego zastępstwie odczytał arcybiskup Józef Kowalczyk. Dwa
dni później, 17 czerwca, Jan
Paweł II postanowił jednak zrobić gliwiczanom niespodziankę
i o godz. 11.55 wylądował na lotnisku na Trynku. Wielotysięczna
rzesza pielgrzymów przywitała
go gromkim „Kochamy Ciebie!”.

nej (ul. Kościuszki 17) o godz.
18.00 rozpocznie się spotkanie
autorskie z Pawłem Zuchniewiczem, dziennikarzem i autorem
książek, reportaży i słuchowisk
poświęconych Janowi Pawłowi
II. 8 czerwca zaczną się eliminacje do Międzyparafialnego Turnieju Piłki Nożnej, a 11 czerwca

młodzież weźmie udział w panelu dyskusyjnym pod hasłem
„Strzeżcie tych wartości, które
stanowią o waszej tożsamości”.
Do 31 lipca w Filii nr 1 MBP
w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3) można także oglądać
wystawę filatelistyczną poświęconą rocznicy wizyty Jana Pawła
II w Gliwicach.
15 czerwca gliwiczanie stworzą
symboliczny łańcuch serc. Będzie
go można zobaczyć na skwerach
Dessau i Doncaster. Warto po-

szukać tam również tabliczek
z myślami i wypowiedziami
Jana Pawła II. A o godz. 11.00
wspólnie cofniemy się 20 lat
wstecz i zagramy w grę miejską
„Papież i gliwiczanie”. Początek
przy Bibliotece Centralnej.
Już o godz. 14.00 zaczniemy
gromadzić się na pl. Krakowskim.
Tam w rodzinnym gronie będziemy malować obrazy inspirowane
zdaniem Jana Pawła II – „Dłonie
są krajobrazem serca”. O godz.
16.00 rozpocznie się niezwykły

Lotnisko w Gliwicach

fot. Servizio Fotografico de „L'O.R”

Pamiętamy o Janie Pawle II

koncert. Wezmą w nim udział:
Chór AZM Politechniki Śląskiej,
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
Lipowianie, Jacek Kierok i Górnicza Orkiestra Dęta KWK Sośnica.
Wszyscy artyści wystąpili w przeszłości przed Ojcem Świętym.
Na godz. 19.00 na Scenie Bajka
(kino Amok, ul. Dolnych Wałów
3) zaplanowano drugi, bardziej
kameralny występ. W poetycko-refleksyjnym koncercie „Ucisz serce”
wystąpią: Barbara Bursztynowicz,
Agnieszka Bielanik-Witomska,
Ireneusz Miczka, Jarosław Spałek
i Klaudiusz Kania. Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasach
Bajki i Teatru Miejskiego (ul. Nowy
Świat 55–57) od 6 czerwca, w godz.
10.00–19.00.

Z okazji 20. rocznicy papieskiej
wizyty w Gliwicach, Miasto
Gliwice, Miejska Biblioteka
Publiczna w Gliwicach i Diecezja
Gliwicka zapraszają do wspólnego świętowania.

fot. UM Gliwice

7 czerwca o godz. 16.30 miejskie obchody 20. rocznicy podróży apostolskiej rozpoczną
się od rejsu „Barka na barce”.
Uczestnicy wyruszą z gliwickiego
portu ze śpiewem na ustach. Na
trasie do kolonii kormoranów
wykonają ulubione pieśni Ojca
Świętego. W Bibliotece Central-

Więcej informacji na temat miejskich obchodów można znaleźć
na stronie biblioteka.gliwice.pl.

(mm)

200 lat, Bottrop!
2018 roku. Bottrop przekształciło
się w prężnie działające miasto
właśnie za sprawą przemysłu
i związanej z nim rosnącej liczby
ludności. Wielu mieszkańców
przyjechało do Bottrop także ze

fot. Pressestelle Stadt Bottrop

Bottrop znajduje się w Zagłębiu
Ruhry. Na 101 km² mieszka około
117 tys. osób. W XIX wieku na
terenie ówczesnej wsi Bottrop
rozpoczęło się wydobycie węgla
kamiennego, które trwało aż do

Tetraeder
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wschodnich krańców Niemiec,
w tym Górnego Śląska, Mazur
i Kaszub. Niektórzy żartują nawet,
że co drugi mieszkaniec Bottrop
ma polskie korzenie.
Obecnie Bottrop jest miastem innowacji – InnovationCity Ruhr. Po
likwidacji górnictwa ważną rolę
w gospodarce Bottrop odgrywa
sektor logistyczny – miasto jest
dogodnie położone pod względem komunikacyjnym.
W Bottrop nie brakuje atrakcji turystycznych. Jedną z nich jest Alpincenter, czyli najdłuższy na świecie
kryty stok narciarski. Symbolem
miasta jest Tetraeder, czyli ogromny stalowy czworościan, który stoi
na szczycie dawnej kopalni i stanowi świetny punkt orientacyjny.
Współpraca między Gliwicami
a Bottrop rozpoczęła się już w 2004
roku, a od 2007 roku nasze miasta
są oficjalnie miastami partnerskimi. Więcej informacji na temat
tej współpracy, a także historii
Bottrop, można znaleźć na wystawie w Bibliotece Centralnej (ul.
Kościuszki 17). Ekspozycję można
oglądać do końca czerwca. (mm)

fot. A. Gasidło

Niemieckie miasto Bottrop, które od kilkunastu lat jest
także miastem partnerskim Gliwic, świętuje w tym roku
100-lecie otrzymania praw miejskich. W oficjalnych
uroczystościach jubileuszowych wziął udział zastępca
prezydenta Gliwic Krystian Tomala oraz gliwiccy radni
Krzysztof Kleczka i Krzysztof Procel.

Uczennice Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach
z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich przygotowały dla
Bottrop niecodzienny prezent – udekorowały wielki, „gliwicki”
tort. Był pyszny!
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industriada

Gromee

pod Radiostacją
Od klasyki i standardów jazzowych po elektronikę – 8 czerwca podczas rodzinnego pikniku pod Radiostacją będzie nas
otaczać muzyka. Kolejka w stylu retro, cicha dyskoteka ze
słuchawkami na uszach, interaktywna wystawa na temat
iluzji optycznych i wrażeń dźwiękowych, a na deser koncerty
Frank e la Famiglia i Gromee. Na INDUbalu będzie się dużo
działo. Miasto Gliwice zaprasza!

