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

DRuGa StRONa W ObIektyWIe

28 lutego o godz. 16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład 
dr. hab. inż. Jacka Izydorczyka. Naukowiec opowie o telekomunikacji – o tym, jak 
transmisja informacji na odległość wyglądała w przeszłości i jak przebiega obecnie. 
Wydarzenie odbędzie się w ramach Wszechnicy PAU. Wstęp na wykład jest wolny. 
(fot. Rawpixel)

To była prawdziwa, walentynkowa niespodzianka! 14 lutego na Rynku pojawiło 
się kilkaset czerwonych, serduszkowych balonów z helem. Zdjęcia w gąszczu 
serc można było robić aż do zachodu słońca. Szczęśliwcy dostali balonik na 
pamiątkę. (fot. K. Korun)

Odległość nie gra roli

22 lutego, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją, na 
ulice Gliwic wyjedzie żółty Antydepresyjny Autobus Edukacyjny linii A4. Żółty 
pojazd będzie kursował od godz. 9.00 do 14.00. Na jego pokładzie dyżury pełnić 
będą psycholodzy i psychoterapeuci pracujący w gliwickiej Poradni Psychologiczno- 
-Pedagogicznej. Akcja jest realizowana przez PPP w Gliwicach oraz Zarząd Transportu 
Metropolitalnego. (graf. UM Gliwice)

Autobusem na przekór depresji

Rynek w gąszczu serc

Studenci III roku Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej – Karolina Słomiany, 
Natalia Tadla oraz Kamil Wróbel – zostali wyróżnieni w międzynarodowym konkursie 
„La Ville Vertical” VERTICAL CITY DESIGN COMPETITION. Zaprojektowany przez 
nich  budynek może służyć mieszkańcom jako ogród i przestrzeń, gdzie dostępne są 
produkty od lokalnych producentów. (wiz. K. Słomiany, N. Tadla, K. Wróbel)

Gliwicka biblioteka idzie z duchem czasu i ponownie rozszerza swoją ofertę. Poza książ-
kami, grami planszowymi i czytnikami e-booków, już niedługo gliwiczanie będą mogli 
wypożyczać tablety graficzne. 6 urządzeń tego typu zostanie udostępnionych czytelnikom 
biblioteki w marcu. Jak używać tabletu? Tego będzie można się nauczyć na kursach  
z rysunku cyfrowego. Szczegóły na: www.biblioteka.gliwice.pl. (fot. Freepik)

Jak oni projektują!

Po tablet do biblioteki

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

GEPAR – opłaty pod kontrolą

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://biblioteka.gliwice.pl/
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Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego przeprowadzi się z ul. Siemińskiego do bu-
dynku przy ul. ks. Ziemowita 12. Szkolny gmach zostanie przebudowany – powstaną nowe sale dydaktyczne, 
a sala gimnastyczna zmieni się w koncertową. Miasto ogłosiło przetarg na projekt modernizacji nowej siedziby 
dla młodych muzyków.

Do końca tego roku szkolnego 
w budynku przy ul. Ziemowita 
12 będą uczyć się gimnazjali-
ści. Później zabytkowy gmach 
zostanie przebudowany i do-
stosowany do potrzeb uczniów 
i nauczycieli szkoły artystycznej. 

Zgodnie ze wstępnymi planami, 
zmieniony ma zostać obec-
ny układ sal dydaktycznych. 
W większych będą nauczane 
przedmioty teoretyczne. Z ko-
lei klasy do nauki indywidualnej 
będą mniejsze i bardziej kame-
ralne. 

Powstaną także sale prób 
dla orkiestry i chóru oraz 
biblioteka. Do budynku 
zostanie dobudowana 
winda z myślą o niepeł-
nosprawnych, o odpo-
wiednich gabarytach,  
tak by umożliwiała rów-
nież przewożenie dużych 
instrumentów jak forte-
pian czy marimba. 

Obecna sala gimnastyczna 
zmieni się w salę koncertową 
z prawdziwego zdarzenia. 
Będzie miała odpowiednią 
akustykę i pomieści 270 me-
lomanów. Dobudowane zo-
stanie wejście wraz z tarasem 
i podjazdem dla wózków oraz 
przeszklony pawilon, który nie 
będzie zasłaniał zabytkowej, 
neogotyckiej elewacji budyn-
ku. Młodzi muzycy będą mogli 
koncertować także w sali ka-
meralnej. 

 – Z utęsknieniem czekamy na 
przenosiny. Nowa siedziba bę-
dzie dużo większa, co zdecydo-
wanie poprawi warunki pracy. 
Nasza obecna sala koncertowa 
ma bardzo małą estradę, a wi-
downia mieści tylko sto osób. 
Cieszy nas to, że w nowej siedzi-
bie będziemy mogli organizować 
koncerty dla szerszego grona 
słuchaczy, a nasi uczniowie będą 
mieli szansę sprawdzić się przed 
większym audytorium – podkre-
śla Urszula Kusz, wicedyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Ludomira Ró-
życkiego. 

