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złożenie wniosk projektantem została podpisan
Umowa z
24 stycznia.
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fot. Ł. Fedorczyk

www.gliwice.eu

Ferie w miejskim Co nowego
Sprawdź harmonogram
stylu
Budżetu Obywatelskiego
w Muzeum?
>> 8
>> 16
>> 4

druga strona w obiektywie

Poznaj tajemnice Kanału Gliwickiego

„Gliwice” z Różą Regionów

8 lutego o godz. 17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się spotkanie
autorskie z Przemysławem Nadolskim, autorem książki „Dzieje Kanału Gliwickiego
i Kłodnickiego”. Ta 41-kilometrowa droga wodna ma swój początek w Kędzierzynie-Koźlu, a koniec w basenie portowym Portu Gliwice w Łabędach. Więcej
interesujących faktów można przeczytać w wydawnictwie Muzeum w Gliwicach.
(fot. M. Baranowski / UM Gliwice)

Nowy, podręczny, polsko-angielsko-niemiecki miniprzewodnik turystyczny po
Gliwicach otrzymał wyróżnienie w VIII edycji konkursu Róża Regionów w kategorii
folder. Publikacja prezentuje najciekawsze miejsca w naszym mieście, a dołączono
do niej rozkładany plan Gliwic w skali 1:25 000. Wydawcą przewodnika jest
Wydział Kultury i Promocji Miasta UM. (fot. UM Gliwice)

Bezpłatną koleją na ferie

Rowery dla Gliwic

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież przez ponad dwa tygodnie będą mogły
bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Śląskich. Darmowe przejazdy będą obowiązywały od północy z 8 na 9 lutego do 24 lutego. Szczegółowe zasady promocji
można znaleźć na stronie internetowej Kolei Śląskich: www.kolejeslaskie.com.
(fot.SQ9NIT/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0)

10 elektrycznych rowerów ma przekazać gliwickim służbom Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To element promocji ekologicznego transportu, zrównoważonej mobilności miejskiej i wsparcie w codziennym wykonywaniu obowiązków.
Rowery mają trafić do gmin jeszcze w tym roku. Inwestycja będzie kosztować GZM
ok. 2 mln zł. (fot. Pixabay.com/CC0)
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fot. @thestripedmoon / FB Miasto Gliwice

fot. D. Nita-Garbiec

fot. Epepa Travel Blog / FB Miasto Gliwice

Piękne, zimowe Gliwice :-)

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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z miasta

fot. M. Baranowski

Centrum Przesiadkowe
na prostej
To już pewne – Mostostal Zabrze Biprohut dokończy projektowanie Centrum Przesiadkowego, a przed miastem
otwiera się szansa na złożenie wniosku o dofinansowanie
unijne tej inwestycji. Umowa z projektantem została
podpisana 24 stycznia.
Głównym zadaniem Mostostalu Zabrze Biprohut będzie
dokończenie dokumentacji
projektowej, w tym przygotowanie i przekazanie do
20 marca projektów budowlanych, dokumentacji
ZRID i dokumentacji zgłoszeniowej, umożliwiających
Miastu Gliwice zdobycie
wielomilionowej dotacji
z Unii Europejskiej na budowę Centrum Przesiadkowego. Chodzi o kwotę
ok. 130 mln zł w ramach

Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.
Na wykonanie całości zadania związanego z projektowaniem Centrum Przesiadkowego w Gliwicach firma
ma 25 tygodni od dnia
podpisania umowy.
Budowa Centrum Przesiadkowego będzie jedną
z największych i najważniejszych inwestycji w Gliwicach. Jego powstanie

obok zmodernizowanego
dworca kolejowego wprowadzi nową jakość do krajobrazu centrum miasta.
Nowoczesne Centrum
Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu,
podniesie standard obsługi
i usprawni przemieszczanie
się podróżnych. W ramach
inwestycji powstanie m.in.
nowy dworzec autobusowy
z zadaszeniem wraz z budyn-

kiem głównym, budynkiem
pomocniczym i tunelem. Będzie to nowoczesny obiekt,
zintegrowany z dworcem
kolejowym, systemem stacji autobusów miejskich,
regionalnych i międzynarodowych, z parkingami dla samochodów i rowerów oraz
zapleczem komercyjnym.

Ścisłe centrum Gliwic
zyska nowe oblicze –
w ramach inwestycji
zostaną zmodernizowane i przebudowane sąsiednie ulice,
a także ważny punkt
naszego miasta, plac
Piastów.

Przewidziano przebudowę ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego wraz z odcinkiem ul. Zwycięstwa,
placu Piastów i odcinka
ul. Piwnej, ul. Składowej
z fragmentem ul. Warszawskiej, ul. Okopowej,
ul. Na Piasku i placu przed
dworcem PKP oraz fragmentu ul. Tarnogórskiej.
Na przedłużeniu ul.
Udzieli zaplanowano
ciąg dla pieszych i rowerów, łączący okolice ulic
Kolberga i Tarnogórskiej
z Centrum Przesiadkowym. Zaplanowano
także ścieżkę rowerową
łączącą trasę rowerową Centrum – Sośnica

z drogami rowerowymi
na terenie Centrum Przesiadkowego, wykonanie
zadaszonych parkingów
dla jednośladów oraz stacji wypożyczalni rowerów
na terenie Centrum.

W przyszłości cały
kwartał przebudowanego ścisłego centrum Gliwic wraz ze
zmodernizowaną
ul. Zwycięstwa stanie
się kolejną wizytówką naszego miasta
i nową, przyjazną
przestrzenią miejską.


(kik)

Spore zmiany na ważnym skrzyżowaniu
Skrzyżowanie ul. Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów zostanie
przebudowane. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Dzięki tej inwestycji
zwiększy się przepustowość skrzyżowania, poprawi się też
bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W planach jest m.in. zmiana geometrii skrzyżowania, poszerzenie wlotów
i wylotów, korekta łuków
oraz przebudowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego.
Kierowcy dojeżdżający ul. Toszecką do skrzyżowania z ul.
Myśliwską będą mieli do dyspozycji trzy pasy: dla jadących na
wprost i w prawo, dla jadących
na wprost oraz dla skręcających
w lewo. Za skrzyżowaniem kierowcy będą nadal poruszali się
dwoma pasami ruchu, które

następnie zwężą się do jednego
pasa.
Za skrzyżowaniem ul. Toszeckiej,
Myśliwskiej i Pionierów, w pobliżu obecnie istniejącego przystanku (w kierunku centrum)
zostanie wybudowana zatoka
autobusowa.
Dla pieszych zostaną przygotowane
nowe chodniki. Z myślą o osobach
niewidomych i słabowidzących,
przy przejściach zostanie ułożona
specjalna kostka. Aby dodatkowo
zwiększyć bezpieczeństwo przechodniów, powstaną wyspy.
– Po przebudowie skrzyżowanie
będzie przyjazne dla wszystkich
uczestników ruchu. Jeśli wszystko
pójdzie zgodnie z planem, prace
ruszą jeszcze w tym roku – tłumaczy Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach. 
(mf)
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fot. M. Baranowski

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił
przetarg na rozbudowę skrzyżowania ul. Toszeckiej, Myśliwskiej i Pionierów. Zmiany będą
dotyczyły zarówno kierowców,
jak i pieszych.
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Od 1 lutego pierwszym zastępcą prezydenta Gliwic jest Adam Neumann, dotychczasowy drugi zastępca włodarza miasta. Został powołany na to stanowisko w związku
z nieobecnością wiceprezydenta Piotra Wieczorka. Stanowisko drugiego zastępcy
prezydenta Gliwic objął Mariusz Śpiewok, wieloletni dyrektor Biura Związku Gmin
i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
Po zmianach kadrowych Adam
Neumann będzie nadzorował
w UM wydziały: architektury
i budownictwa, geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, nadzoru właścicielskiego,
planowania przestrzennego, środowiska, a także geodetę miasta.
W sferze działań Mariusza Śpiewoka znajdą się natomiast: Miejski
Zarząd Usług Komunalnych oraz
urzędowe wydziały informatyki,
inwestycji i remontów, przedsięwzięć gospodarczych i usług
komunalnych, zamówień publicznych, Biuro Rozwoju Miasta.

kosztów i controllingu. W latach
2000–2010 był pracownikiem
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
gdzie m.in. kierował pracami
wydziału organizacyjnego. Od
2012 do 2014 roku pełnił funkcję
zastępcy dyrektora w gliwickim
MZUK-u. W marcu 2014 r. został
szefem Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego, gdzie
koordynował prace związane
z wyborem projektów do dofinansowania ze środków europejskich z puli dedykowanej dla
miast i powiatów. Zaangażowany
w kształtowanie polityki rozwoju
regionu, a ostatnio w przygotowywanie założeń dla przyszłej
perspektywy unijnej. 
(kik)

fot. UM Gliwice

Mariusz Śpiewok jest absolwentem Wydziału Organizacji
i Zarządzania Politechniki Śląskiej
(kierunek zarządzanie i marketing, specjalność zarządzanie
przedsiębiorstwem). Ukończył
również studia podyplomowe
na Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu w zakresie rachunku

PWiK ze Złotym
Laurem Kompetencji

fot. materiały PWiK

Zmiany w kierownictwie miasta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach zostało nagrodzone przez Regionalną Izbę Gospodarczą Złotym
Laurem Umiejętności i Kompetencji. Uroczysta gala wręczenia
wyróżnień odbyła się w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.
Gliwickie PWiK zostało wyróżnione Złotym Laurem w kategorii Firma Społecznie Odpowiedzialna
za „świadome, zrównoważone
zarządzanie zasobami wodnymi
i zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa wody,
a także szeroką bieżącą komunikację z klientami dotyczącą jej
jakości; podejmowanie działań
w zakresie edukacji i kształtowania postaw proekologicznych,
racjonalnego korzystania z wody
i ograniczania zanieczyszczeń

ścieków; wykonanie I i II etapu
projektu »Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gliwicach«, prowadzenie w latach
2013–2017 jako Menadżer Projektu budowy nowoczesnego
obiektu widowiskowo-sportowego »Arena Gliwice«; stworzenie
w 2013 roku Muzeum Techniki
Sanitarnej – placówki muzealnej zlokalizowanej w 100-letnim
budynku przepompowni; udaną
rewitalizację willi Neumanna –
siedziby Spółki”. 
(kik)

Sprawdź harmonogram GBO
Prezydent Gliwic ogłosił harmonogram przebiegu procedury GBO w 2019 roku. Gliwiczanie będą mogli zgłaszać
wnioski w marcu, a głosowanie zaplanowano na wrzesień.
Szczegółowy harmonogram prezentujemy poniżej.
Pierwotnie zakładano, że nabór
wniosków odbędzie się tradycyjnie przed feriami zimowymi. Warto jednak przypomnieć, że po raz
pierwszy GBO prowadzony będzie
w oparciu o przepisy zmienionej
ustawy o samorządzie gminnym
oraz wydanej na jej podstawie
uchwały Rady Miasta.

sków oraz zmiany kompetencji do
rozpatrywania odwołań.