Gliwicki finał Industriady zaplanowano na 8 czerwca przy Radiostacji
(ul. Tarnogórska 129). W tej edycji
rytm przemysłowej zabawy będą
wyznaczać najróżniejsze style
muzyczne i taneczne – to będzie
prawdziwy INDUbal! Między godz.
14.00 a 20.00 Miasto Gliwice zaprasza na rodzinny piknik, podczas
którego (godz. 14.00–19.00) Śląska Sieć Metropolitalna otworzy
„szklane drzwi” i modrzewiowy
maszt Radiostacji będzie można
obejrzeć z bliska.

Duża atrakcją będzie też silent
disco, czyli cicha dyskoteka. Wyposażeni w słuchawki uczestnicy
zabawy sami wybiorą gatunek muzyczny, przy którym będą się bawić.
A na Industriadowej scenie o godz.
19.00 rozpoczną się koncerty.
Zespół Frank e la Famiglia zaczaruje słuchaczy mieszanką
jazzu i swingu. Szlagiery z lat
międzywojennych będą idealne

W oddziale Muzeum w Gliwicach
znajdującym się na terenie Radiostacji będzie można dowiedzieć
się, co grano w gliwickich radiostacjach ponad 80 lat temu i zwiedzić
dawny budynek stacji radiowej.
Na zewnątrz, przy pomocy teleskopów, będą także prowadzone
obserwacje nieboskłonu. Na specjalnym stanowisku będzie również można bezpiecznie przyjrzeć
się tarczy słonecznej.

Odlewnia
w czasach
charlestona
W Oddziale Odlewnictwa Artystycznego (ul. Bojkowska 37) między godz. 11.00 a 18.00 królować
będą lata 20. XX wieku. Charleston,

Gromee
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fot. materiały promocyjne

fot. materiały promocyjne

Frank e la Famiglia

fot. UM Gliwice

Podczas pikniku będzie można
wypożyczać fantazyjne stroje dla
dzieci. Dla spragnionych sportowych wrażeń – małych i dużych
– przygotowana zostanie ruchoma
ścianka wspinaczkowa. Będą też
warsztaty tańców w kręgu, na
przykład irlandzkich, greckich czy
hinduskich!

do tańca! Około godz. 20.00 wystąpi Gromee – twórca muzyki
klubowej, który reprezentował
Polskę na Eurowizji 2018.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Superatrakcją dla najmłodszych
będzie ciuchcia w stylu retro.
Podczas imprezy będzie można
także zobaczyć interaktywną,
optyczno-dźwiękową wystawę.

Będą też warsztaty tworzenia masek karnawałowych – z cekinów,
brokatów i kolorowych piór.

opaski z piórami i jazz – w dawnej
kopalni Gliwice nikt nie będzie
się nudził. Zaplanowano między
innymi pokazy mody, warsztaty
tworzenia opasek i bransoletek,
naukę tańca (solo i w parach),
a na koniec – szaloną potańcówkę
w rytmie charlestona.

Tanecznym
krokiem
do Muzeum
Techniki
Sanitarnej
8 czerwca w muzeum prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji (ul. Edisona 16)
zaplanowano między innymi

warsztaty tworzenia kosmetyków
kąpielowych oraz wystawę prac
śląskich artystów naiwnych. Będzie można wziąć udział w grze terenowej „Gliwicka Hydrozagadka”,
a podczas chemicznych warsztatów stworzyć robaki z polimerów
i na własne oczy zobaczyć suchy
lód. Rodzinna impreza odbędzie
się między godz. 12.00 a 18.00.
Ci, którzy 8 czerwca chcą odwiedzić więcej obiektów na Szlaku
Zabytków Techniki, będą mogli
skorzystać z bezpłatnego transportu
publicznego, organizowanego przez
Koleje Śląskie i Zarząd Transportu
Metropolitalnego. Szczegóły oraz
pełny program są dostępne na
stronie industriada.pl.
(mm)

fot. UM Gliwice

Rozśpiewana i roztańczona
Radiostacja
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fot. A. Witwicki

jubileusze / komunikaty

29 maja w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono medalami za długoletnie
pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi
dyplomami Prezydenta Miasta
Gliwice.
W gronie par świętujących 60-lecie małżeństwa
znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Krystyna
i Kazimierz Komandzikowie, Irena i Adam Kwaśniccy, Helena i Józef Łokajowie, Urszula i Walter
Mutzowie, Teresa i Paweł Sczasni, Krystyna i Alojzy
Tuczykontowie oraz Marta i Anzelm Wrzoskowie.
Warto wspomnieć, że oficjalne życzenia z okazji
70-lecia związku przyjęli tego dnia (we własnym
domu) Państwo Irena i Władysław Hukowie, którzy
30 lipca obchodzić będą piękny, imponujący jubileusz – 75 lat małżeństwa! Przyszłym brylantowym
jubilatom składamy najszczersze gratulacje i życzymy wielu następnych wspólnych lat w zdrowiu,
szczęściu i miłości. 
(kik)

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

Dostawa polielektrolitu stałego do
odwadniania osadów ściekowych
powstałych na Centralnej Oczyszczalni
Ścieków w Gliwicach oraz Oczyszczalni
Ścieków w Smolnicy.
Termin składania ofert: 18 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

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

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności
cywilnej PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach.
Termin składania ofert wstępnych: 7 czerwca 2019 r. do godz. 12.00

Dostawę oraz nadzór nad montażem odżużlacza kotła WR-25 nr 4.
Termin składania ofert: 13 czerwca 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13 czerwca 2019 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania
w trybie negocjacji z ogłoszeniem,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

remont opomiarowania
technologicznego składu spalin
kotła WP-70 nr 2.

Zarząd Budynków
Miejskich
I Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu
nieograniczonego na

budowę budynku mieszkalnego
przy ul. Opolskiej 12 w Gliwicach.

Termin składania ofert wstępnych:
11 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Termin składania ofert:
12 czerwca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
12 czerwca 2019 r. o godz. 10.00

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

Pełna treść dostępna jest na
www.zbmgliwice.pl
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fot. A. Ziaja / UM Gliwice

Mistrzowie lekkoatletyki
walczyli w Gliwicach

180 lekkoatletów z Polski i zagranicy zmagało się w ubiegłą niedzielę na arenie lekkoatletycznej przy ul. Syriusza.
Gwiazdą mityngu Grand Prix Gliwic był aktualny mistrz Europy w pchnięciu kulą Michał Haratyk, który osiągnął
najlepszy wynik w tym roku w Polsce, dający prawo startu na Mistrzostwach Świata.
Mityng Grand Prix Gliwic posiada międzynarodową klasę mistrzowską, dlatego też do Gliwic
przyjechali zawodnicy z Wielkiej
Brytanii, Stanów Zjednoczonych,
Brazylii, Kanady, Rosji, Kenii, Australii, Norwegii i Włoch.

zaliczyć żadnej z zawodniczek.
Ostatecznie zwyciężyła Białorusinka Yelizaveta Simanovich,
która pokonała wysokość 185
centymetrów.
Publiczność miała także okazję
poznać lekkoatletycznych weteranów. Nie zabrakło wśród
nich zawodniczek i zawodników z naszego miasta. Wśród
kobiet na dystansie 100 metrów zwyciężyła gliwiczanka
Katarzyna Kusiek.