Zmieni się również otoczenie 
budynku przy ul. ks. Ziemowita 
12. Ze względu na konieczność 
zapewnienia dojazdu pożaro-
wego wraz z placem manewro-
wym, przebudowany zostanie 
wjazd do szkoły od strony ul. 
Królowej Bony. Powstanie tak-
że parking na ok. 40 miejsc. 
Pozostała część boiska, czyli 
otoczenie przyszłej sali kon-
certowej, zmieni się w zieloną 
strefę rekreacyjną. 

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, projekt przebudowy 
budynków przy ul. Ziemowita 12 
powinien być gotowy najpóźniej 
w ciągu 8 miesięcy od podpisania 
umowy z wybranym w przetargu 
wykonawcą. Ponieważ przebudo-
wa dotyczy obiektów objętych 
ochroną Miejskiego Konserwa-
tora Zabytków, projekt będzie 
musiał być uzgodniony z MKZ. 

Państwowa Szkoła Muzyczna 
znajduje się przy ul. Siemińskie-
go (dawniej Wieczorka) od 65 

lat. Szkolny budynek mieści mak-
symalnie 440 uczniów. Nowa 
siedziba pozwoli zwiększyć 

ich liczbę, a przede wszystkim 
stworzy uczniom lepsze warunki 
rozwoju. A mieszkańcom Gliwic 

umożliwi podziwianie ich talen-
tów muzycznych w nowej sali 
koncertowej.  (aś)
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Przeprowadzka coraz bliżej
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Sala gimnastyczna zmieni się w koncertową

W ostatnich miesiącach w górę 
mocno poszły ceny zarówno 
węgla, jak i gazu. Drastycznie 
(o około 500%) wzrosły także 
koszty uprawnień do emisji CO2. 
Nie tylko elektrownie muszą je 
nabywać – ciepłownie także. Te 
dwa kluczowe elementy powo-
dują, że koszt produkcji ciepła 
w całym kraju jest coraz wyższy. 

Zmusza to firmy ciepłownicze do 
zmiany taryf i podniesienia cen.

Od 1 marca w Gliwicach 
zacznie obowiązywać nowa 
taryfa dla ciepła. Ceny 
wzrosną o około 5,4%  
w stosunku do 2018 roku.

Z nową taryfą, zatwierdzoną 
przez urząd Regulacji energetyki, 
można zapoznać się na stronie 
internetowej www.pec.gliwice.pl.

Warto zaznaczyć, że w Gliwicach, 
mimo wprowadzenia nowej taryfy, 
cena ciepła nadal jest konkuren-
cyjna w porównaniu z cenami 
w innych miastach w Polsce. (kik)

Statystycznie co drugi Polak ogrzewa dom i wodę w kranie dzięki podłącze-
niu do sieci ciepłowniczej. W Gliwicach z takiego rozwiązania korzysta się 
w około 45 tys. mieszkań. Ciepło systemowe to dobra i bezpieczna alterna-
tywa dla piecyków gazowych i podgrzewaczy elektrycznych. Niestety, tak jak 
w przypadku branży energetycznej, ciepłownictwo też zmaga się ze wzrostem 
kosztów produkcji. 

Od marca nowa taryfa za ciepło
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Realizacja dwóch etapów projektu 
„Poprawa stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego dla Miasta 
Gliwice poprzez modernizację 
i rozbudowę systemu gospoda-
rowania wodami opadowymi” 
pochłonie 70 mln zł. Około 50 mln 
zł udało się miastu uzyskać z UE, 
w ramach programu Infrastruk-
tura i Środowisko Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

– Jednym z zadań samorządu jest 
zapewnienie skutecznej ochrony 
przeciwpowodziowej mieszkań-
com i Gliwice się z tego wywią-
zują. Tylko w 2018 r. w rejonie 
ul. Bojkowskiej zbudowano sieć 
kanalizacji deszczowej i zbiornik 
retencyjny z pompownią wód 
deszczowych, zmodernizowano 
kanalizację deszczową i wyloty 
do cieków przy ul. Chorzowskiej, 
Magnolii i Begonii, i rozpoczęto 
prace związane z odwodnieniem 

terenów pomiędzy autostradą 
A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa 
a ul. Biegusa. Prace będą kon-
tynuowane w bieżącym roku – 
mówi Roksana Burzak z Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 

W ramach projektu rozpoczęły 
się już przygotowania do bu-
dowy inteligentnego systemu 
zarządzania siecią kanalizacji 
deszczowej, który obejmie 
całe miasto. Zaawansowana 
technologia umożliwi dokony-
wanie pomiarów intensywności 
opadów, kontroli napełnienia 
kanałów i przepływów oraz bie-
żących odczytów parametrów 
meteorologicznych na terenie 
zlewni. Pozwoli też zminimalizo-
wać ryzyko powodzi i usprawni 
zarządzanie siecią oraz plano-
wanie inwestycji i remontów 
kanalizacji. 