Zgodnie ze wskazówkami nadzoru
prawnego Wojewody Śląskiego
konieczne jest skorygowanie
przepisów uchwały w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
– otwarcie kręgu mieszkańców
uprawnionych do składania wnio-

Na tej samej sesji radni zajmą
się również projektem uchwały
w sprawie Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej (dokument dostępny na
stronie www.gliwice.eu w dziale
„Gliwicka Inicjatywa Lokalna”).

(ml)

Projekt uchwały zmieniającej
będzie rozpatrywany na sesji
Rady Miasta 7 lutego – można
go znaleźć m.in. na stronie www.
gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

do
11 marca
18 marca
do
1 kwietnia

nabór projektów (wniosków)

12 czerwca

publikacja wyników ocen (weryfikacji) projektów wraz
z uzasadnieniami ocen negatywnych

13 do 19
czerwca

składanie odwołań od negatywnej oceny (weryfikacji)
projektów

do
22 lipca

publikacja wykazów projektów, które poddane zostaną
pod głosowanie w 2019 r. (z uwzględnieniem wyników
procedury odwoławczej)

2 do 23
września

4

ogłoszenie zarządzenia Prezydenta Miasta określającego
m.in. formę i miejsce składania projektów oraz kwotę
przeznaczoną na realizację zadań w 2020 r.

głosowanie

do 23
października

ogłoszenie wyników głosowania

październik
– listopad

spotkania ewaluacyjne z mieszkańcami i przekazanie
Komisji Dialogu Społecznego Rady Miasta Gliwice wniosków z ewaluacji
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Gliwice walczą o kardiologię

fot. UM Gliwice

W sobotę na gliwickim Rynku kilkaset osób protestowało przeciwko polityce NFZ, który odmawia finansowania
działalności pracowni kardiologii inwazyjnej w Szpitalu Miejskim. Demonstrujący mieszkańcy upominali się o kontrakt dla placówki. „Nie chcemy umierać” oraz „Mamy serca do leczenia, ale Fundusz serca nie ma” – skandowano
podczas protestu. Zebrano wiele podpisów, które powinny trafić na biurko ministra zdrowia.

NIK skontrolował Szpital Miejski.
Nie stwierdzono nieprawidłowości
Badaniem objęto działalność szpitala w latach
2015–2018, a jego przedmiotem była realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych
i rehabilitacyjnych, zmiany w organizacji wewnętrznej szpitala oraz sytuacja ekonomiczno-finansowa.

Zdaniem NIK po wprowadzeniu
PSZ (sieci szpitali) pogłębiła się
zła sytuacja finansowa Szpitala
Miejskiego, który w okresie
objętym kontrolą co roku
powiększał poniesioną stratę
ogółem oraz stratę na działalności leczniczej.

Straty poniesione na działalności leczniczej na koniec trzeciego kwartału 2017 r. wyniosły
12,5 mln zł, a w analogicznym
okresie roku 2018 już 18,5 mln zł,
czyli wzrosły o prawie 50%.
Jest to spowodowane zwiększeniem kosztów wynagrodzeń, wynikającym między
innymi z ustawowych regulacji
płac. W omawianym okresie
wysokość zobowiązań długoterminowych wzrosła ponad
trzykrotnie, z 9 mln zł do 28
mln zł, a krótkoterminowych
z 22,5 mln zł do 25,5 mln zł.
Natomiast wartość zobowiązań wymagalnych w tym czasie
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fot. Z. Daniec /UM Gliwice

W wystąpieniu pokontrolnym
napisano, że w żadnym z kontrolowanych obszarów nie
stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym NIK nie
formułuje uwag i wniosków.
Natomiast wynik finansowy
na działalności leczniczej
i wynik finansowy ogółem jest
ujemny.

kształtowała się na podobnym
poziomie ponad 13 mln zł,
co daje ich udział w zobowiązaniach krótkoterminowych na
poziomie 57,6% oraz 54,8%.
Podejmowane przez spółkę
działania spowodowały, że

w drugim półroczu 2018 r.
szpital uzyskał wyższy ryczałt na
udzielanie świadczeń w ramach
PSZ (sieci).
Przekładając to wszystko na
wskaźniki zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia, na 70

możliwych do uzyskania punktów, szpital w 2017 r. uzyskał
2 punkty, a w roku 2018 – 13
punktów, „co pokazuje” – konkluduje NIK – „że sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala uległa
nieznacznej poprawie w 2018 r.,
jednak ciągle jest bardzo zła”. (mj)
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Kolej Metropolitalna przyszłości
Tradycyjna, lekka, jednoszynowa... W koncepcji Kolei Metropolitalnej, która została przygotowana przez specjalistów z Politechniki
Śląskiej, zawarto cztery warianty rozwoju transportu szynowego na terenie GZM. Dokument został zaprezentowany 29 stycznia
podczas sesji Zgromadzenia Metropolii. W niedalekiej przyszłości zostaną zorganizowane konsultacje, podczas których będzie
można zapoznać się z treścią koncepcji KM, a także wyrazić swoje zdanie. O terminie i formie konsultacji poinformuje GZM.

– To pierwszy duży krok w kierunku rozwoju transportu zbiorowego na terenie Metropolii
i cieszę się, że w końcu nabiera
realnych kształtów. Gliwice od lat
zabiegały o szersze wykorzystanie
kolei w transporcie publicznym
w regionie – komentuje prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz.
Koncepcja Kolei Metropolitalnej
zawiera cztery warianty rozwoju
kolei – od podstawowego do
najbardziej rozbudowanego,
którego koszt został oszacowany
na ponad 16 mld zł. Realizacja
całego projektu jest przewidziana na co najmniej 10 lat.
Wariant 0 to bardziej efektywne
wykorzystanie tego,
co już jest. Wariant ten opiera
się na istniejącej infrastruktu-

Ornontowic i Orzesza. Przewidziany jest również rozwój kolei
tradycyjnej na trasie Gliwice –
Ruda Śląska – Katowice.

fot. R. Neumann

Koncepcja Kolei Metropolitalnej
odpowiada na najważniejsze
pytanie: w jaki sposób transport
szynowy powinien rozwijać się
w Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii. Eksperci z Politechniki
Śląskiej założyli, że w przyszłości
mieszkańcy GZM-u będą podróżować nie tylko klasyczną koleją,
ale również lekką koleją miejską
czy monorailem. Na nowych
torach pojawią się nowoczesne
pociągi, do których pasażerowie
będą wsiadać z dodatkowych
przystanków kolejowych.
rze i zakłada powstanie dwóch
głównych korytarzy transportowych: zachód – wschód (Gliwice
– Katowice – Dąbrowa Górnicza
Ząbkowice) i południe – północ
(Tychy Lodowisko – Katowice –
Tarnowskie Góry). W godzinach
szczytu kursy pociągów odbywałyby się co 15 minut. Priorytetem, ze względu na liczbę
podróżnych, byłoby połączenie
z Gliwic do Dąbrowy Górniczej.
Wariant 1 rozszerza
wersję podstawową
o budowę nowych
torów od Gliwic do Dąbrowy
Górniczej oraz od Nowego
Bierunia do Tarnowskich Gór.
Dzięki temu rozkład jazdy Kolei
Metropolitalnej nie kolidowałby
z pociągami innych przewoźników.

W wariancie 2 uwzględniono funkcjonowanie klasycznej
kolei, lekkiej kolei miejskiej
oraz kolei typu monorail.
Wariant ten zakłada dalszą
rozbudowę torowiska kolei
tradycyjnej. Odcinek gliwicki
z wariantu pierwszego zostałby wydłużony do Pyskowic.
Lekką koleją miejską, czyli rozwiązaniem pośrednim pomiędzy pociągiem i szybkim tramwajem, moglibyśmy dojechać
z Gliwic do Tychów przez Rudę
Śląską i Mikołów. Wariant 2
zakłada też budowę kolejnych
przystanków kolejowych,
w takich miastach jak Gliwice
(m.in. osiedle Kopernika) czy
Mikołów (m.in. ul. Krakowska).
Konieczny będzie też zakup
nowego taboru (elektryczne

zespoły trakcyjne i pociągi
lekkiej kolei miejskiej).
Natomiast monorail miałby
połączyć Międzynarodowy Port
Lotniczy w Pyrzowicach z Katowicami oraz z Sosnowcem.
Jego powstanie uzależnione
jest jednak od rozwoju lotniska
w Pyrzowicach, gdy rocznie
będzie obsługiwać 10 milionów
pasażerów. Z prognoz Katowice
Airport wynika, że może się to
stać około 2030 roku.
Wariant 3 to maksymalna wersja
rozwoju transportu
szynowego w Metropolii. Zakłada on bowiem dalszą rozbudowę lekkiej kolei miejskiej,
która z Gliwic przez Knurów
i Gierałtowice dojeżdżałaby do

– Warto zwrócić uwagę, że
każdy z przedstawionych
wariantów jest rozwinięciem
poprzedniego – zauważa Grzegorz Kwitek, członek zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, który odpowiada
za sprawy związane z transportem publicznym. – W tym
przypadku wariant 1 jest do
zrealizowania w najkrótszej
perspektywie czasowej, jest
również tańszy. To wersja minimum, która już w pewnym
stopniu pozwoli nam usprawnić
funkcjonowanie Kolei Metropolitalnej. Realizacja wariantu 3 –
wersja maksimum, najbardziej
rozbudowana – to inwestycja
rozłożona na kilkanaście lat.
Na jej realizację potrzebne są
większe nakłady finansowe,
ale to rozwiązanie najbardziej
kompleksowe. Trzeba jednak
dodać, że największy koszt
w wariancie 3 to budowa kolei
typu monorail, gdzie pociągi
poruszają się po specjalnej
estakadzie. Jego szacunkowa
wartość na odcinku pomiędzy
lotniskiem w Pyrzowicach
a Katowicami i Sosnowcem
mogłaby wynieść ponad 4 mld
zł – podkreśla Grzegorz Kwitek.