Wśród polskich zawodników
można było zobaczyć m.in. Mistrza Europy w pchnięciu kulą
Michała Haratyka. Kulomiot
podczas zawodów w Gliwicach
uzyskał wynik 21,79 m, najlepszy
w tym roku w Polsce.
Wśród kulomiotek królowała
Klaudia Kardasz, czwarta zawodniczka Mistrzostw Europy,
która osiągnęła wynik 18,34
m i otrzymała kwalifikacje na
Mistrzostwa Świata. Do pobicia
rekordu życiowego wynoszącego
18,48 m zabrakło niewiele.
Rekord życiowy i minimum na
Mistrzostwa Świata osiągnęła
także Daria Zabawska, która rzuciła dyskiem na odległość 62,36
m i zdobyła pierwsze miejsce
w swojej konkurencji.
Bardzo widowiskową konkurencją
były sprinty. Zarówno na 100, jak

i na 200 metrów bezkonkurencyjna okazała się Anna Kiełbasińska
– tegoroczna halowa mistrzyni
Europy w sztafecie. Sprinterka
100 metrów przebiegła w 11,52 s,
200 metrów w 23,12 s.
W biegu na 400 m przez płotki
dobrze spisała się Joanna Linkiewicz. Wielokrotna mistrzyni
Polski zajęła drugie miejsce, ale
uzyskała dobry czas – 55,57 s
i wywalczyła minimum na MŚ.
Musiała w tym biegu uznać
wyższość Norweżki Amalie
Hammild Iuel.

Bardzo widowiskowy był też
bieg na 800 metrów pań, który zdominowały zawodniczki
z Kenii. Pierwsza na mecie
była Jarniter Mwasaya, druga
Mary Kuria, a trzecia Eglay
Nalyanya. Najlepsza z Polek,
Anna Sabat, przybiegła z zaledwie dwusekundową stratą do
zwyciężczyni.
Na wysokim poziomie był skok
wzwyż kobiet. Pod koniec konkursu poprzeczka została zawieszona na 190 centymetrach,
ale tej wysokości nie udało się

Organizatorem mityngu był
GKS Piast, kierownikiem zawodów był Wojciech Rutyna,
a dyrektorem sportowym Janusz Szydłowski. – Jesteśmy
bardzo zadowoleni zarówno
z frekwencji, jak i poziomu
sportowego. Dopisała pogoda
i kibice. Udało się ściągnąć 180
zawodniczek i zawodników
z europejskiej – i nie tylko czołówki. Sportowcy przyjeżdżają
do nas, bo wiedzą, że mamy
na stadionie warunki, które
sprzyjają osiąganiu bardzo dobrych rezultatów. Spora grupa
uzyskała minima kwalifikujące
ich na Mistrzostwa Świata –
podkreślił Wojciech Rutyna.

Zawody Grand Prix Gliwic zostały
przeprowadzone dzięki wsparciu
finansowemu Miasta Gliwice.
Kolejna duża impreza lekkoatletyczna w Gliwicach, Memoriał
Zenona Sęka, odbędzie się na arenie lekkoatletycznej na początku
września. 
(mw)

Oglądaj na
Gliwice.eu

Mistrzowie
o arenie
Michał Haratyk

– Lubię tu startować, szczególnie
gdy, jak teraz,
trybuny są pełne
kibiców.

Daria Zabawska

– Bardzo się
cieszę z wyniku.
Rzucało mi się
bardzo dobrze,
fajne warunki
i publiczność.

Joanna Linkiewicz

– Osiągnęłam
minimum na Mistrzostwa Świata.
To jest blisko mojego rekordu życiowego 55,25 s.
Tu mi się naprawdę bardzo
dobrze biega.

Anna Kiełbasińska

– Na tej bieżni
naprawdę szybko
można biegać! Na
dystansie 200 m
byłam bliska pobicia rekordu życiowego.
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ogłoszenia
KOMUNIKATY

oferty pracy

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic
i Mostów S.A.
sprzeda nw. samochód osobowy:
lp.

rok
pojemność /
produkcji przebieg
moc

nazwa

KIA
1. SORENTO II
XL 4WD

2011

212 tys.
km

2199 cm3 /
197 KM

Wszelkich informacji udziela:
Główny Inżynier ds. Logistyki pod nr telefonu: 32/270-40-03, wew. 140
(e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl).
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie
prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty
zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w Kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

oferty pracy
Numer naboru DO/3/2019

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25C,
zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze referenta
ds. handlowo-organizacyjnych na Giełdzie samochodowej
przy ul. Błonie 12, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie http://
mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 13 czerwca 2019 r. do godz.
15.00 w Dziale Spraw Pracowniczych
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25C. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice.
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji
przetargowej i umów na prace
remontowe, w tym współudział
przy wykonywaniu przedmiarów
i obmiarów robót,
• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór
robót związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur
w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu
planu remontów gminnych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich zlecanie do Działu
Technicznego,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot
mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla
firm ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego
lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
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• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• 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 ds. technicznych” w terminie do 7 czerwca 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do
odwołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 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 fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 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

Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik 1”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku
kierowcy autobusu
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według ustalonego rozkładu jazdy i harmonogramu pracy, obsługa przystanków
wraz z wymianą pasażerską.
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz
ze świadectwem kwalifikacji
zawodowej, potwierdzającej
ukończenie szkolenia okresowego lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie
miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność,
odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobry
poziom kompetencji osobowościowych, społecznych
i poznawczych menedżerskich.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji
zawodowej).
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2015 r.,
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 30 maja 2019 r.