W planach są kolejne postępo-
wania przetargowe na odwod-
nienie dzielnicy Brzezinka Połu-

dnie, remont wylotów do rzeki 
Kłodnicy i budowę kolejnych 
urządzeń podczyszczających. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, ta ogromna inwe-
stycja zakończy się pod koniec 
2020 r.

– Wraz z zakończeniem prac 
w Gliwicach znacznie poprawi 
się bezpieczeństwo przeciwpo-
wodziowe. Miasto będzie dobrze 
przygotowane na prognozowane 
zmiany klimatyczne – tłumaczy 
Roksana Burzak.  (mf)

W trosce o czyste powietrze

z mIasta
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70 mln na walkę z powodzią

Miasto od lat prowadzi działania mające na celu poprawę jakości powietrza w Gliwicach. Dzięki wyprowadzeniu transportu tranzy-
towego poza centrum, wybudowaniu Dtś oraz zwiększeniu płynności ruchu w mieście poprzez zastosowanie inteligentnego systemu 
sterowania, zmniejszyła się emisja spalin. Palącym problemem pozostają przestarzałe instalacje grzewcze. Do końca 2021 r. miasto 
planuje wymienić piece w ok. 5 tys. lokali komunalnych. Mieszkańcy domów prywatnych mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie.

bezpieczeństwo przeciwpowodziowe jest bardzo ważne dla gliwiczan, zwłaszcza w obliczu prognozowanych zmian klimatycznych. 
Miasto nie ustaje w staraniach, by te zagrożenia jak najbardziej ograniczyć. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi to jedno z działań w tym właśnie zakresie.

Na dotacje do wymiany przesta-
rzałych pieców na ekologiczne 
źródła ciepła w ciągu ostatnich 
dwóch dekad z budżetu miasta 
przeznaczono ponad 14 mln zł, 
z czego 12 mln zł na zmianę sys-
temu ogrzewania, a ponad 2 mln 
zł na instalacje odnawialnych źró-
deł energii, w tym pomp ciepła. 
Tylko w 2018 r. miasto przyznało 
na ten cel około 500 dotacji dla 
osób fizycznych, wspólnot miesz-
kaniowych i spółdzielni. W ramach 
zakończonego już programu PONE 
realizowanego z pożyczki otrzyma-
nej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, w 2018  r.  
mieszkańcom przyznano około 
190 dotacji.

Szeroko zakrojona jest także akcja 
termomodernizacji i wymiany 
systemów grzewczych w budyn-
kach komunalnych. Do końca 
2021 r. miasto planuje przezna-
czyć na ten cel ponad 144 mln zł. 
W ok. 5 tys. lokali komunalnych 
stare systemy grzewcze zostaną 
zastąpione ekologicznymi źródła-
mi ciepła. 

Gliwiczanie mogą również ko-
rzystać z rządowego programu 
„Czyste Powietrze 2019”.

Oferuje on dotację i pożyczkę 
(w proporcjach zależnych od do-
chodu wnioskodawcy) na termo-
modernizację i zmianę systemu 
ogrzewania w budynkach jedno-
rodzinnych. Po czasowym wstrzy-
maniu przyjmowania wnios- 

ków, związanym ze zmianami le-
gislacyjnymi i zmianie formularza 
wniosku, znów można starać się 
o wsparcie. 

Wnioski w programie „Czyste Po-
wietrze 2019” mogą składać osoby 
fizyczne będące właścicielami lub 
współwłaścicielami domów jedno-
rodzinnych, także osoby posiadają-
ce zgodę na rozpoczęcie budowy. 

Dofinansowanie można uzyskać na 
wymianę starych pieców, kotłów 
na paliwo stałe, drzwi i okien. Na 
wsparcie mogą też liczyć osoby 
planujące wymianę lub montaż 
baterii słonecznych czy wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła. 
Minimalny koszt kwalifikowany 
projektu to 7 tys. zł, a maksymalny 
53 tys. zł. Wysokość dotacji może 
wynieść nawet 47 700 zł.  

Wdrażaniem rządowego pro-
gramu „Czyste Powietrze” zaj-
muje się Wojewódzki Fundusz 
Ochrony środowiska i Gospo-
darki Wodnej. 

Wnioski w wersji papierowej 
należy kierować na adres: ul. 
Plebiscytowa 19, 40-035 Kato-
wice. Osoby posiadające pod-
pis kwalifikowany mogą złożyć 
wniosek elektronicznie na adres: 
biuro@wfosigw.katowice.pl. Do-
datkowo, każdy wniosek, rów-
nież papierowy, należy przesłać 
przez Portal Beneficjenta (www.
wfosigw.katowice.pl/portal-be-
neficjenta.html). 