(kik)

HealthTech World Cancer Day w Gliwicach
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie było jednym z ośmiu miejsc w Europie, gdzie 1 lutego odbyła się konferencja
HealthTech World Cancer Day 2019 w ramach międzynarodowego projektu Nobel. W Polsce została ona zorganizowana po raz pierwszy.

Zaproszeni do gliwickiej onkologii
goście i dziennikarze mieli okazję
obejrzeć najnowocześniejszą
aparaturę medyczną służącą do
diagnostyki i leczenia chorób no-
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wotworowych, w tym m.in. aparaty CyberKnife, Edge, TrueBeam
i aparat terapeutyczny połączony
z funkcją spiralnej tomografii
komputerowej do tomoterapii.
Zajrzeli też do Zakładu Patologii
Nowotworów, Pracowni Radiologii Interwencyjnej i laboratorium,
w którym wykonywane są badania tzw. metodą aferezy.
– W ostatnich latach jesteśmy
świadkami bardzo znaczącego
postępu w zakresie diagnostyki
i leczenia chorych na nowotwory.
Ten postęp jest możliwy dzięki myśli ludzkiej, opracowaniu nowych
metod, ale też nowoczesnym
technologiom, które umożliwiają
wdrożenie i stosowanie tych metod w praktyce klinicznej – opowiadał prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, zastępca dyrektora
ds. klinicznych Centrum Onkologii
w Gliwicach.

fot. T. Narodowski COI Gliwice

– Spotkania odbyły się w ośmiu
europejskich krajach jednocześnie.
Przygotowano je po to, by podnieść
świadomość na temat wpływu innowacyjnych technologii medycznych na walkę z rakiem. Wpływ ten
przekłada się m.in. na wcześniejszą
i dokładniejszą diagnozę, bardziej
efektywne i bezpieczniejsze dostarczanie leków, skuteczniejszą i bezpieczniejszą radioterapię, usprawnienie zabiegów chirurgicznych,
indywidualne leczenie pacjenta,
zdalny monitoring – podkreślają
przedstawiciele współorganizatora
polskiej edycji HealthTech World
Cancer Day 2019, Górnośląskiej
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju w Gliwicach.

Dodał, że postęp w diagnostyce i terapii onkologicznej jest
ogromny, ale różni się w zależności od nowotworu. – Nie możemy
mówić, że rak to jedna choroba.
To kilkaset różnych chorób, które
są rozpoznawane u pacjentów
w różnych stadiach, w związku
z czym i efekty ich leczenia są

różne. Z całą pewnością jednak
w wielu przypadkach choroba,
którą jeszcze kilka lat temu uważaliśmy za nieuleczalną, obecnie
może zostać wyleczona – podkreślał prof. Giebel.
Przypomniał, że Centrum Onkologii w Gliwicach jest nie

tylko szpitalem, który zapewnia pacjentom onkologicznym
kompleksową diagnostykę i leczenie. Jest również instytutem
naukowo-badawczym, w którym
opracowywane są m.in. nowe
metody diagnostyczne i terapeutyczne. 

(kik)
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biznes / inwestycje

Spory ruch w Technoparku
Budowa kolejnego obiektu, farma fotowoltaiczna i nowi lokatorzy – gliwicki Technopark rozbudowuje się. Tylko w drugiej połowie 2018 r. do firm Technoparku dołączyło kolejnych 10 przedsiębiorców. Część z nich skorzysta ze wsparcia podczas stawiania
pierwszych kroków i rozwijania działalności.
ciepłą wodę. Projekt został dofinansowany z funduszy Unii
Europejskiej – tłumaczy Jacek
Kotra, dyrektor gliwickiego
Technoparku.
Przypominamy również, że trwa
rozbudowa Technoparku – przy
ul. Wincentego Pola powstaje
kolejny budynek, w którym
znajdzie się miejsce dla 20 firm
z branży nowych technologii.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, nowy inkubator będzie gotowy w 2020 r. 
(mf)

budynków przy ul. Konarskiego
i Wincentego Pola powstała
farma fotowoltaiczna z ekranami kumulującymi energię
słoneczną.

Rudnicki dostarczająca oprogramowanie wspierające projekty
inżynierskie oraz AboveVR Sp. z o.
o. tworząca interaktywne aplikacje
wykorzystujące elementy rozszerzonej rzeczywistości. W ostatnich
miesiącach swoje miejsce znalazła
tu także kancelaria prawna ESB
Matczuk, Matuszak-Leśny Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.

fot. materiały Technoparku

Tylko w drugiej połowie 2018 r.
w Technoparku swoją siedzibę
ulokowała tworząca aplikacje
mobilne firma Appvinio, działająca
na rzecz budowy społeczeństwa
informacyjnego Fundacja Media
3.0 i spółka CREONA zajmująca się
opracowywaniem nowych koncepcji procesów produkcyjnych.
Dołączyło też przedsiębiorstwo
IMS Messsysteme GmbH–, które
produkuje systemy pomiarowe do
zastosowań przemysłowych, firma
projektowa Symbol Studio Mateusz Pałka, firma Symkom Leszek

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Park Naukowo-Technologiczny
„Technopark” Sp. z o.o. w Gliwicach, którego współzałożycielem
i większościowym udziałowcem
jest Miasto Gliwice, od lat roztacza
ochronny parasol nad firmami stawiającymi pierwsze kroki w branży nowych technologii. Mury
budynków przy ul. Wincentego
Pola i Konarskiego opuściło już kilkanaście spółek przygotowanych
do samodzielnej działalności. Ich
miejsce zajmują kolejne.

– Dzięki farmie więcej energii
pozyskamy z odnawialnych
źródeł i ograniczymy emisję
szkodliwych substancji do
atmosfery. Uruchomimy też
centralę cieplną, dzięki czemu
będziemy z tego źródła czerpać

To nie koniec nowości w gliwickim Technoparku – na dachach

Gliwicki Lider
Polskiego Biznesu

fot. M. Baranowski

Gliwicka spółka EMT-Systems została nagrodzona Złotą
Statuetką Lidera Polskiego Biznesu. Konkurs, organizowany przez Business Centre Club, honoruje firmy wyróżniające się dynamicznym rozwojem, dobrymi wynikami
ekonomicznymi oraz zaangażowaniem w działalność
społeczną i charytatywną.

Uwaga kierowcy!

EMT-Systems została nagrodzona za świetne wskaźniki
ekonomiczne, najwyższą jakość
i bogatą paletę usług szkoleniowych oraz pomoc potrzebującym. Podczas gali w Teatrze
Wielkim – Operze Narodowej
w Warszawie Złotą Statuetkę
odebrał prezes zarządu spółki
Grzegorz Wszołek.
EMT-Systems jest innowacyjną
firmą szkoleniową specjalizu-

jącą się w organizacji kursów
z zakresu mechatroniki i technik
inżynierskich.
Działa też społecznie – w ramach
kampanii „Dzielimy się wiedzą”
EMT-Systems zorganizowało
ponad 50 bezpłatnych specjalistycznych warsztatów technicznych EMT TOUR. Firma angażuje
się również w inicjatywy lokalne,
m.in. wspiera dzieci z gliwickich
świetlic środowiskowych.  (mf)

Przy ul. Bojkowskiej rozpoczęła się budowa zjazdu na
tereny zajmowane przez firmę
Panattoni.
Roboty są prowadzone na
poboczu jezdni, która na czas
prac zostanie lekko zwężona.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, prace zakończą się
pod koniec kwietnia.
Z nową sytuacją kierowcy muszą
liczyć się również na ul. Gwarków – na odcinku od ronda u
zbiegu ulic: Jasnej, Kochanow-

skiego i Gwarków, do wybudowanego w ostatnim czasie
marketu zmieniła się organizacja
ruchu. Na tym odcinku będzie
on odtąd dwukierunkowy. Dalej, w kierunku ul. Bojkowskiej,
ul. Gwarków pozostanie ulicą
jednokierunkową. 
(mf)
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fot. materiały EMT-Systems

Przy ul. Bojkowskiej powstanie nowy zjazd, a przy ul. Gwarków zmieni się organizacja ruchu. Kierowcy proszeni są o zwrócenie uwagi na nowe oznakowanie.
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Ferie w miejskim stylu
Na tropie

W wodzie

fot.K. Krzemiński / UM Gliwice

Ferie w Gliwicach z całą pewnością upłyną
szybko i na dobrej zabawie. Poza licznymi zajęciami, półkoloniami, warsztatami,
poza harcami na śniegu i górkach saneczkowych, warto wybrać się na basen.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach bierze tegoroczne ferie pod lupę!
Dzieci rozwiążą kryminalne zagadki, poćwiczą spostrzegawczość i wcielą
się w detektywów. To będzie fantastyczna zimowa zabawa. Oddziały MBP
w całym mieście przygotowały mnóstwo atrakcji dla najmłodszych czytelników.

Podczas ferii wszystkie pływalnie – Olimpijczyk na
osiedlu Kopernika, Mewa na Sikorniku czy Delfin
przy ul. Warszawskiej – będą dostępne w ustalonych, stałych godzinach. W tym czasie nie ma
zajęć szkolnych, dlatego tory pływackie w godzinach przedpołudniowych będą bardziej dostępne.
Harmonogramy działania poszczególnych pływalni
można znaleźć na stronie internetowej Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych. Bilety ulgowe dostępne
są w cenie od 4 zł.