● fizjoterapeuta

wykształcenie kierunkowe – spec. fizjoterapia, aktualne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty, umiejętność pracy w zespole, empatia,
cierpliwość i wyrozumiałość, zakres obowiązków: prowadzenie zleconych
przez lekarza zakładu zabiegów fizjoterapeutycznych, opieka nad pacjentem w trakcie zabiegów, prowadzenie rehabilitacji czynnej i biernej,
jedna zmiana, miejsce pracy: Knurów Szczygłowice;

● magazynier

wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe: min. 3 lata na
podobnym stanowisku, uprawnienia do obsługi wózka widłowego spalinowego oraz do wymiany butli gazowej, prawo jazdy kat. B, znajomość
branży budowlanej lub instalacyjnej, zakres obowiązków: przyjmowanie/
rozładunek dostaw, załadunek ręczny i mechaniczny, jedna zmiana
w godz. 7.00 – 15.00 lub 9.00 – 17.00, miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz – frezer

wykształcenie podstawowe, zakres obowiązków: wiercenie w detalach
na maszynach konwencjonalnych, odtwarzanie gwintów w otworach,
obróbka ręczna detali wiertarką, szlifierką kątową itp., jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

● operator koparko-ładowarki

wykształcenie: brak wymagań, doświadczenie zawodowe, uprawnienia
do obsługi koparko-ładowarki, prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków:
wykonywanie wykopów, załadunek, transportowanie mas ziemnych,
przewożenie urobku, pomocnicze prace przeładunkowe, transportowe
oraz prace porządkowe, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● spedytor / dyspozytor

wykształcenie średnie lub wyższe, komunikatywna znajomość języka
angielskiego, zakres obowiązków: organizacja i bieżąca obsługa zleceń
spedycyjnych w ruchu krajowym i międzynarodowym, planowanie
oraz nadzór nad sprawnym przebiegiem transportu, bieżący kontakt
z kierowcami i przewoźnikami, koordynacja i zarządzanie pracą floty
pojazdów, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● opiekunka dziecięca w żłobku

wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub
średnie kierunkowe w zakresie nauczyciela wychowania przedszkolnego,
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego lub ukończony kurs „opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym” w wymiarze min. 280 godzin, dobrze widziane doświadczenie
zawodowe, zakres obowiązków: opieka nad dziećmi od 6 miesięcy do
3 lat, planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej,
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik restauracji

wykształcenie podstawowe, przygotowywanie kanapek, sałatek, napojów, sprzedaż, drobne prace porządkowe, praca w godz. 7.00 – 24.00,
dyspozycyjność, 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.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:
części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej własność Miasta Gliwice:

• nr 709/2019 do 14 czerwca 2019 r.,
• nr 710/2019 do 14 czerwca 2019 r.
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych
w wykazach.

Zarząd
Dróg
Miejskich
w Gliwicach
informuje,
że w siedzibie jednostki,
na parterze budynku przy
ul. Płowieckiej 31 oraz
w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) zarówno
Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, jak i Urzędu
Miejskiego w Gliwicach,
został podany do publicznej
wiadomości wykaz zawierający nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/13/2019
do 21 czerwca 2019 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 lokalu użytkowego położonego przy:

 ul. Granicznej 51, pow. 35,00 m2.
Termin oględzin: 7 czerwca 2019 r. od godz. 14.15 do 14.30.
Termin składania ofert: 12 czerwca 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
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warto wiedzieć

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2020-2023

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem
o przeprowadzenie wyborów ławników na kadencję 2020-2023.
Rada Miasta winna dokonać wyboru:
• 26 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy – do Sądu Okręgowego w Gliwicach,
• 31 ławników, w tym 16 do
orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy – do Sądu Rejonowego w Gliwicach.

przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących
stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wymogi wobec kandydatów oraz
procedura przeprowadzania wyborów określona jest w Rozdziale 7
(art. 158 i dalsze) ustawy z dnia 27
lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 52 z późn. zm.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników
oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U.
z 2011 r. nr 121, poz. 693).

Kto może
być ławnikiem?
Ławnikiem może być wybrany
ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie
i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy ławnikiem powinna
być wybrana osoba wykazująca
szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kto nie może
być ławnikiem?
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach
powszechnych i innych sądach
oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład
organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania
sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne
osoby zajmujące stanowiska
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie
wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać
kandydatów na
ławników?
Kandydatów na ławników mogą
zgłaszać radom gmin:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie

Jak zgłosić kandydatów
na ławników?

Wzór karty zgłoszenia dostępny
jest:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada Miasta /
Wybory ławników 2019,
• w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości,
• w Biurze Obsługi Interesantów
na parterze Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa
21 – na stanowisku Informacji.

Wymagane dokumenty
(załączniki do karty
zgłoszenia)
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące
dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie
jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że
nie jest lub nie był pozbawiony
władzy rodzicielskiej, a także, że
władza rodzicielska nie została
mu ograniczona ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez
lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, w rozumieniu
przepisów ustawy *) z dnia 27
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 357 z późn.
zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika,
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami **) stosowanymi przy
składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż trzydzieści dni przed dniem
zgłoszenia.
*) Art. 6. 1. Lekarz POZ [podstawowej
opieki zdrowotnej] to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie
medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne
w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

4)1) posiada specjalizację I lub II stopnia
lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,
pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej
– z którym Narodowy Fundusz Zdrowia
zawarł umowę o udzielanie świadczeń
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie
świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej, wybrany przez świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.
2.2) Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia
w dziedzinie medycyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia
lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób
wewnętrznych
– udzielający świadczeń zdrowotnych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r., pod
warunkiem ukończenia kursu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem
art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1172).
Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi
w życie z dniem 1.01.2025 r.
2)
Zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy, w zakresie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi
w życie z dniem 1.01.2025 r.
1)

**) Wymogi te opisane są w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu
postępowania w sprawach wydawania
dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U.
z 2015 r., poz. 212 z późn. zm.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem:
do wniosku załącza się kolorową
fotografię osoby ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
z równomiernym oświetleniem,
mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor
skóry, obejmującą wizerunek
od wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice, z widocznymi brwiami
i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem
symetrii w pionie, bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, patrzącą na wprost
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym
wyrazem twarzy i zamkniętymi
ustami.

Fotografia powinna być wykonana nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.
Fotografia powinna być wykonana na
papierze fotograficznym lub papierze
fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

• Do zgłoszenia kandydata na
ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną
lub zawodową, zarejestrowaną
na podstawie przepisów prawa,
dołącza się również aktualny
odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające
wpis do innego właściwego re-
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jestru lub ewidencji dotyczące
tej organizacji. Te dokumenty
powinny być opatrzone datą
nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na
ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób
zawierającą imię (imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego
zamieszkania i własnoręczny
podpis każdej z pięćdziesięciu
osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania
wyjaśnień w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika przez
obywateli jest osoba, której
nazwisko zostało umieszczone
jako pierwsze na liście.
Wzory dokumentów (załączników)
dostępne są:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada Miasta /
Wybory ławników 2019
• w Biurze Obsługi Interesantów
na parterze Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa
21 – na stanowisku Informacji.