Program „Czyste powietrze” ma 
potrwać do końca czerwca 2029 r.,  
wnioski można składać do 30 
czerwca 2027 r. Więcej informa-
cji na ten temat można znaleźć 
w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, pod nr tel. 32/60-32-252 
oraz na stronie internetowej 
www.wfosigw.katowice.pl.    
 (mf)
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Zbiornik retencyjny przy ul. Bojkowskiej

https://www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta.html
https://www.wfosigw.katowice.pl/
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Przypomnijmy, że do ubiegło-
rocznego postępowania prze-
targowego na realizację II etapu 
południowej obwodnicy Gliwic 
przystąpiło dwóch oferentów. 
Najkorzystniejszą propozycję 
przedstawiło konsorcjum firm 
Eurovia Polska i PRUiM. Ponie-
waż jednak obie oferty przekro-
czyły kwotę zarezerwowaną na 
realizację inwestycji w budżecie 
miasta i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, władze Gliwic zde-
cydowały się zwiększyć pulę 
środków na wykonanie zadania. 
Przewidywany koszt budowy 
tego odcinka obwodnicy wy-
niesie prawie 53,5 mln zł.

Inwestycja zakłada budowę 
południowej części obwodnicy 
miasta, a także przebudowę 
i rozbudowę układu drogowe-
go pomiędzy ulicami Bojkowską 
i Pszczyńską wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą.  – Dzięki reali-
zacji prac zostanie wybudowany 
łącznik pomiędzy ul. Bojkowską 
i ul. Okrężną. Ul. Bojkowska 
zyska tym samym dogodniejsze 

połączenie ze skrzyżowaniem 
autostrad A1 i A4, a nowe 
rozwiązanie umożliwi lepszy 
dojazd do intensywnie rozbudo-
wujących się firm logistycznych, 
zlokalizowanych w rejonie węzła 
autostradowego Gliwice Sośnica 
– komentuje prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.

Gotowy jest już po-
czątkowy fragment 
południowego odcinka 
miejskiej obwodnicy – 
wybudowane w I etapie 
prac rondo turbinowe 
przy ul. Bojkowskiej.

Rondo, noszące od jesieni nazwę 
Zesłańców Sybiru, powstało na 
skrzyżowaniu ul. Bojkowskiej 
z południową obwodnicą 
miasta. Wraz z przebudową 
fragmentu ul. Bojkowskiej, 
kosztowało budżet miasta blisko  
6 mln zł. Zostało oddane do 
użytku w sierpniu ub.r.

Docelowo cała południowa ob-
wodnica Gliwic ma przebiegać na 
długości około 4 km.

Prace ruszają 
także przy 
odcinku 
zachodniej 
obwodnicy 
Gliwic.

Geodeci wytyczający pas drogo-
wy pod budowę nowej inwesty-

cji, porządkowanie terenu pod jej 
przebieg – tak wyglądają pierw-
sze przygotowania do realizacji 
kolejnej części obwodnicy Gliwic. 
Powstanie ona na odcinku od ul. 
Daszyńskiego do ul. Rybnickiej.

Fragment zachodniej obwodnicy 
miasta będzie miał jedną jezdnię 
z dwoma pasami ruchu. Wyjątek 
stanowić będą skrzyżowania 
z ulicami Daszyńskiego i Rybnic-
ką. W tych miejscach liczba jezdni 

zwiększy się do dwóch – wszystko 
po to, aby usprawnić przejazd. 
Przebudowie poddany zostanie 
także odcinek ul. Rybnickiej. 
Powstaną nowe skrzyżowania 
z ulicami: Ku Dołom, ul. Kosów 
i przedłużeniem ul. Biegusa oraz 
ok. 7,5 km dróg serwisowo-gospo-
darczych. Wybudowana zostanie 
infrastruktura dla pieszych i rowe-
rzystów. Droga będzie oświetlona 
i wyposażona w tablice zmiennej 

Czas na obwodnicę! 
InwestyCje

wielkimi krokami zbliża się podpisanie umowy z wyko-
nawcą II etapu południowej obwodnicy Gliwic – konsor-
cjum firm eurovia Polska oraz PRUiM. Przekazanie placu 
budowy powinno nastąpić jeszcze w pierwszym kwar-
tale tego roku. Roboty prowadzone będą na łączniku  
od ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyńskiej – w śladzie  
ul. Okrężnej.

treści prezentujące m.in. informa-
cje drogowe i pogodowe. 

Inwestycję zrealizuje (podobnie 
jak w II etapie obwodnicy po-
łudniowej Gliwic) konsorcjum 
firm Eurovia Polska i PRUiM. 
Przewidywany koszt to ok.  
82,6 mln zł. Warto przypomnieć, 
że miasto pozyskało na ten cel 
maksymalne, 85% dofinansowa-
nie unijne w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014–2020 
(Działanie 4.2: Zwiększenie do-
stępności transportowej ośrod-
ków miejskich leżących poza 
siecią drogową TEN-T i odciążenie 
miast od nadmiernego ruchu dro-
gowego). 
 (kik)
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Poruszające się po 41 miastach i gminach Górnośląsko–Zagłębiowskiej Me-
tropolii pojazdy komunikacji miejskiej obsługiwane przez Zarząd transportu 
Metropolitalnego będą miały ujednolicone barwy. 