(mf)

Podczas zajęć w filiach MBP w Gliwicach
dzieci nauczą się łamać szyfry, pobierać
odciski palców i rysować portrety pamięciowe. W Biblioforum (CH Forum,
ul. Lipowa 1) dzieci nauczą się programować
roboty i tworzyć notesy do prowadzenia detektywistycznych notatek. Na os. Baildona
najmłodsi wezmą udział w grze połączonej
z tropieniem w terenie. W filii na os. Kopernika dzieci przygotują swoje służbowe legi-

Na sportowo

Pod palmami

Warto skorzystać też z oferty lodowisk – przy ul. Akademickiej działa lodowisko „Tafla”, a na przy pływalni „Olimpijczyk” na osiedlu
Kopernika lodowisko „Piruet”.
Na tafli o wymiarach 15 × 30 m można szlifować jazdę na łyżwach, ćwiczyć podskoki
czy przeplatanki. Ale to również idealne miejsce na stawianie pierwszych kroków
na ostrych krawędziach. Idealnie posłużą do tego wesołe misie, które czekają
w wypożyczalni. Do dyspozycji jest również wypożyczalnia łyżew i punkt serwisowy. Z lodowiska można korzystać przez cały tydzień w godz. od 10.00 do 20.00
(z przerwą na przygotowanie lodu od godz. 14.00 do 15.00). Bilety -w cenach od
1 do 8 zł. Szczegółowy cennik jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego
Zarządu Usług Komunalnych.
(mf)
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fot. Freepik

14 dni pełnych energii i ruchu – to propozycja na zimową labę dla najmłodszych (i nie tylko). Pod okiem
profesjonalnych instruktorów dzieci połkną sportowego bakcyla. Na otwartych treningach spróbują swoich
sił w judo, boksie i futsalu, poćwiczą też wsady do
kosza. Wszystkie treningi sportowe z instruktorami
są bezpłatne.
Na płycie głównej zostanie otwarte rolkowisko. Będą
przeszkody i slalomy do pokonania. Arena zostanie
także otwarta dla biegaczy – między godz. 6.00 a 8.00
oraz między godz. 20.00 a 22.00. A od godz. 9.00
do 11.45 wstęp na Chwyciarnię, czyli najfajniejszą
ściankę wspinaczkową w Polsce, będą miały tylko
dzieci i młodzież z legitymacją szkolną.
Informacje o cenach wejściówek na treningi biegowe,
rolkowisko i Chwyciarnię oraz rozkład zajęć z instruktorami jest dostępny na stronie arenagliwice.com.

(mm)
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fot. UM Gliwice

Gliwicka palmiarnia to oaza zieleni w centrum miasta. Jest trzecim co do wielkości
obiektem tego rodzaju w Polsce. Powstała jeszcze w XIX wieku Palmiarnia liczy
obecnie ponad 6 tys. okazów flory i fauny. Można w niej podziwiać rośliny cytrusowe, przyprawowe (pieprz, cynamon, kardamon) oraz egzotyczne palmy i kaktusy,
pochodzące z Australii, Afryki i obu Ameryk. W czterech tematycznych akwariach
można zobaczyć kilkadziesiąt gatunków ryb. Zwiedzanie zajmuje około 1,5 godz.
Bilet ulgowy kosztuje 6 zł.
(mf)

Na lodzie

fot. materiały MZUK

fot. UM Gliwice

Futsal, judo, koszykówka? A może trening
bokserski, szaleństwa na rolkach albo gra
w tchoukball? Arena Gliwice zaprasza na ferie!

Mamy niespodziankę dla miłośników zieleni i zwierząt mieszkających w gliwickich tropikach – podczas ferii Palmiarnia Miejska
będzie czynna również w poniedziałki, w godz. od 9.00 do 18.00.
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tymacje. W Łabędach wcielą się w projektantów mody i wykonają kapelusze
inspirowane nakryciem głowy najsłynniejszego książkowego detektywa – Sherlocka
Holmesa. Będą też warsztaty tworzenia komiksów, teatrzyki i bale przebierańców. Jest z czego wybierać! Udział
we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
Na niektóre trzeba się wcześniej zapisać.
Więcej na biblioteka.gliwice.pl.
(mm)

fot. A. Ziaja

Dzieci, które
spędzają
ferie
w mieście z
c
ścią nie będą ałą pewnos
miejskim gó ię nudzić. Poza
rka
mi, do dysp mi saneczkowyoz
miejskich o ycji mają szereg
bie
baseny i lod któw – m.in.
owisko. Ucie
ka
jący przed c
hłodem mo gą
odwiedzić
gliwickie
tropiki!

ferie w mieście

fot. Freepik

ferie w mieście
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aktualności / ogłoszenia
fot. UM Gliwice

Zapłać online
w Wirtualnym
Biurze Obsługi

Arena Gliwice
walczy o nagrodę
Arena Gliwice powalczy o statuetkę DEMES przyznawaną w konkursie Nagrody Biznesu Sportowego. Gliwicka hala znalazła się w finałowej trójce w kategorii obiekt
sportowy, obok drugiego śląskiego reprezentanta – Stadionu Śląskiego i największego
polskiego obiektu, PGE Narodowego.
Nagrody Biznesu Sportowego
to wyróżnienia przyznawane
w obszarze marketingu sportowego za zaangażowanie w rozwój
sportu, promocję w kraju i na
arenie międzynarodowej oraz
zarządzanie przez kształtowanie
relacji i wkład w rozwój polskiego
sportu. Arena Gliwice została nominowana w gronie najlepszych
i najnowocześniejszych obiektów
sportowych. Jury ocenia przede
wszystkim ich wielofunkcyjność,
efektywne zarządzanie, atrakcyjność organizowanych wydarzeń
i bezpieczeństwo.
Otwarty w ubiegłym roku obiekt
widowiskowo-sportowy przy ul.

Akademickiej 50 to nowa wizytówka Gliwic i Śląska, miejsce
imprez światowego formatu,
a przy tym jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu
w kraju. Arena Gliwice składa
się z dwóch hal: Areny Głównej,
przeznaczonej dla ponad 17 000
widzów i Małej Areny dla 2 000
widzów. W ciągu kilku miesięcy
działania wiele się w niej wydarzyło: hala była gospodarzem 64
wydarzeń i przyjęła blisko 160
tysięcy odwiedzających.
– Konkurencja jest spora na rynku, cieszymy się jednak, że udało
nam się znaleźć wśród wyróżnionych. Za nami wiele wielkich wy-

darzeń nie tylko sportowych, ale
także kulturalnych i muzycznych.
Gościliśmy już zawodników ju-jitsu, MMA, bokserów oraz siatkarzy. Już w kwietniu zobaczymy
piłkarzy ręcznych, którzy zmierzą
się z Niemcami w Mistrzostwach
Europy. Arenę odwiedziły takie
gwiazdy jak Jimek, Cleo czy Armin
van Buuren. Ten rok zapowiada
się jeszcze intensywniej, a kalendarz wciąż się zapełnia. Ta nominacja to potwierdzenie istnienia
potrzeby tworzenia przestrzeni
dla tego typu obiektów. Cieszymy
się, że jesteśmy w gronie najlepszych z najlepszych – mówi Marcin Herra, Prezes Zarządu Arena
Operator.
(AG/kik)

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość
opłat administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności
(mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności
online kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard i Maestro) oraz BLIK.
Przez Internet można uiścić opłaty komunikacyjne (np. zarejestrowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy) i skarbowe (np.
sporządzenie aktu małżeństwa albo pełnomocnictwa). Online
można zapłacić także za udostępnienie danych z ewidencji
ludności czy wydanie zezwolenia na budowę.
Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz
w Wirtualnym Biurze Obsługi UM, przy poszczególnych kartach usług (https://bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi).

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE

7 lutego 2019 r. w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00
rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 13 grudnia 2018 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice
(druk nr 55).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
budżetu Miasta Gliwice na 2019 rok (druk nr 56).
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności,
rozkładania na raty należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających
Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów
uprawnionych do udzielania ulg (druk nr 34).
9. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (druk nr 41).
10. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez
operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub
zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice (druk nr 33).
11. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach (druk nr 39).

12. Projekty uchwał w sprawie obwieszczeń
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
(druki nr 42, 43).
13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
nr XXXIII/767/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad
współfinansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej terenu dla budownictwa mieszkaniowego (druk nr 61).
14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał
Rady Miasta Gliwice dotyczących Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Gliwice oraz procedury ich przygotowywania i uchwalania (druk
nr 54).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Miasta
Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej, obejmujących działki nr 484, 485,
obręb Politechnika (druk nr 52).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od żądania zwrotu części udzielonej
bonifikaty (druk nr 35).
17. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (druki
nr 37, 38).
18. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice
(druk nr 51).

19. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk
nr 50).
20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub
świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 – 2023 (druk nr 45).
21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego
programu osłonowego w zakresie udzielenia
posiłku dzieciom i młodzieży na lata 2019 – 2023
w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
(druk nr 44).
22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
(druk nr 47).
23. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
(druk nr 48).

24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny (druk nr 46).
25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zapewnienia placówkom opiekuńczo-wychowawczym wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej (druk nr 49).
26. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach (druk nr 40).
27. Projekt uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gliwic, dotyczących zmian w statutach
osiedli w Gliwicach (druk nr 36).
28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (druk nr 53).
29. Projekt uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej (druk nr 57).
30. Projekt uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu
administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.687.2018
z 18 stycznia 2019 r. (druk nr 58).
31. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg
na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach (druki nr 59, 60).
32. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez
radnych.
33. Zamknięcie sesji
Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

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

GTK wygrywa
po nerwowej końcówce
GTK nadal ma patent na AZS Koszalin. Gliwiczanie kolejny raz wygrali na Pomorzu.
O losach meczu zadecydowały dwa trafienia z dystansu Mylesa Macka i Rileya LaChance’a.

„Brazylijczycy”
z Gliwic
w ofensywie!

W pierwszej kwarcie GTK grało
poprawnie w ataku, ale kilka
prostych fauli i strat spowodowało, że goście nie potrafili
dotrzymać tempa AZS-owi. Co
gorsza, część z tych błędów
koszalinianie natychmiast
wykorzystali. Miejscowi dobrze biegali do kontry i dzięki
temu zdobywali łatwe punkty.
Gliwiczanie odrabiali straty
dzięki Maverickowi Morganowi
i Desmondowi Washingtonowi.

15 złotych medali i 5 srebrnych wywalczyli reprezentanci
gliwickiego klubu BJJ Factory w zawodach Pucharu Polski
w Ju-Jitsu w Jeleniej Górze. W rywalizacji uczestniczyło
ponad 500 najlepszych zawodników z całego kraju.
Medale dla Gliwic wywalczyli:
Krzysztof Sieprawski (złoto w Gi,
kategoria U-12), Maciej Szczepanik (złoto w Gi i złoto w no Gi, kat.
U-15), Oliwia Sieprawska (srebro
w Gi i srebro w no Gi, kat. U-15),
Oskar Lech (złoto w Gi, kat. U-15),
Julia Bohosiewicz (złoto w Gi, kat.
U-18), Alicja Stypułkowska (złoto
w Gi i złoto w no Gi, kat. U-21),
Markus Ciesielski (złoto w Gi
i srebro w no Gi, kat. U-21), Paweł
Bańczyk (srebro w Gi, kat. Senior),

Alicja Stypułkowska (złoto w Gi
i no Gi, kat. Senior), Wojciech
Gryz (złoto w Gi i no Gi T, kat.
Senior), Tomasz Paczka (złoto
w Gi i no Gi, kat. Senior), Piotr
Dudziński (złoto w Gi i srebro no
Gi, kat. Senior).