Kto ponosi koszty za
wymagane dokumenty?
• Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru
Karnego ponosi Skarb Państwa.
• Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi
kandydat na ławnika.
• Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego albo odpisu
lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji
ponosi Skarb Państwa.

Informacje dodatkowe
• Rada Miasta zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na
ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się
i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska
sędziowskiego.
• Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta
po upływie terminu, czyli po
30 czerwca 2019 r., a także
zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych,
pozostawia się bez dalszego
biegu. Przywrócenie terminu
do zgłoszenia kandydatów jest
niedopuszczalne. Pozostawienie
zgłoszenia bez dalszego biegu
Rada Miasta stwierdza w drodze
uchwały.

Gdzie i kiedy
złożyć wymagane
dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia
wraz ze wszystkimi załącznikami
można:
• przesłać pocztą na adres: Rada
Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice (decyduje

data wpływu do Urzędu Miejskiego)
albo
• złożyć w Biurze Rady Miasta
w Urzędzie Miejskim, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
I piętro, pok. 136
w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Kiedy odbędą się
wybory ławników?
Ławników wybiera Rada Miasta
Gliwice w głosowaniu tajnym.
Wybory odbędą się najpóźniej
w październiku 2019 r. na sesji
Rady Miasta.
Powołany przez Radę Miasta zespół
przedstawi Radzie Miasta, przed
przystąpieniem do wyborów, swoją
opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie
spełnienia przez nich wymogów
określonych w ustawie.
Stosowna uchwała Rady Miasta
o wyborze ławników zostanie
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w zakładce Rada Miasta / Wybory ławników 2019.

Co się dzieje ze złożonymi
dokumentami po
wybraniu ławników?
Po przeprowadzeniu wyborów:
• Rada Miasta przesyła niezwłocznie właściwemu sądowi karty
zgłoszenia kandydatów, którzy
zostali wybrani ławnikami,
wraz z załączonymi do nich
dokumentami oraz informacje
o wybranych ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji.
• Podmiot zgłaszający kandydata
na ławnika lub kandydat, który
nie został wybrany na ławnika,
odbiera kartę zgłoszenia wraz
z załączonymi dokumentami,
w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.
• W przypadku nieodebrania
dokumentów, podlegają one
zniszczeniu przez komisję
powołaną przez Radę Miasta
w terminie 30 dni po upływie
terminu, o którym mowa wyżej.

Kontakt
Dodatkowe informacje w sprawie
wyborów ławników uzyskać można
w Biurze Rady Miasta:
• telefon: 32-238-54-27
• e-mail: br@um.gliwice.pl
• Urząd Miejski w Gliwicach, ul.
Zwycięstwa 21, I piętro, pok.
136

Klauzula informacyjna
RODO
Szczegółowa informacja, dotycząca
przetwarzania danych osobowych
kandydatów na ławników, zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach, dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada
Miasta / Wybory ławników 2019.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
9 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 229, obręb Kolej, o powierzchni 0,1794 ha,
KW GL1G/00069805/1, położonej przy ul. Chorzowskiej.
Cena wywoławcza nieruchomości:
384 000,00 zł
Wadium: 38 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 3840,00 zł

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

Nieruchomość obejmująca działkę nr 229,
obręb Kolej, została przeznaczona do zbycia
w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-566/19 z 16 kwietnia 2019 r.
Opis nieruchomości
Właścicielem nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę nr 229, obręb Kolej, jest Skarb
Państwa, a prawo użytkowania wieczystego
ustanowione zostało do 5 grudnia 2089 r. na
rzecz Gminy Gliwice. Działka nr 229, obręb
Kolej, o powierzchni 0,1794 ha, stanowi teren niezabudowany, graniczący z budynkami
przemysłowymi, o nieregularnym podłużnym
kształcie. Położona jest przy ul. Chorzowskiej.
Nieruchomość stanowi teren użytku oznaczonego symbolem „Bp”. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią zabudowane tereny
przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe.
W okolicy dostęp do pełnej sieci uzbrojenia
terenu. Warunki podłączenia należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
Skomunikowanie przedmiotowej działki
z ul. Chorzowską powinno odbywać się zjazdami istniejącymi na działkach sąsiednich, po
ustanowionych służebnościach drogowych.
Na rzecz każdoczesnych właścicieli działki
i wieczystych użytkowników działki nr 229
(arch. 4/42), obręb Kolej, ustanowiona została
nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność drogi po działkach 882 (arch. 4/14) i 884
(arch. 4/22) od ul. Chorzowskiej do działki
nr 231 (arch. 4/23) z jednoczesnym zapewnieniem, że powyższe działki nr 882 i 884 nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Wysokość opłaty rocznej wynosi 387,50 zł (kwota nieopodatkowana podatkiem VAT; ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty
może ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący
działki nr 229, obręb Kolej, został oznaczony
symbolem 4 UP, co oznacza tereny produkcyjne – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym
logistyka oraz składowanie i magazynowanie.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 38 400,00 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,
z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 229, obręb Kolej, imię i nazwisko
oraz PESEL lub nazwa oraz NIP firmy, na której
rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta
Gliwice najpóźniej 3 lipca 2019 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
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy
notarialnej w wyznaczonym terminie.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji
przetargowej, przed otwarciem przetargu,
dowodu wniesienia wadium,
• okazanie komisji przetargowej dowodu
osobistego osoby obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku
pełnomocnika osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem)
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego w przypadku
pełnomocnika osoby prawnej.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Akt notarialny przenoszący
prawo własności nieruchomości powinien
być zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 8 sierpnia 2019 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
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
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
będzie do poniesienia kosztów notarialnych
i sądowych związanych z nabyciem prawa
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości
zobowiązany jest również do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-566/19 z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży 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.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone
jest na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.

Organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 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 realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa
w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; w takim przypadku, niepodanie danych,
będzie skutkowało konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa;
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych
i z zakresu prawa pracy, w takim przypadku, niepodanie 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 ograniczenia 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 przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora 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 elektronicznym.
Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 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 przetwarzaniem 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, telefonicznie

lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu
Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub
32/239-12-54) wskazując formę w jakiej oczekują
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do
sposobu udzielenia odpowiedzi.
5. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań
publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis
prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek
udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych
b) dane przechowujemy przez okres wynikający
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane
podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 27 kwietnia
2016 r. (Wersja 1 z 25 maja 2018 r.).