WaRtO WIeDZIeć

Wielu mieszkańców Gliwic posiada w domowej 
apteczce przeterminowane lekarstwa. Nie moż-
na ich wyrzucać do kosza. Gdzie je oddawać?

Po upływie terminu ważności 
przeterminowane leki to odpady 
niebezpieczne. Nie wolno ich 
umieszczać w worku na śmieci 
wraz z innymi odpadami komunal-
nymi, a tym bardziej wrzucać do 
kanalizacji. Gdyby znalazły się na 
śmietniku, mogłyby zagrozić środo-
wisku naturalnemu albo zdrowiu 
osób, które mogłyby je znaleźć, 
a także zwierzętom, które żerują 
na wysypiskach śmieci.

Zbiórka przeterminowanych leków 
pochodzących od mieszkańców 
jest organizowana i finansowana 
ze środków Miasta Gliwice. Far-
maceutyki raz w miesiącu odbiera 
firma wyłoniona z przetargu.

 – W zeszłym roku w Gliwicach  
zebrano 10 607 kg niepotrzeb-
nych leków – informuje Agniesz-
ka Setnik, naczelnik Wydziału 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Zbędne farmaceutyki można nie-
odpłatnie zostawić w oznakowa-
nych pojemnikach ustawionych 
w 37 aptekach na terenie miasta.

Ich adresy można znaleźć na 
stronach BIP Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w zakładce Informacje 
Publiczne, Ekologia i Środowisko 
lub pod linkiem https://bip.gliwice.
eu/informacje_publiczne/ekolo-
gia_i_srodowisko.  (mw)

Masz pomysł? Zrób plakat

Żółty, fuksja, czerwony – to kolory ZtM

Leki po terminie.  
Co z nimi zrobić?

Autobusy kursujące na liniach specjalnych będą miały kolor fuksji.

fo
t. 
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Regularne linie autobusowe 
będą żółte, specjalne – fuksjowe, 
tramwaje pozostaną czerwone, 
a trolejbusy będą żółto-zielone. 
To wspólna paleta barw dla po-
jazdów kursujących pod szyldem 
Zarządu Transportu Metropoli-
talnego. 

Wraz z logo Zarządu Transportu 
Metropolitalnego, na pojazdach 
pojawi się też logo Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii, me-
tropolitalny piktogram danego 
miasta oraz logo operatora. Logo 
GZM znajdzie się po obu bokach 
w przedniej części burty pojazdu. 
Logo ZTM będzie tożsame z ko-
lorem pojazdu i zostanie umiesz-
czone na bocznych szybach. 

Z kolei autobusy będące własno-
ścią przedsiębiorstw komunikacji 
miejskiej będą mogły posiadać 
symbol miasta nad pierwszymi 
drzwiami. Znak ten musi być 
zgodny z piktogramami zamiesz-
czonymi w systemie identyfikacji 
wizualnej GZM. 

aktualnie kursujące po-
jazdy pozostaną w starych 
barwach. Nowe kolory 
będą się pojawiać suk-
cesywnie, wraz z nowo 
kupowanymi pojazdami. 

Obecnie żółte autobusy jeżdżą 
w PKM Gliwice i PKM Katowice, 
jednak i one będą wymagały 
zmiany kolorów, aby odcień był 
zgodny z identyfikacją wizualną 
Zarządu Transportu Metropoli-
talnego. 
 
 (GZM/mf)

28 lutego i 1 marca (czwartek i piątek) biuro Miejskiego Rzecznika konsumentów w 
siedzibie urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 będzie nieczynne. Informację 
o innych instytucjach konsumenckich oraz poradniki konsumenckie będzie można 
uzyskać w urzędzie Miejskim w pokoju 008 (sekretariat).

Przypominamy, że w tym cza-
sie do dyspozycji mieszkańców 
pozostaje INFOLINIA KONSU-
MENCKA (tel. 801-440-220, 
22/290-89-16), czynna od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–18.00.

W celu uzyskania porady konsu-
menckiej można również skon-
taktować się z Wojewódzkim 
Inspektoratem Inspekcji Han-
dlowej w Katowicach (ul. Brata 
Alberta 4, 40-951 Katowice, tel. 
32/356- 81-00).  (kik)

Masz pomysł, jak zachęcić mieszkańców do zmiany ogrzewania na ekologiczne?  
Weź udział w konkursie! Czekają atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest zachęce-
nie gliwiczan do zmiany starych 
systemów grzewczych na ekolo-
giczne. Komisja będzie oceniała 
oryginalność, staranność wyko-
nania pracy a także wartość prze-
kazu ze względu na świadomość 
ekologiczną. Uczestnicy mogą 
zgłosić jeden plakat wykonany 
na papierze w formacie A-3.  