Tak jak dobrze przyjezdni zakończyli pierwsze 20 min. gry,
tak równie dobrze je rozpoczęli.
Akcja 2+1 Mylesa Macka, a następnie kolejne punkty rozgrywającego po wejściu pod kosz
pozwoliły gliwiczanom objąć
prowadzenie. AZS zaciekle
walczył, by doprowadzić do
remisu, ale przyjezdni cały
czas utrzymywali minimalną

Warto dodać, że w Otwartych
Mistrzostwach Bytomia w Judo
reprezentant BJJ Factory Jakub
Muniz Acosta zdobył srebrny
medal. Gratulacje! 
(kik)

fot. GTK Gliwice

fot. BJJ Factory

Dla gliwiczan dotychczasowe
mecze z AZS-em Koszalin zawsze kończyły się sukcesem.
Wiadomo jednak było, że po
zmianie na ławce rezerwowych
o kolejny komplet punktów
będzie niezwykle trudno. Oba
zespoły przed spotkaniem miały dość długą przerwę.

przewagę. Podopieczni Pawła
Turkiewicza mieli po 30 min.
gry siedem punktów przewagi.
Ostatnią część meczu GTK rozpoczęło od „trójki” Piechowicza
i wszystko wskazywało na to,
że uda się uniknąć nerwowej
końcówki. Inne plany miał
AZS. Zespół z Koszalina zdołał odrobić straty i wyjść na
chwilę na prowadzenie. Obaj
trenerzy w ostatniej kwarcie

zdecydowali się na grę głównie niskimi zawodnikami. AZS
otrzymał ostatnią szansę na
doprowadzenie do dogrywki,
ale zarówno rzuty Jareckiego,
jak i Surmacza nie wpadły do
kosza, i to goście wygrali drugi
mecz z rzędu na wyjeździe.
W następną sobotę GTK zagra
w Stargardzie z Polpharmą.
Mecz rozpocznie się o godz.
12.35.
(GTK/kik)

Piast gotowy do walki

– Za nami ciężki, bardzo intensywny okres przygotowań.
Chcemy, by zaprocentował
w Krakowie – mówi bramkarz
Niebiesko-Czewonych Jakub
Szmatuła. Co ciekawe, zespół
przystąpił do rozgrywek w takim samym składzie jak przed
przerwą zimową. Do klubu nie
dołączył żaden nowy zawodnik,

udało się za to przedłużyć wypożyczenie Tomasza Jodłowca.
Trener Piasta nie wyklucza jednak wzmocnień. – Mamy czas
do końca lutego, by zrealizować
nasze cele i uczynić drużynę silniejszą. Czynimy starania, by
dołączyły do nas jedna lub dwie
osoby – podkreśla Waldemar
Fornalik.

Zawodnicy są zdrowi i do dyspozycji trenera. Waldemar Fornalik
meczową „18” wybierze przed
samym spotkaniem, zaplanowanym na 9 lutego. Piotr Parzyszek
liczy na to, że to on pojawi się
w wyjściowej „11”. – Najważniejsze dla mnie to wyjść na murawę
już na samym początku i grać jak
najdłużej. Jestem przekonany, że
gdy dostanę taką szansę, to bramki
będą padały – zapewnia zawodnik.

fot. piast-gliwice.eu

Głód bramek ma też drugi z gliwickich snajperów – Michal Papadopulos. – Na pewno pierwsze
spotkanie po przerwie jest bardzo
ważne. Mam nadzieję, że wygramy w Krakowie – stwierdza.
Za piłkarzami Piasta także pierwsze
w tym roku spotkanie z kibicami.
5 lutego na każdego z uczestników
wydarzenia czekało mnóstwo
atrakcji i wiele niespodzianek. Niewątpliwie największą z nich było
zaprezentowanie nowej koszulki
meczowej. 
(GliwiceTV/Piast)
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Samorządowy
team górą

fot. R.B.

Piast Gliwice jest gotowy do pierwszego starcia. Na początek zawodnicy wybiorą
się do Krakowa, by zmierzyć się z tamtejszą Cracovią. Piast przygotowywał się do
rozgrywek m.in. w Turcji.

Drużyna gliwickich samorządowców triumfowała w Turnieju Piłki Nożnej Halowej z okazji 100-lecia Służby Więziennej. Imprezę zorganizowano 2 lutego w hali sportowej
„Sośnica”.
Reprezentacja gliwickiego samorządu wygrała fazę grupową rozgrywek z kompletem 4 zwycięstw
i remisem (bramki 14:0). W finale
pokonała drużynę organizatora turnieju – Areszt Śledczy w Gliwicach
– z wynikiem 3:0.
Przełożyło się to na nagrody indywidualne. Marcin Kiełpiński (radny
Rady Miasta Gliwice) został uznany
najlepszym zawodnikiem imprezy.

Tomasza Zielińskiego z gliwickiego
MZUK-u obwołano królem strzelców, a Marka Szwala z Zespołu
Szkół Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach – najlepszym bramkarzem.
Warto podkreślić, że najliczniejszy
skład do reprezentacji Samorządu
Miasta Gliwice wystawił Zarząd
Dróg Miejskich w Gliwicach. 

(kik)
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ogłoszenia
komunikaty

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

Modernizacja Stacji
Uzdatniania
Wody na studni nr 6b
w Rzeczycach.
Termin składania ofert:
12 lutego 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
12 lutego 2019 r. o godz. 10.00

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

oferty pracy
nabór nr KD.210.7.2019.BOI-1

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze
w Biurze Obsługi Interesantów
w pełnym wymiarze czasu
pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.
eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 20 lutego
2019 r. do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

oferty pracy
Numer naboru 1/2019
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na
2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W DZIALE LOKALI KOMUNALNYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie
należało:
• prowadzenie spraw polegających na
gospodarowaniu zasobem lokalowym Miasta Gliwice.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu),
• znajomość przepisów ustaw:
o własności lokali (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 716), o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1234),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność redagowania pism
urzędowych oraz pracy w zespole,
obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność,
dobra organizacja pracy, odporność
na stres.
Informacje o warunkach pracy na
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca
na I, II lub III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów
Wojennych 3, 12, Gliwice,
• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy,
• w zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza
stałe miejsce pracy,
• obsługa urządzeń biurowych,
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa
klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce
PRACA),
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
• oświadczenie o niekaralności za
umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni
praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• oświadczenia z klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych nieobjętych przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 22¹ §1)
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
(art. 6, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15)
zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu naboru.
Przyjmuję do wiadomości fakt, że
informacje zawarte w mojej ofercie
pracy stanowią informację publiczną
w zakresie objętym wymaganiami
związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej mojego imienia,
nazwiska oraz miejsca zamieszkania
w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu w wyniku przeprowadzonego naboru, zgodnie z wymogami
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku
polskim w formie umożliwiającej ich
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 1/2019,
w sekretariacie Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej (I piętro), plac Inwalidów
Wojennych 12, 44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 lutego 2019 r. do
godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
po terminie, nie będą rozpatrywane.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia
testów merytorycznych – 13 lutego
2019 r. godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego.

Inne informacje
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach jest dostępny na stronie internetowej www.zgmgliwice.pl w zakładce PRACA.
Zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do testów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których dokumenty
aplikacyjne spełniały wymogi formalne
zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykaz
kandydatów spełniających wymagania
formalne zostanie zamieszczony na BIP
oraz na stronie internetowej ZGM.
Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainteresowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w ZGM, zgłaszając
się osobiście nieodebrane dokumenty
po trzech miesiącach od dnia naboru
podlegają zniszczeniu.
W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów merytorycznych
odpowiednia informacja zostanie
umieszczona w BIP oraz na stronie internetowej ZGM.
--------------------------------------------------

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonej przez Państwa ofercie jest
dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Podanie danych w zakresie: imię (imiona)
i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Podanie pozostałych danych jest
dobrowolne.
Informujemy, że osobie biorącej udział w naborze przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i nie
będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
Dane osoby zatrudnionej będą podlegały przetwarzaniu i przechowywaniu na podstawie
przepisów prawa pracy.
Osobie biorącej udział w naborze przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest
Magdalena Glet, e-mail: iod@zgm.gliwice.eu,
tel. 32/338-39-65.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2016 r.,
poz. 902 z późn. zm.) publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej podlegają dane osobowe
kandydata zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru.
ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym
datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa wyżej jest
mniejszy niż 6% kandydat, chcący skorzystać
z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu, składa wraz z wymaganymi dokumentami
kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

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

nabór nr KD.210.6.2019.BPM-1

Urząd Miejski
w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze
w Biurze Prezydenta Miasta
w niepełnym wymiarze czasu
pracy (¼ etatu).
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.
eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
(III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 15 lutego
2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

12

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.

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 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 godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferty z 31 stycznia 2019 r.