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych
oznaczonych jako:

• dz. nr 335, obręb Stare Gliwice, użytek RIVa – grunty orne,
o pow. 0,0436 ha, księga wieczysta nr GL1G/00028667/2,
• działka nr 336, obręb Stare Gliwice, użytek RIVa – grunty orne,
o pow. 0,0439 ha, księga wieczysta nr GL1G/00028668/9.
Położone w Gliwicach pomiędzy
ul. Sadową a ul. Wesołą, stanowiące własność Miasta Gliwice. Łączna
powierzchnia działek to 0,0875 ha.
Termin przetargu: 17 czerwca 2019 r., godz.
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
220 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 22 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 czerwca 2019 r.
---------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości:

• działka nr 722, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
o pow. 0,5863 ha, Bi – 0,0513 ha,
Bz – 0,5350 ha,
• działka nr 738, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
o pow. 0,0196 ha, Bi – 0,0114 ha,
Bz – 0,0082 ha,
• działka nr 740, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00036926/5,
o pow. 0,0560 ha, Bz – 0,0560 ha,
• działka nr 721, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00059301/5,
o pow. 0,0349 ha, Bz – 0,0349 ha,
• działka nr 911, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00059301/5,
o pow. 0,0163 ha, Bz – 0,0163 ha,
• działka nr 909, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00032654/9,
o pow. 0,0325 ha, Bi – 0,0269 ha,
Bz – 0,0056 ha,
• działka nr 910, obręb Kolej,
z KW nr GL1G/00032654/9,
o pow. 0,0482 ha, Bz – 0,0482 ha,
o łącznej powierzchni 0,7938 ha.
Usytuowane na płn. od ul. Cmentarnej/przy ul. Cmentarnej/przy
ul. Knurowskiej w Gliwicach.
Termin przetargu: 19 czerwca 2019 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 950 000,00 zł
Cena zawiera podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2174.

Wadium: 95 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2019 r.
---------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości obejmującej
niezabudowaną:

• dz. nr 129, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0346 ha,
KW GL1G/00138443/0, położoną
przy ul. Piaskowej.

oferuje do wynajęcia:

• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone
w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio
przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez
profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją
przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl
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Termin przetargu: 25 czerwca 2019 r., godz.
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 500,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek
VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU z 2018 r.,
poz. 2174 z późn. zm.).

Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 czerwca 2019 r.
---------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako:

• dz. nr 525, obręb Stare Gliwice, położonej w Gliwicach przy
ul. Kozielskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice. Użytek
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, pow. 0,1011 ha, księga
wieczysta nr GL1G/00032256/9;
Termin przetargu: 8 lipca 2019 r., godz. 10.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
219 000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

• zabudowaną dz. nr 296, obręb
Centrum, KW GL1G/00053840/3
wraz z przeniesieniem prawa własności zabudowy budynku administracyjno-biurowego o pow.
użytkowej 3954 m2 oraz niezabudowaną działkę nr 297, obręb
Centrum, KW GL1G/00118278/6.
Łączna powierzchnia działek położonych przy ul. ks. Hlubka 4
wynosi 0,2506 ha.
Termin rokowań: 5 sierpnia 2019 r., godz. 12.00
Miejsce rokowań: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
3 800 000,00 zł, w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 49 780,00 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 3 750 220,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174) stanowi
1,31% ceny wywoławczej nieruchomości brutto.
Na podstawie art. 43 pkt 10a wyżej powołanej ustawy, nieruchomość zabudowana zwolniona jest od
opodatkowania podatkiem VAT. Cena nie podlegająca
opodatkowaniu 23% podatkiem VAT stanowi 98,69%
ceny wywoławczej nieruchomości brutto.

Zaliczka: 380 000,00 zł

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

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka
nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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

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

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Łowickiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 1026/3, obręb Żerniki, o pow.
0,0905 ha, zapisana w KW GL1G/00013773/0,
użytek RIVa – grunty orne,
• działka nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow.
0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/00139788/7,
użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega
niewydzielony udział w wysokości ¼ w działce
nr 1026/1, obręb Żerniki.
Opis przedmiotu przetargu.
Działki położone we wschodniej części miasta
Gliwice przy ul. Łowickiej. Sąsiedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola
uprawne. Okolica dobrze skomunikowana. Działka 1026/1, obręb Żerniki, ma bezpośredni dostęp
do utwardzonej drogi publicznej o znacznym
natężeniu ruchu ul. Łowickiej i służy jako droga
wewnętrzna do działki 1026/3, obręb Żerniki oraz
do działek przyległych. Działka nr 1026/3, obręb
Żerniki, ma kształt regularny, umożliwiający zagospodarowanie pod budownictwa jednorodzinne.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki oraz działka
nr 1026/3, obręb Żerniki, położone są na terenie, na którym od 23 września 2004 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego po
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach.
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004
z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z mpzp działka położona jest w jednostce funkcjonalnej o symbolu E3.1(3.1)/
TMJ, gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa
mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą
(pojedynczą i bliźniaczą) oraz szeregową, dla
których obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow.
maks.) – 20,
• procent terenów zielonych (biologicznie
czynnych – pow. min.) – 70,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.
Działka znajduje się w strefie SH-3.1, w granicy
strefy „OW” obserwacji archeologicznej, w obrębie której wszelkie prace ziemne winny być
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla
Żerniki, położoną po wschodniej stronie ulicy
Tarnogórskiej.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, znajduje się
w granicach opracowania ww. planu.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto,
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Minimalne postąpienie: 2530,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 lipca 2019 r. o godz.
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 7 sierpnia 2019 r.
I ustny przetarg przeprowadzony został 29 marca 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 25 300,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1026/1
i 1026/3, obręb Żerniki oraz wpisać, kto będzie
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 3 lipca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie
ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie
aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego – w przypadku
pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM – 99/18 z 10 grudnia 2018 r. w sprawie
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 1026/3, obręb Żerniki oraz niewydzielonego
udziału w wysokości 1/4 prawa własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 1026/1, obręb
Żerniki, zapisane w KW nr GL1G/00013773/0,
stanowiące własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu części nieruchomości, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust.
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik,
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa
się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Gliwicach nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r.,
która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86
z 8 września 2004 r., poz. 2442, zapisami księgi
wieczystej nr GL1G/00013773/0 oraz stanem
faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady
ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM – 99/18 z 10 grudnia 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości
oraz warunkach przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości,
pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.:
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na
elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU
z 2014 r., poz. 1490).