Prace należy wysyłać do 1 mar-
ca w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Zmień ogrzewa-
nie” na adres: Wydział Środo-
wiska, Urząd Miejski w Gliwi-
cach ul. Zwycięstwa 21. Do 
plakatu należy dołączyć kartę 
zgłoszenia udziału w konkursie.

Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się 7 kwietnia w hali 
Arena Gliwice podczas tar-
gów budowlanych EXPO. To 
dodatkowe wyróżnienie dla 
przyszłych laureatów.

Kartę zgłoszenia i regulamin 
można znaleźć na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
w zakładce Informacje publiczne, 
Ekologia i Środowisko.   (mw)

Potrzebna porada konsumencka?
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Piast Gliwice doszedł do porozumienia z konstantinem Vassiljevem i rozwiązał za porozumieniem 
stron umowę, która miała obowiązywać do czerwca 2020 roku.
– Rozstaję się z Klubem w dobrych 
relacjach. Będę trzymał kciuki za 
drużynę i kolegów z zespołu. W tym 
sezonie stać ich na bardzo dobry 
wynik. Wracam na razie do domu 
do Estonii, a co będzie dalej, to zoba-
czymy – powiedział na pożegnanie 
Konstantin Vassiljev.

Zawodnik po raz drugi przyszedł 
do Piasta w czerwcu 2017 roku. 
W poprzednim sezonie rozegrał 
w barwach Niebiesko-Czerwonych 23 
mecze w Lotto Ekstraklasie oraz jeden  
w Pucharze Polski.  (Piast Gliwice)

SPORt / OGłOSZeNIa

Spory ruch w technoparku

Piękne 4:0

Zwycięstwo w rewanżu

Żegnamy Vassiljeva

Drugie arcyważne zwycięstwo w rundzie rewanżowej I ligi kobiet odniosły gliwickie szczypiornistki 
z SPR-u Sośnica, pokonując we własnej hali MkS aZS uMCS Lublin. był to debiut nowej trenerki 
zespołu, Marty Piorun.
W spotkaniu z lubliniankami do uta-
lentowanych, mających już doświad-
czenie ligowe juniorek dołączyły 
kolejne młode zawodniczki. Zagrała 
również wychowanka klubu Natalia 
Matter (Przyżycka) – bramkarka, któ-
ra przez wiele lat godnie reprezento-
wała klub z Sośnicy i w tym meczu 
zakończyła karierę zawodniczą.

Za dwa tygodnie gliwiczanki pojadą do 
Jarosławia, gdzie zmierzą się z tamtej-
szym TS MKS San Jarosław.  (kik)

Wieczór 15 lutego zapisze się 
w pamięci kibiców Piasta jako 
epicki. Podejmujący Lecha Po-
znań Niebiesko-Czerwoni strze-
lili kolejorzowi cztery gole i od-
nieśli imponujące zwycięstwo.

Gospodarze spotkania byli zespołem 
prezentującym się lepiej w każdym 
elemencie piłkarskiego rzemiosła. 
Bramki dla Piasta strzelili Piotr Pa-
rzyszek, Jorge Félix, Mikkel Kirkeskov 
i Joel Valencia. Rywal miał szansę 
na zdobycie bramki honorowej, ale 
František Plach w doliczonym czasie 
gry obronił rzut karny.  (kik)

komunikaty

komunikaty

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.

Zarząd budynków Miejskich  
II towarzystwo budownictwa Społecznego,  

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

publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Przebudowa mieszkań w celu wydzielenia  
pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych 

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 i 11 wraz z przebudową 
instalacji elektrycznej i wod.-kan., przebudową 

i rozbudową instalacji gazowej, uporządkowaniem 
i dobudową przewodów wentylacyjnych oraz  

wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania 
i c.w.u. w budynku przy ul. Jana śliwki 72 w Gliwicach.

termin składania ofert: 22 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 22 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd budynków Miejskich 
I towarzystwo budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. kozielskiej 43 w Gliwicach 
wraz z wprowadzeniem C.O. i C.W.u. z sieci ciepłowni-
czej miejskiej oraz rozbiórki budynku gospodarczego.

termin składania ofert: 25 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 lutego 2019 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. kozielskiej 54 w Gliwicach 
wraz z wprowadzeniem C.O. z sieci ciepłowniczej 
miejskiej.

termin składania ofert: 25 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 lutego 2019 r. o godz. 10.30

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. kozielskiej 56 w Gliwicach 
wraz z wprowadzeniem C.O. z sieci ciepłowniczej 
miejskiej.

termin składania ofert: 25 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 25 lutego 2019 r. o godz. 11.00

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wprowadzenie C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej 
wraz z robotami towarzyszącymi do budynku przy 
ul. Paulińskiej 7 w Gliwicach.