● wizażystka
wykształcenie: brak wymagań, wykonywanie zabiegów
wizażu i makijażu, wykonywanie zabiegów na brwi
i rzęsy, stylizacje, umowa-zlecenie, miejsce pracy:
Gliwice;

● pozostali monterzy, gdzie indziej 
niesklasyfikowani
wykształcenie: brak wymagań, dokładność, siła fizyczna, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność obsługi wkrętarek i owijarek, min.
3 miesiące doświadczenia w ostatnium roku na ww.
stanowisku w wysokich temperaturach, praca stojąca,
umiejętność czytania rysunku technicznego, praca przy
ruchomym stole montażowym, składanie metalowych
obejm przy użyciu wkrętarki i owijarki, prace przy
wprowadzaniu krawędziaków na linię produkcyjną,
umowa-zlecenie, miejsce pracy: Gliwice – Łabędy;

● pomoc kuchenna
wykształcenie podstawowe, obróbka wstępna warzyw
i owoców, przygotowywanie potraw do pakowania,
utrzymanie pomieszczeń kuchennych w czystości,
praca również w soboty, jedna zmiana, miejsce pracy:
Gliwice;

● technolog
wykształcenie wyższe (kierunek technologiczny, mechaniczny, górniczy), obsługa programu AutoCAD,
znajomość programu INVENTOR, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● przedstawiciel handlowy branży 
finansowej
wykształcenie wyższe, wymagane doświadczenie
w podobnej branży, prawo jazdy kat. B, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne i prezentacyjne,
zakres obowiązków: pozyskiwanie kontrahentów,
sporządzanie umów handlowych, praca w terenie,
prezentowanie oferty firmy podczas spotkań, miejsce
pracy: Gliwice i okolice;

● formierz maszynowy

wykształcenie co najmniej średnie techniczne, doświadczenie nie jest wymagane, zakres obowiązków:
prace przy produkcji prefabrykatów betonowych,
transport ręczny, pakowanie wyrobów, jedna zmiana,
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik obsługi – suwnicowy

wykształcenie zawodowe, uprawnienia do obsługi
suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z kabiny kat. IS, rok doświadczenia na podobnym
stanowisku w firmie produkcyjnej, zdolność do pracy
pod presją czasu, sumienność i dokładność w działaniu,
zakres obowiązków: obsługa suwnic w celu przenoszenia wielkogabarytowych materiałów dla wydziałów
produkcyjnych, obsługa przesuwni w celu przemieszczania pojazdów szynowych i ich elementów pomiędzy
etapami produkcji, zwracanie szczególnej uwagi na
prawidłowe ustawienie iglicy przesuwni z torem najazdowym, by podczas ruchów transportowych pojazd
się nie wykoleił, współpraca podczas obsługi suwnicy
z osobami posiadającymi uprawnienia hakowego,
zapewnienie terminowej realizacji harmonogramu
produkcji, 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.

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.
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warto wiedzieć

Nie bądźmy obojętni!

Twój e-PIT

Warto pamiętać też numery telefonów alarmowych,
które należy wybrać w sytuacjach zagrożenia: 997 –
policja, 986 – straż miejska,
999 – pogotowie ratunkowe,
112 – służby ratownicze.
Od 1 listopada w Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Katowicach
(WCZK) działa także bezpłatny numer 987. To infolinia
dla osób bezdomnych, czynna w sezonie jesienno-zimowym, pod którą można
uzyskać informację na temat
noclegów czy wyżywienia.
Wszystkie osoby bezdomne
mogą uzyskać tymczasowe schronienie w cało-

dobowej ogrzewalni przy
ul. Składowej 4, prowadzonej
na zlecenie Miasta Gliwice
przez Towarzystwo Pomocy
św. Brata Alberta. Ogrzewalnia umożliwia interwencyjny,
bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach
wyposażonych w miejsca
siedzące, również osobom
pod wpływem alkoholu lub
środków psychoaktywnych,
które są zdolne do samodzielnej obsługi, a których
stan zdrowia nie zagraża
zdrowiu i życiu innych osób
przebywających w placówce.
Inna pomoc oferowana osobom bezdomnym i potrzebującym to
m.in. posiłki w jadłodajniach
na terenie Gliwic, umożliwienie kąpieli, pomoc finansowa
w szczególności na leki, opał
itp., pomoc w formie usług
opiekuńczych, objęcie ubez-

pieczeniem umożliwiającym
bezpłatne korzystanie ze
świadczeń zdrowotnych.
Dodatkową pomoc osobom bezdomnym na
terenie Gliwic udzielają
organizacje pozarządowe
wydające paczki żywnościowe oraz odzież:
• Polski Czerwony Krzyż
Oddział Rejonowy w Gliwicach, ul. Wrocławska
16 (pn.–pt. 7.30–15.30)
• Caritas Diecezji Gliwickiej,
wydawanie żywności – ul.
Ziemowita 2 (pn., śr., pt.
14.00–15.00), wydawanie
odzieży – ul. Okrzei 31,
parafia pw. Chrystusa Króla
(środy 8.00–10.00 i 17.00–
18.00) oraz ul. Bernardyńska
19, parafia pw. św. Bartłomieja (wtorki 14.00–16.00).
• Polski Komitet Pomocy
Społecznej, ul. Chopina
11 (czwartki 10.00–14.00)

Nie bądźmy też obojętni
na problemy sąsiadów lub
osób z bliższego otoczenia:
ludzi starszych, schorowanych, samotnych, niepełnosprawnych, uboższych,
czasem niezaradnych
życiowo.
Osoby wymagające pomocy i wsparcia można
zgłaszać u pracowników
socjalnych w 4 filiach
Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem
zamieszkania:
• Filia 1, ul. Reymonta 18
oraz Punkty Rejonowe
filii 1 (ul. Krzywa 2/4,
ul. bł. Czesława 36)
• Filia 2, ul. Fiołkowa 26
oraz Punkt Rejonowy filii
2 (ul. Dziewanny 2)
• Filia 3, ul. Bojkowska 20
• Filia 4, ul. Ziemowita 1
Pracownicy socjalni udzielą
pomocy w pn. od 9.00 do
11.00 i od 15.00 do 16.30,
we wt. od 8.00 do 10.00,
w śr. od 8.00 do 10.00,
w czw. od 13.00 do 15.00,
w pt. od 8.00 do 10.00.
Sekretariat Działu Pomocy
Środowiskowej jest czynny
w pn. od 7.30 do 17.00, od
wt. do czw. od 7.30 do 15.30,
a w pt. od 8.00 do 13.30.

(OPS/kik)

fot. Freepik / UM Gliwice

Pomoc dla osób bezdomnych można uzyskać bezpośrednio w siedzibie OPS-u
u pracowników socjalnych
Zespołu ds. bezdomności (ul.
Ziemowita 1, pok. 4, 5, tel.
32/337-11-81, 32/335-9674) lub w sekretariacie Działu Pomocy Środowiskowej
(tel. 32/335-96-27). Jak
deklaruje OPS, bezdomnym
mężczyznom i kobietom
z ostatnim stałym zameldowaniem w Gliwicach
zapewniane jest tymczasowe schronienie na terenie
miasta i poza Gliwicami.

fot. freepik

Jak pomóc przetrwać zimę wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą znaleźć się
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – zarówno osobom bezdomnym, jak i samotnym, starszym
lub niepełnosprawnym sąsiadom w trudnej sytuacji życiowej? Niezbędne informacje podaje
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Twój e-PIT to wypełnione za podatnika elektroniczne zeznanie podatkowe
PIT-37 lub PIT-38 za 2018 rok. Od 15 lutego tysiące takich e-formularzy będą
dostępne w internetowym Portalu
Podatkowym Ministerstwa Finansów
(www.podatki.gov.pl). Nie trzeba składać żadnego wniosku w tej sprawie!
Rozliczenie z fiskusem ma być dzięki
temu proste jak nigdy dotąd.
W twoim e-PIT znajdą się informacje od pracodawcy i dane z ubiegłorocznych zeznań, takie
jak numer rachunku bankowego, ulga na dzieci
czy dane organizacji pozytku publicznego (OPP).
Dane te będzie można zmienić (np. dodając
informacje o innych ulgach, z których osoba
zainteresowana korzysta) lub zatwierdzić (jeśli
są prawidłowe i nie wymagają aktualizacji).
Podatnicy rozliczający się elektronicznie mogą
też liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego
podatku dochodowego – do 45 dni zamiast
standardowych 3 miesięcy. 
(kik)

Sprawdź jakość powietrza
Na interaktywnej mapie dostępnej pod adresem prognozy.gliwice.eu
oraz w aplikacji mobilnej można sprawdzić na trzy
dni do przodu, czy w Gliwicach zostaną przekroczone stężenia szkodliwych substancji i jakie będą
warunki do aktywności na zewnątrz.

GEPAR –

opłaty pod kontrolą

Poznaj prognozy stężenia pyłów PM 10 i 2,5,
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
tlenku węgla oraz indeks jakości powietrza, czyli kompleksową informację
o jakości powietrza na danym obszarze
miasta.

Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie
odpadami komunalnymi można teraz sprawdzić i opłacić
na Gliwickiej Elektronicznej Platformie Analityczno-Rozrachunkowej. Żeby z niej korzystać, wystarczy posiadać
Profil Zaufany i zarejestrować konto użytkownika na stronie
gepar.gliwice.eu.
Więcej na www.gliwice.eu

prognozy.gliwice.eu
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ogłoszenia
ogłoszenia różne

NIERUCHOMOŚCI

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach
zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadań:
1. Tai-Chi.
Przeprowadzenie do 40 treningów (1,5 godziny każdy) dla mieszkańców w miesiącach marzec – grudzień 2019 r. Zajęcia,
w zależności od pory roku, będą odbywały
się w siedzibie MDK w Gliwicach lub w parku Chopina w Gliwicach. Proszę o podanie
ceny wyłącznie za prowadzenie zajęć.
2. Aqua aerobik dla osób 65+ na basenach Mewa i Delfin w Gliwicach.
Przeprowadzenie 110 treningów aqua aerobiku (3 edycje: kwiecień – maj, czerwiec
– wrzesień, październik – listopad).
Uwaga! Cena powinna uwzględniać wynajem toru.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna dla seniorów z osiedla Wojska Polskiego w Gliwicach.
Przeprowadzenie szkolenia dla seniorów
na temat pierwszej pomocy przedmedycznej w liczbie 3 godzin, obejmującego część
teoretyczną i praktyczną.
4. Cykl warsztatów „Rodzicielstwo bliskości w praktyce” obejmujących:
a. spotkanie z doulą (temat: „Dobry począ-

tek – jak przygotować się do porodu”);
b. spotkanie z położną (temat: „Poród fizjologiczny i cięcie cesarskie”);
c. spotkanie z certyfikowanym doradcą
laktacyjnym (temat: „Karmienie piersią,
fakty i mity”);
d. spotkanie z psychologiem – tematy:
• „Trudna codzienność młodej rodziny, czyli co zmienia się w życiu rodziców po pojawieniu się dziecka i jak
sobie z tym poradzić”,
• „Wychować i nie zwariować. O pozytywnej dyscyplinie w duchu rodzicielstwa bliskości”,
• „Porozumienie bez przemocy. Jak
budować dobrą relację z dzieckiem”,
• „Odnaleźć siebie, czyli jak będąc
mamą pozostać sobą”;
e. spotkanie z doradcą chustonoszenia (temat: „O bliskości, więzi i innych pozytywnych aspektach wynikających z noszenia
dzieci w chustach/nosidłach”);
f. spotkanie z dietetykiem (temat: „Rozszerzanie diety metodą BLW i tradycyjnie”);
g. spotkanie z fizjoterapeutą (temat „Powrót do formy po porodzie, jak wzmocnić mięśnie dna miednicy”).