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Łowickiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 1026/4, obręb Żerniki, o pow.
0,0902 ha, zapisana w KW GL1G/00013773/0,
użytek RIVa – grunty orne,
• działka nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow.
0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/00139788/7,
użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega
niewydzielony udział w wysokości ¼ w działce
nr 1026/1, obręb Żerniki.
Opis przedmiotu przetargu
Działki położone we wschodniej części miasta
Gliwice przy ul. Łowickiej. Sąsiedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola
uprawne. Okolica dobrze skomunikowana. Działka 1026/1, obręb Żerniki, ma bezpośredni dostęp
do utwardzonej drogi publicznej o znacznym
natężeniu ruchu ul. Łowickiej i służy jako droga
wewnętrzna do działki 1026/4, obręb Żerniki oraz
do działek przyległych. Działka nr 1026/4, obręb
Żerniki, ma kształt regularny, umożliwiający zagospodarowanie pod budownictwa jednorodzinne.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki oraz działka
nr 1026/4, obręb Żerniki, położone są na terenie, na którym od 23 września 2004 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego po
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach.
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą XXI/576/2004
z 8 lipca 2004 r., która opublikowana została
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z mpzp działka położona jest w jednostce funkcjonalnej o symbolu E3.1(3.1)/
TMJ, gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa
mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone
pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą
(pojedynczą i bliźniaczą) oraz szeregową, dla
których obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow.
maks.) – 20,
• procent terenów zielonych (biologicznie
czynnych – pow. min.) – 70,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.
Działka znajduje się w strefie SH-3.1, w granicy
strefy „OW” obserwacji archeologicznej, w obrębie której wszelkie prace ziemne winny być
prowadzone pod nadzorem archeologicznym.
8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla
Żerniki, położoną po wschodniej stronie ulicy
Tarnogórskiej.
Działka nr 1026/1, obręb Żerniki, znajduje się
w granicach opracowania ww. planu.
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto,
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Minimalne postąpienie: 2530,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 lipca 2019 r. o godz.
12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 7 sierpnia 2019 r.
I ustny przetarg przeprowadzony został 29 marca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 25 300,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr
1026/1 i 1026/4, obręb Żerniki oraz wpisać, kto
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane
na rachunku gminy najpóźniej 3 lipca 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
na wskazane konto bankowe – zgodnie ze
złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie
aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr
PM – 100/18 z 10 grudnia 2018 r. w sprawie
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 1026/4, obręb Żerniki oraz niewydzielonego
udziału w wysokości 1/4 prawa własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 1026/1, obręb
Żerniki, zapisane w KW nr GL1G/00013773/0,
stanowiące własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu części nieruchomości, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r,. poz. 2204).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na
rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Gliwicach nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września
2004 r., poz. 2442, zapisami księgi wieczystej
nr GL1G/00013773/0 oraz stanem faktycznym
działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM – 100/18 z 10 grudnia 2018 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz
warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości, pok.
16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.:
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na
elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU
z 2014 r., poz. 1490).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
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1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu
realizacji obowiązków i uprawnień wynikających
z przepisów prawa w związku z realizacja zadań
ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg
i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu,
adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji;
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać
danych bez żadnych konsekwencji prawnych,
a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich
wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, zleconych
lub realizowanych w oparciu o porozumienia,
o których mowa w szczególności w art. 7, 8,
9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym;
dane osobowe są nam również niezbędne do
zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani

ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6
ust. 1 pkt 3) lit. e)),
• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku,
niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy
lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych
osobowych można się kontaktować pisemnie (na
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych.
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą
złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście
do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu
od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub
32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może
korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich
danych osobowych, sprostowania (poprawiania)
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich
danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za
zgodą można również cofnąć zgodę, wycofanie
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych
osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa
dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo
o tym poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma
również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych niezgodne z przepisami prawa do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych
może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje
skutki wynikające wprost z przepisów.
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4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom
organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis
prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek
udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych lub z przepisów szczególnych,
• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane
podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.
UE.L nr 119, str. 1).

Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. DASZYŃSKIEGO 3, lokal nr 15,
III piętro, pow. 34,66 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, spiżarka,
przedpokój, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., godz.
10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 12 czerwca 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin:
25 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńska 44C w Gliwicach, tel. 32/339-29-95)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2019 r.

UŻYTKOWE
• UL. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter, pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., godz.
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 13 czerwca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin:
25 czerwca 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2019 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr III, parter, pow. 107,61 m2, 4 pomieszczenia, WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., godz.
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 239 700,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Termin oględzin: 11 czerwca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 czerwca
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy
ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2019 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr II, parter, pow. 234,91 m2 + 4 piwnice
i 2 korytarze: 67,14 m2, 7 pomieszczeń, 3 korytarze, 2 sanitariaty,
WC, klatka schodowa, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., godz.
11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 204 700,00 zł
Wadium: 10 300,00 zł
Termin oględzin: 11 czerwca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin:
25 czerwca 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15,
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2019 r.

• PL. JAŚMINU 8, lokal nr I, parter,
pow. 130,00 m2, 8 pomieszczeń,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 czerwca 2019 r., godz.
12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 174 160,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin oględzin: 14 czerwca 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 25 czerwca
2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2019 r.

• UL. FREDRY 2, garaż nr G5, parter,
pow. 27,35 m2, 1 pomieszczenie,
garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin oględzin: 24 czerwca 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 2 lipca 2019 r. od
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 28 czerwca 2019 r.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Szczegółowe informacje na temat lokali
dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod
nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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kultura

Podążaj za różowym kotem! CO? GDZIE? KIEDY?
W nocy swoje drzwi otworzą przed mieszkańcami galerie oraz pracownie
artystyczne. 15 czerwca odbędzie się 12 ArtNoc. Wypatrujcie różowego
kota – w zaułkach, podwórkach i na placach królować będzie sztuka.

czwartek 6 czerwca

■■ godz. 17.00: „Architekt w służbie realności” – wykład
Ewy Chudyby, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.00: recital utworów Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu Jarosława Cyby, Arena Gliwice
(ul. Akademicka 50)
■■ godz. 18.00: „Żory” – wykład z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci
Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 18.00: Trzeci Oddech Kaczuchy – występ kabaretowy, Klub Pracowników Politechniki Śląskiej
(ul. Banacha 3)
■■ godz. 20.15: Objazdowa Etiuda i Anima – projekcje
filmów krótkometrażowych w ramach DKF-u Trans,
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

fot. UM Gliwice

piątek 7 czerwca

Idąc tropem gliwickiej sztuki zajrzymy nie tylko do muzeów i galerii
sztuki, ale też do kawiarni, a także
na woonerf Siemińskiego. Gliwicka
noc otwartych galerii skierowana
jest do wszystkich zainteresowanych – swoje podwoje otworzy 37
miejsc, które przygotowały ponad
100 wydarzeń kulturalnych. Między
godz. 14.00 a 23.00 warto mieć
oczy szeroko otwarte!
Tradycyjnie w akcję włączą się
znane gliwickie galerie: Melina
(ul. Częstochowska 16) z wystawą
plakatów Kai Renkas, Brama (ul.
Krótka 1‒3) z ekspozycją malarstwa Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej. Galeria Sztuki Współczesnej
Esta (ul. Raciborska 8) zaprasza na
wernisaż wystawy Jana Chwałczyka
„Światło mojego życia”. W galerii
na6 (ul. Matejki 6) zostanie otwarta wystawa „Jerzy Lewczyński – fotograf z Gliwic”.