termin składania ofert: 26 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 26 lutego 2019 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalne-
go wielorodzinnego przy ul. kozielskiej 34 w Gliwi-
cach, wprowadzenie C.O. i C.W.u. z sieci ciepłowniczej 
miejskiej, wbudowanie łazienek, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych i termicznych, uporządkowanie 
przewodów kominowych.

termin składania ofert: 27 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budyn-
ku przy ul. kopalnianej 12 w Gliwicach, wprowadzenie 
C.O. z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z robotami 
towarzyszącymi.

termin składania ofert: 27 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 27 lutego 2019 r. o godz. 10.30

-----------------------------------------------------------------------------------------
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„budowa budynku ogrzewalni  

przy ul. S. Noakowskiego w systemie  
zaprojektuj i wybuduj”.

termin składania ofert: 28 lutego 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 28 lutego 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie  
bip.gliwice.eu w dziale Przetargi/Zamówienia publiczne 

urzędu Miejskiego.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
ZaWiaDamia

śląskie Centrum Logistyki S.a.  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zadanie pt.: renowacja ogrodzenia śląskiego 
Centrum Logistyki S.a. w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

termin składania ofert: 5 marca 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 5 marca 2019 r. o godz. 10.30

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, 

zatrudni kandydatów na stanowisko  
pracownika socjalnego.

Zatrudnienie na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało:
1. przeprowadzanie wywiadów środowi-

skowych oraz przygotowywanie doku-
mentacji niezbędnej do wydania decyzji 
administracyjnych w sprawie świadczeń 
z pomocy społecznej,

2. praca socjalna na rzecz osób wymagają-
cych wsparcia,

3. pomoc w zakresie rozwiązywania spraw 
życiowych osobom, które dzięki tej pomo-
cy będą zdolne samodzielnie pokonywać 
problemy będące przyczyną trudnej sytu-
acji życiowej,

4. znajomość przepisów prawa niezbędnych 
do realizacji zadań,

5. współpraca i współdziałanie z innymi spe-
cjalistami w celu przeciwdziałania i ogra-
niczania negatywnych skutków zjawisk 
społecznych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie zgodne z art. 116 i art. 156 

ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
łecznej (DzU 2018 r., poz. 1508 z późn. 
zm.),

2. uprawnienia do wykonywania zawodu 
pracownika socjalnego,

3. niekaralność za przestępstwa popełnione 
umyślnie,

4. zdolność do czynności prawnych oraz ko-
rzystanie z pełni praw publicznych,

5. dobry stan zdrowia,
6. obywatelstwo polskie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stano-

wiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy (http://ops.bip.

gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/
kwestionariusz_dla_kandydata.pdf),

• dokument poświadczający wykształcenie 
(dopuszczalne kserokopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pracy 
(kopie świadectw pracy potwierdzone za 
zgodność z oryginałem) oraz kwalifikacje 
(kserokopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (kseroko-
pie zaświadczeń o ukończonych kursach, 
szkoleniach, posiadane certyfikaty – po-
twierdzone za zgodność z oryginałem),

• oświadczenie kandydata o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do zatrudnienia na 
oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie.

Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, 
życiorys zawodowy powinny być własnoręcz-
nie podpisane i opatrzone podpisaną przez 
kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych”.

Dokumenty należy składać w terminie do 
22 lutego 2019 r. w Dziale Kadr i Organizacji 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: 

Nabór numer 4/DPś/2019 na wolne 
stanowisko: pracownik socjalny/ starszy 

pracownik socjalny w Dziale Pomocy 
środowiskowej – Filia nr 3  

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-09-04.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane  
podlegają zniszczeniu.

oFERty PRaCy

● elektryk 
wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe, wy-
magane uprawnienia Sep do 1 kV, 
prawo jazdy – mile widziane, jedna 
zmiana, miejsce pracy: teren Śląska  
wg zleceń; 

● doradca klienta   
    – stolarz 

wykształcenie ponadgimnazjalne, 
doświadczenie: brak wymagań, 
obsługa klientów w dziale drzew-
nym, w tym obsługa zamówień 
materiałów docinanych na wymiar 
(wycinanie formatek z materiałów 
drewnianych przy użyciu piły wiel-
koformatowej, wyrzynarki), dbałość 
o wizerunek działu, dostępność to-
waru i prawidłowe ich oznakowanie, 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● sprzedawca materiałów  
   budowlanych 

wykształcenie średnie, wymagane 
roczne doświadczenie w sprzeda-
ży materiałów budowlanych, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice, 
oferta także dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności;