Ofertę można złożyć na wszystkie przedsięwzięcia zbiorczo lub odrębnie na poszczególne tematy.
5. Zdrowa mama, zdrowe dziecko.
Przeprowadzenie 18 zajęć fitness dla matek z małymi dziećmi w plenerze wskazanym przez Miasto Gliwice (park Chopina
lub Chrobrego). Zajęcia będą się odbywały
1 raz w tygodniu w miesiącach maj – sierpień 2019 r.
Informacje dodatkowe
1. Oferty mogą składać podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne posiadające
kwalifikacje uprawniające do realizacji
poszczególnych przedsięwzięć.
2. Oferty na realizację poszczególnych
przedsięwzięć można składać w terminie do 8 lutego 2019 r. w formie elektronicznej na adres: zd@um.gliwice.pl.
3. Druk oferty można pobrać na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem: https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/ZD/OFERTA_DRUK.doc
4. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania: Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (tekst jednolity: uchwała XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice z 7 września 2017 r.),
w dniach od 1 lutego do 28 lutego 2019 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób ubiegających się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które złożyły wnioski o wynajęcie mieszkania do remontu do 31 grudnia 2005 r., do dokonania obowiązku
aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się o jego wynajęcie.
Druki oświadczeń dostępne będą:
● w Biurze Podawczym – parter Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12,
● w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
● na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie proszę składać w Biurze Podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą
przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Osoby, które nie dokonają aktualizacji złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

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

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

• dz. nr 356, obręb Podlesie, ul. Tarnogórska,
o pow. gruntu 0,0560 ha, zabudowana budynkiem
garażu o pow. 9,49 m², KW GL1G/00032440/6,
użytek: B – tereny mieszkaniowe.
Termin przetargu: 27 lutego 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie
z art. 43.1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

Wadium: 11 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.
----------------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony 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 dz. nr 297, obręb Centrum,
KW GL1G/00118278/6. Łączna powierzchnia
– 0,2506 ha. Położone przy ul. ks. Hlubka.
Termin przetargu: 5 marca 2019 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 091 000,00 zł
w tym:
cena zawierająca podatek VAT: 53 592,10 zł
cena nie podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT: 4 037 407,90 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.

Wadium: 409 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lutego 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 250, obręb Czechowice Zachód, położona
w Gliwicach na zachód od ul. Toszeckiej, stanowiąca własność Miasta Gliwice. Pow. gruntu
0,2740 ha, księga wieczysta nr GL1G/00044877/5.
Termin przetargu: 5 marca 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: 404 800,00 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: 40 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lutego 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na zbycie:

• prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 30,04 m2, wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 2,41 m2, usytuowanego
w budynku przy ul. Józefa Rostka 7, wraz z udziałem wynoszącym 1337/10 000 w częściach
wspólnych budynku i w prawie własności
gruntu obejmującego działkę geodezyjną
nr 214 w obr. Podlesie, objętą księgą wieczystą
nr GL1G/00121580/0, o powierzchni 817 m2.
Termin przetargu: 5 marca 2019 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 106
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:
89 650 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) niniejsza transakcja
zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Termin oględzin lokalu: 18 lutego 2019 r., w godz. 14.30 – 15.00.
Wadium: 8965 zł
Termin wpłaty wadium: 28 lutego 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------------------I 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, łącznie
0,5616 ha.
Położone przy ul. Cmentarnej/ul. Reymonta.
Termin przetargu: 25 marca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 900 000,00 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: 90 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 marca 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków
przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki
czynszu na lokale użytkowe położone przy:

I PRZETARG
1. ul. Władysława Sikorskiego 75 /U-2,

front, parter, lokal użytkowy o powierzchni
54,44 m2. Lokal składający się z 5 pomieszczeń,
wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC
(w lokalu), ogrzewanie – brak (w lokalu należy
zastosować ekologiczne źródło ciepła zgodnie
z obowiązującymi przepisami). Stan techniczny
lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi
własność Miasta Gliwice.

Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1307,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.

2. ul. Ignacego Daszyńskiego 8 /U-1, front,
parter, lokal użytkowy o powierzchni 75,79 m2.

Lokal składający się z 5 pomieszczeń, wyposażony
w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do
wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu – do legalizacji), ogrzewanie – lokal posiada
ogrzewanie piecowe (piec kaflowy pokojowy).
Stan techniczny lokalu – dostateczny. Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Miasta Gliwice*.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 10,00 zł
Wadium: 2274,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
* Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal
znajduje się w samoistnym posiadaniu Miasta
Gliwice, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada
przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz
nim nie jest. Aktualnie brak możliwości wykupu
na własność ww. lokalu.

II PRZETARG
1. ul. Górnych Wałów 3A/U-1, parter

(wejście od strony podwórka), lokal użytkowy
o powierzchni 60,00 m2. Lokal składający się
z 3 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do wymiany), wodno
-kanalizacyjną, WC (w lokalu), ogrzewanie – brak
(w lokalu należy zastosować ekologiczne źródło
ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami). Stan
Przyjmowanie dokumentów wymaganych
do przystąpienia do przetargu odbędzie się
26 lutego 2019 r. (wtorek) od godz. 9.30 do
godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, I piętro
w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 26 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00, według kolejności adresów
podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu
wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją
o numerze konta, na które wadium to będzie
mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu
przetargu (wadium wnosi się przed upływem
terminu przetargu i zaleca się, aby zostało
wpłacone odpowiednio wcześnie, tak by
znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium
uznane będzie za wniesione, gdy będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego przetarg.
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie
dopuszczony do licytacji),
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2, do pobrania ze strony internetowej),
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań
wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi
podatku, najmu, dzierżawy (załącznik nr 3, do
pobrania ze strony internetowej),
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu przetargu,
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie
o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub
prawne, które wpłacą określone w niniejszym

techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 7,50 zł
Wadium: 1350,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o.
przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A.
I o/Gliwice, nr konta: 20 1050 1285 1000 0022
2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu
technicznego, wzorem umowy najmu oraz deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach urzędowania w Dziale Lokali Użytkowych,
pok. 107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych
Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu
wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która
dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe,
notarialnie poświadczone, upoważniające ją do
podejmowania czynności prawnej w imieniu
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności
czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez
prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub
wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który
przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na
wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane
z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca
wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt
zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania
przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 15 lutego 2019 r. (piątek):
1. ul. Sikorskiego 75, godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Daszyńskiego 8, godz. 10.00 – 10.15,
3. ul. Górnych Wałów 3A, godz. 10.45 – 11.00.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp.z o.o. z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy
ul. Dolnych Wałów 11,
• inspektorem ochrony danych osobowych jest pani
Małgorzata Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres e-mail:
iod@zbmgliwice.pl,
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku
z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b) i c) Rozporządzenia,
• Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie

w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania
wynikających z niej rozliczeń,
• dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania
stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po
jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych,
• ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy
Rozporządzenia.

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 zawierające nieruchomości:
przeznaczone
przeznaczone
przeznaczone do sprzedaży:
do wydzierżawienia:
do wynajęcia:
• od nr. 6 do nr. 8 do 19 lutego
• nr 5 do 15 lutego 2019 r.;

• nr 3 do 15 lutego 2019 r.;

2019 r.

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości
umieszczonych w wykazach.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
13 marca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 129, obręb
Przyszówka, o powierzchni 0,0346 ha, KW GL1G/00138443/0, przy ul. Piaskowej.
Cena wywoławcza nieruchomości: 72 500,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
Minimalne postąpienie: 730,00 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 129, obręb Przyszówka,
została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-6779/18 z 30 sierpnia 2018 r.
I przetarg nieograniczony odbył 17 grudnia 2018 r. i został
zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości
Działka nr 129, obręb Przyszówka, o powierzchni 0,0346 ha,
stanowi teren niezabudowany, częściowo ogrodzony, o regularnym trójkątnym kształcie. Położona jest przy ul. Piaskowej,
od której prowadzić będzie dojazd do nieruchomości. Nieruchomość stanowi teren użytku oznaczonego symbolem „Ba”,
porośnięty dziko rosnącą roślinnością i drzewami. Sąsiedztwo
nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i usługowej.
Przez działkę przechodzi wodociąg, kanalizacja deszczowa
oraz przewód elektroenergetyczny zasilający sąsiedni budynek położony na działce nr 128/1. Dla wymienionych sieci nie
ustanowiono służebności. Nabywca nieruchomości będzie
zobowiązany do utrzymania, zapewnienia drożności i prawidłowego funkcjonowania kanalizacji deszczowej w obrębie
działki nr 129, obręb Przyszówka.
W pobliżu znajduje się także kanalizacja sanitarna i sieć gazowa.
Ponadto w granicach przedmiotowej działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie przeprowadzania
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę.
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do
usunięcie awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Działka jest przedmiotem dzierżawy z przeznaczeniem na
miejsca postojowe i zagospodarowanie zielenią. Umowa
została zawarta do 31 marca 2021 r. Kupujący wchodzi
w prawa i obowiązki wydzierżawiającego.
Skomunikowanie przedmiotowej działki z ul. Piaskową
powinno odbywać się zjazdami istniejącymi na działkach
sąsiednich, pod warunkiem ustanowienia stosownych służebności drogowych.
Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich, który nie planuje
w najbliższym czasie rozbudowy ul. Piaskowej, nie wydzielano
geodezyjnie fragmentu działki oznaczonego symbolem 13KL.
W przypadku koniecznej wycinki drzew i krzewów należy
stosować przepisy ustawy o ochronie przyrody (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 142).
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania
Zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość
niezabudowana obejmująca działkę nr 129 położona jest na
obszarze oznaczonym symbolem:
• 16 U, co oznacza tereny zabudowy usługowej.
Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy usługowej,
b) usługi bezpośrednio związane z obsługą mieszkańców
dzielnicy, które stanowią część miejskiej sieci usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, administracji
i łączności, oświaty, sportu i rekreacji, kultury, kultu religijnego, handlu i gastronomii.
(…)
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) mieszkalnictwo wbudowane,
b) budynki użyteczności publicznej,
c) budynki zamieszkania zbiorowego,
d) pasaże handlowo-usługowe,
e) mała architektura, zieleń urządzona parkowa, place
i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
d) niezbędne dojazdy, parkingi, garaże w tym podziemne,
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.
• oraz w niewielkim fragmencie 13 KL – co oznacza tereny
komunikacji drogowej istniejącej i modernizowanej oraz
projektowanej – ulice lokalne.