W Młodzieżowym Domu Kultury
w Gliwicach (ul. Barlickiego 3) swoje
prace fotograficzne zaprezentują
członkowie grupy Aczkolwiek, będą
też koncerty i warsztaty grafiki,
a grupa Casting pokaże widowisko
„Wieczorem mów do mnie czule”.
W kinie Amok (ul. Dolnych Wałów
3) o godz. 16.15 rozpoczną się projekcje filmów o sztuce i artystach,
między innymi głośny dokument
o Marinie Abramović. W Centrum
Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul.
Studzienna 6) będzie można zobaczyć
trzy wystawy i spotkać się z ich autorkami – Aleksandrą Skrzyszewską,
Jolantą Zygmunt-Więzik i Joanną
Nowicką. W galerii Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych (ul.
Robotnicza 3) swoje prace wystawią
studenci Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Wiele będzie działo się
także w Pracowni Rzeźby i Ceramiki
oraz galerii Garażowej (ul. Ziemowita 1) – tam motywem przewodnim

będą książki, a pełen wrażeń wieczór
zakończy slam poetycki, czyli publiczna rywalizacja poetów performerów,
połączona z jam session.
Na trasie różowego, artnocowego
kota znajduje się jeszcze wiele miejsc,
m.in. Stacja Artystyczna Rynek (Rynek
4–5), Muzeum Tatuażu (ul. Krupnicza
16), Centrum Kultury Jazovia (Rynek
10), pracownie artystyczne, a nawet
kafejki. Szczegóły dostępne są na
stronie internetowej: www.gliwickaartnoc.pl. 15 czerwca między godz.
14.00 a 20.00 na Rynku będzie także
działał punkt informacyjny, w którym
będzie można zorientować się we
wszystkich atrakcjach przygotowanych przez organizatorów poszczególnych wydarzeń.
12 ArtNoc jest organizowana przez
Stowarzyszenie Melina. Projekt jest
dofinansowany z budżetu Miasta
Gliwice. 
(mm)

Niezła JAZZda!

Czwartek Jazzowy z Gwiazdą 13 czerwca to będzie prawdziwe muzyczne szaleństwo.
W Ormiańskiej (ul. Siemińskiego 22) wystąpi zespół Yes4Jazz.
Koncert będzie promował nowy
krążek kwartetu – „Hard Work”.
– Brzmienie zespołu i sposób gry
nawiązuje do tradycji stylów be-bop
i hard-bop – mówi Daniel Ryciak,
prezes Śląskiego Jazz Clubu. W czteroosobowej grupie występuje
między innymi Arek Skolik, jeden
z najlepszych perkusistów w kraju.
Wojciech Pruszyński jest znakomitym pianistą i autorem większości
kompozycji grupy. W Yes4Jazz na
saksofonie gra Robert Chyła, a na
kontrabasie Piotr Stepek.
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sobota 8 czerwca

■■ godz. 8.00: wycieczka szlakiem organów Górnego
Śląska w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu
Dni Muzyki Organowej, parking przy Teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ od godz. 11.00: INDUSTRIADA, Radiostacja (ul. Tarnogórska 129), Oddział Odlewnictwa Artystycznego
(ul. Bojkowska 37), Muzeum Techniki Sanitarnej (ul.
Edisona 16)
■■ godz. 11.00 i 13.00: „Dział Archeologii. Tajemnica burgonety” – zajęcia z cyklu „Mały muzealnik. Skarby z naszych zbiorów”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 15.00: „Daj mi usłyszeć swój głos”, reż. T. Shippony, M. Ben Hayl – projekcja z cyklu „Żydowskie
Motywy”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul.
Poniatowskiego 14)
■■ godz. 19.00: Opowieści o demonach słowiańskich,
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

niedziela 9 czerwca

■■ godz. 11.00 i 13.00: „Opowiem Ci bajkę... o pewnym
misiu” – warsztaty „Kubusia Puchatka” A.A. Milne'a,
Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 12.00: Baśnie z dalekich wysp i lądów dla dzieci, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 16.15: „Mamy talent!”, reż. C. Lo – Kinowy
podwieczorek dla całej rodziny, Scena Bajka – Kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.15: „Van Gogh. Pola zbóż i zachmurzone
niebiosa”, reż. G. Piscaglia – projekcja z cyklu „Sztuka na ekranie”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

poniedziałek 10 czerwca

■■ godz. 19.00: Crystal Monee Hall – koncert w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

wtorek 11 czerwca

■■ godz. 17.30: finał szkolnego przeglądu inscenizacji teatralnych Perypetie 2019, scena Bajka – Kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: „Pewna siebie w pracy” – warsztaty
coachingowe, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 19.00: koncert muzyki średniowiecznej w ramach Wikińskiej wioski z Utgardem, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

środa 12 czerwca

Arek Skolik

fot. K. Idźkowska

Koncert rozpocznie się 13 czerwca o godz. 21.00. Organizatorem
wydarzenia jest Śląski Jazz Club.
Projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice. 
(mm)

■■ godz. 16.00: „Archetypy bogini, czyli o kobietach
w kulturze” – wykład, Kawiarenka Zamkowa (ul.
Bankowa 11)
■■ godz. 17.00: „Nie tylko Axentowicz, czyli o Ormianach
w sztuce polskiej od XVI do XX wieku” – wykład prof.
Andrzeja Zięby, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 17.00: „Dyplomy 2019” – wernisaż wystawy
prac absolwentów Liceum Plastycznego z roku szkolnego 2018/2019, hotel Silvia Gold (ul. Studzienna 8)
■■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Pawłem Zuchniewiczem w ramach obchodów 20. rocznicy wizyty
Jana Pawła II w Gliwicach, Biblioteka Centralna (ul.
Kościuszki 17)
■■ godz. 18.30: „Jak zdrowo karmić kota?” – wykład
Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk z cyklu „Nasi bracia mniejsi”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

■■ godz. 16.30: warsztaty iris foldingu, Filia nr 30 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)
■■ godz. 18.00: koncert Aleksandry i Tomasza Hańskich
z cyklu „Muzyczna Kotłownia”, teatr Stara Kotłownia
(Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Barlickiego 3)
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