Działka położona jest w granicach Obszaru Rewitalizacji
Łabędy.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne,
które wniosą wadium w wysokości 7300,00 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 129, obręb Przyszówka, 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 7 marca 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 12 kwietnia 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 Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6779/18 z 30 sierpnia
2018 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.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. BŁOGOSŁAWIONEGO CZESŁAWA 48,
lokal nr 5, I piętro, pow. 76,91 m2 + piwnica: 5,74 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 12.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 120 190,00 zł
Termin oględzin: 14 lutego 2019 r. od godz. 10.00 do
10.15 (dodatkowy termin oględzin: 5 marca 2019 r.
od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339--29-82)
Wadium: 6100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

UŻYTKOWE
• UL. NADRZECZNA, garaż nr 1, parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 12, parter,
pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do
generalnego remontu

• 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

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 9, parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 11, parter, pow.
15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu

• UL. NADRZECZNA, garaż nr 10, parter,
pow. 15,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal do
generalnego remontu

Termin przetargu: 28 lutego 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 lutego 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

Termin przetargu: 28 lutego 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 245 640,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 lutego 2019 r.

Termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 marca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

Termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4300,00 zł
Termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 05.03.2019 r. od godz. 10.00
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

Termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 3900,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 marca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2019 r.

Termin przetargu: 7 marca 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 3600,00 zł
Termin oględzin: 11 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 marca 2019 r. od godz.
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Wadium: 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 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.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące przeznaczone do oddania w użyczenie, stanowłasność Miasta Gliwice:
wiące własność Miasta Gliwice:
• nr 8/2019 i nr 9/2019 do 20 lutego 2019 r.,
• nr 11/2019 i nr 12/2019 do 20 lutego 2019 r.,
• od nr 14/2019 do nr 17/2019 do 20 lutego 2019 r.;

• nr 13/2019 do 20 lutego 2019 r.,
• nr 18/2019 do 20 lutego 2019 r.,
• nr 19/2019 do 20 lutego 2019 r.

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

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.
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.
4. 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.
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.).

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

1. Ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem
lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Świętojańskiej 29, o pow. 33,06 m2.
Termin przetargu: 15 lutego 2019 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 600,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.zbm2.pl
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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

15

kultura

Co nowego w Muzeum?
Sztuka i historia będą królować w Muzeum w Gliwicach. W lutym zostaną otwarte nowe wystawy, a do sprzedaży trafią dwie książki na temat
naszego miasta.
nej zmarłym pochowanym na
cmentarzu w rejonie dzisiejszej
ul. Dworcowej.

Zaledwie dzień później, 15 lutego, w Willi Caro zostanie otwarta
wystawa „Kresy w malarstwie
polskim ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Krakowie”. Litwa,
Wołyń, Polesie – kresowy świat
powróci na płótnach wybitnych
polskich malarzy. Muzeum w Gliwicach zaprezentuje dzieła między
innymi Józefa Chełmońskiego,
Leona Wyczółkowskiego czy
Juliana Fałata. Ekspozycja będzie
czynna do 23 czerwca.
W lutym będą miały swoje premiery także dwa nowe wydawnictwa
Muzeum w Gliwicach. Pasjonaci
historii poznają „Dzieje Kanału

„Kozak”, J. Chełmoński

ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie

14 lutego Czytelnia Sztuki (Willa
Caro, ul. Dolnych Wałów 8a) uruchamia wystawę „Portret wewnętrzny” Wojciecha Prażmowskiego. Będzie to wyjątkowe
spotkanie z jednym z najważniejszych polskich twórców tak
zwanej fotografii kreacyjnej. Prace
artysty będzie można oglądać do
21 kwietnia.

Kłodnickiego i Gliwickiego” autorstwa Przemysława Nadolskiego
i los „Odrzuconych przez społeczeństwo” w książce poświęco-

W 80-lecie wybuchu II wojny
światowej Muzeum w Gliwicach
zaprasza na cykl wykładów na
temat tego wielkiego konfliktu
zbrojnego. W centrum zainteresowań Michała Miwy-Młota
będą dzieje Polski i Polaków. Na
spotkaniach będzie mowa między
innymi o kampanii wrześniowej,
rzezi wołyńskiej czy powstaniu
warszawskim. Pierwszy wykład
odbędzie się w lutym.
Na marzec zaplanowano także
rozpoczęcie nowego cyklu
warsztatów „Na szlaku sztuki”.
Dzieci i dorośli poznają techniki
artystyczne, z których korzystali
artyści od antyku do współczesności. Rysowanie węglem, sztuka
światłocienia czy układanie mozaiki
– na zajęciach będzie się działo!
Szczegółowe informacje o planach
Muzeum są dostępne na stronie
muzeum.gliwice.pl.
(mm)

Spektakl dla dwojga
fot. R. Kaźmierczak

w Gliwicach, z pewnością będzie
utrzymana w komediowym tonie.
Warto dodać, że polska premiera
sztuki „Płuca” miała miejsce w 2017
roku w Gliwicach. Przygotował ją
Akademicki Teatr Remont, który
działa przy Politechnice Śląskiej.
Jak do tematu współczesnych
związków podejdzie Rafał Szumski

w TM-ie? O tym publiczność przekona się już 8 lutego o godz. 19.00.
Informacje o biletach są dostępne
na stronie teatr.gliwice.pl.  (mm)

Szukają młodych talentów
Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach szuka śpiewaków i tancerzy, którzy wystąpią
podczas XXI Wojewódzkich Prezentacji Artystycznych. Najlepsi z najlepszych zaprezentują
się na scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach.
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Regulamin jest dostępny na stronie internetowej mdk.gliwice.pl.

fot. UM Gliwice

Konkurs jest okazją do spotkania
dla wykonawców i zespołów działających w szkołach i instytucjach
kultury. W poprzedniej edycji
wzięło w nim udział 1 500 osób.
Przegląd jest prowadzony w kategoriach wiekowych, osobno dla
piosenkarzy i tancerzy. Do części
wokalnej mogą zgłosić się zarówno
soliści, jak i zespoły artystyczne.
W eliminacjach tanecznych mogą
wziąć udział grupy minimum
4-osobowe. Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do 11 marca.

czwartek 7 lutego

■■ godz. 18.00: „Nicolai / Mikołów” – wykład Marcina
Piechuli z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na
Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
(ul. Poniatowskiego 14)
■■ godz. 18.30: „Bądź fit!” – spotkanie z trenerami
fitnessu, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 20.15: „Roma”, reż. A. Cuarón – projekcja z cyklu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)

piątek 8 lutego

■■ godz. 15.15: „Roma”, reż. A. Cuarón – projekcja z cyklu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.00: Klub Brydżowy, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
■■ godz. 16.30: Dzień Bezpiecznego Internetu, Biblioforum (CH Forum, ul. Lipowa 1)
■■ godz. 17.00: „Dzieje Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego” Przemysława Nadolskiego – spotkanie autorskie, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
■■ godz. 18.00: „Poltuguesa – polska Portugalka” –
spotkanie podróżnicze z Moniką Borecką, Stacja
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
■■ godz. 18.00: „Droga dwóch lat” Igora Panchuka –
wystawa malarstwa, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

sobota 9 lutego

■■ godz. 10.00: warsztaty tworzenia świec woskowych,
Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)
■■ godz. 10.00: Klub Rękodzielniczy, Filia nr 21 Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)
■■ godz. 15.15: „Roma”, reż. A. Cuarón – projekcja z cyklu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 19.00: „Tchnienie”, reż. R. Szumski – premiera
spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat
55–57)

niedziela 10 lutego

8 lutego odbędzie się premiera spektaklu „Tchnienie” w reżyserii Rafała Szumskiego. W przedstawieniu wystąpią znakomici aktorzy Teatru Miejskiego w Gliwicach – Alina Czyżewska
i Łukasz Kucharzewski.
Tym razem na scenie przy ul. Nowy
Świat zostanie zaprezentowany
spektakl na podstawie tekstu
Duncana MacMillana. „Płuca” to
opowieść o parze, która podejmuje
decyzję o posiadaniu dziecka. Ale
czy zakładanie rodziny w dobie
globalnego niepokoju, terroryzmu
i zmian klimatycznych ma w ogóle
sens? Odpowiedź, której udzieli TM

CO? GDZIE? KIEDY?

Eliminacje dla śpiewaków zaplanowano na 19 i 20 marca, a dla
tancerzy na 27 marca. Najciekawsi
uczestnicy zostaną powiadomieni
o zakwalifikowaniu do koncertu galowego. Ostateczny werdykt jurorów
poznamy podczas koncertu galowego
26 kwietnia. Główną nagrodą w konkursie jest Jasiek. Statuetka powstaje
w Katedrze Odlewnictwa Politechniki
Śląskiej. 
(mm)

■■ godz. 12.00: „Opowiem ci bajkę...” – warsztaty teatralne, Teatr Miejski w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55–57)
■■ godz. 15.00: „Kacper i Emma – zimowe wakacje”,
reż. A. Lindtner Næss – projekcja w ramach Filmowego Zimowiska 2019, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.00: „Sylfida”, reż. J. Kobborg wg A. Bournonville’a – Balet Teatru Bolszoj, Scena Bajka – Kino
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.30: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Pierwsza tajemnica”, reż. J. Bornebusch – projekcja
w ramach Filmowego Zimowiska 2019, Scena Bajka
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.15: „Wicher”, reż. K. von Garnier – projekcja w ramach Filmowego Zimowiska 2019, Scena
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

wtorek 12 lutego

■■ godz. 10.00: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.
Pierwsza tajemnica”, reż. J. Bornebusch – projekcja
w ramach Filmowego Zimowiska 2019, Scena Bajka
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 10.00: warsztaty tworzenia kapelusza Sherlocka Holmesa w ramach Zimowej Akademii Detektywistycznej, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)
■■ godz. 12.30: „Green Book”, reż. P. Farrelly – Seans Seniora, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 17.30: „Roma”, reż. A. Cuarón – projekcja z cyklu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)

środa 13 lutego

■■ godz. 10.00: „Mała stopa”, reż. K. Kirkpatrick – projekcja w ramach Filmowego Zimowiska 2019, Scena
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 11.00: „O sztuczkach i magii w kinie” – warsztaty tworzenia zabawek optycznych w ramach Filmowego Zimowiska 2019, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu
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