● technik serwisu/  
    instalacji 

wykształcenie zawodowe elektrycz-
ne, mile widziane średnie, doświad-
czenie i wiedza z zakresu budowy 
układów elektrycznych, umiejętność 
czytania schematów elektrycznych, 
obsługa komputera, mile widziane 
doświadczenie na podobnym sta-

nowisku min. 1 rok, mile widziane 
aktualny SEP do 1kV, prawo jazdy 
kat. B, gotowość do wyjazdów służ-
bowych na terenie Polski i zagranicy, 
mile widziana znajomość j. angiel-
skiego w stopniu komunikatywnym, 
komunikatywność, sumienność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, zakres zadań: prace przy-
gotowawcze do instalacji i deinsta-
lacji sprzętu, naprawa i testowanie 
części zamiennych, budowanie szaf 
rozdzielczych, utrzymywanie porząd-
ku w magazynie serwisu, załadunki 
i wyładunki sprzętu, współpraca 
z Działem Serwisu i Zaopatrzenia 
w siedzibie spółki, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice; 

● piekarz 
wykształcenie zawodowe, książeczka 
do celów sanitarno-epidemiologicz-
nych, zakres obowiązków: wypiek 
pieczywa, miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie: brak wymagań, wy-
magane doświadczenie zawodowe 
kucharskie (warunek konieczny), sa-
modzielność, praca co drugi dzień, 
miejsce pracy: Gliwice; 

● pracownik robót   
   wykończeniowych 

wykształcenie: brak wymagań, wy-
magane doświadczenie zawodowe 
w branży budowlanej, gipsowa-
nie, ścianki karton-gips, itp., jedna 
zmiana, praca w Gliwicach.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice,  

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

Powiatowy Urząd Pracy  
w Gliwicach

Oferty z 14 lutego 2019 r.

Oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych 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 od-
czytanie. 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 proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie 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 odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej, potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych 
i poznawczych menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

• kserokopie dokumentów 
potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jaz-
dy, świadectwo kwalifikacji 
zawodowej).

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą 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.

Oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadanego 
przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych 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 od-
czytanie. 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 proce-
su 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 odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr kD.210.11.2019.IR-1

urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska  
urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Remontów  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w 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 in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

ników, 
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 
13 marca 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 informa-
cje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach, 
ul. bolesława śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne  
stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na: http://sm.bip.gliwice.eu w za-
kładce Nabory oraz na tablicy ogło-
szeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy do-
starczyć w zamkniętej kopercie 
do pokoju 114B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w termi-
nie do  25 lutego 2019 r. do godz. 
13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy

ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice
z dopiskiem na kopercie:

„kandydat na stanowisko urzędni-
cze w Straży Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 

e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczo-
ne w terminie, jeżeli zostaną dostar-
czone na ww. adres w terminie do 
25 lutego 2019 r. do godziny 13.00.
Planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biulety-
nie Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32/338-19-83.

Przedsiębiorstwo Remontów  
ulic i Mostów S.a. w Gliwicach
zatrudni osoby na stanowisku:

Specjalista ds. przygotowania kontraktów budowlanych.
Minimalne wymagania:
• wykształcenie średnie,
• min. 2-3 letnie doświadczenie 

zawodowe przy wykonywaniu 
kosztorysów budowlanych,

• mile widziana znajomość przepi-
sów i ustaw z branży budowlanej,

• umiejętność obsługi podstawo-
wych programów komputero-
wych, 

• obywatelstwo polskie,
• posiadanie pełnej zdolności do 

czynności prawnych oraz korzy-
stanie z pełni praw publicznych,

• dobre umiejętności komunika-
cyjne.

Obowiązki:
• wykonywanie kosztorysów bu-

dowlanych,
• prowadzenie dokumentacji kosz-

torysowej i budowlanej,
• współpraca z oferentami.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymia-

rze czasu pracy,

• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego.
Osoby chętne do podjęcia pracy 
w stabilnej firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku proszone są o przesy-
łanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl. 
Dokumenty można również przesłać 
pocztą tradycyjną lub dostarczyć oso-
biście do siedziby PRUiM S.A., adres:  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 
32/270-40-00.
Dokumenty składane należy opatrzyć 
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu 
prowadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych – RODO).

Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów 
S.a. w Gliwicach

zatrudni:
• mechanika maszyn i urządzeń,
• mechanika samochodowego,
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca drogowego,
• operatora z uprawnieniami rozkładarki mas mine-

ralno-bitumicznych.
Osoby chętne do podjęcia pracy 
w stabilnej firmie o ugruntowanej 
pozycji na rynku proszone są o prze-
syłanie dokumentów aplikacyjnych 
na adres e-mail: drogi@pruim.gli-
wice.pl lub jskiba@pruim.gliwice.pl. 
Dokumenty można również przesłać 
pocztą tradycyjną lub dostarczyć oso-
biście do siedziby PRUiM S.A., adres:  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 
32/270-40-03.

Dokumenty składane należy opa-
trzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu 
prowadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania 
przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, 
w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych – RODO).

mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGłOSZeNIa

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego,  
toszeckiej i Orląt śląskich.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Gliwice uchwały numer III/45/2019 z 7 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka- 
-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich.

Granice obszaru objętego uchwałą określa załącznik graficzny dostępny na stronie internetowej  
Urzędu Miejskiego pod adresem:

www.bip.gliwice.eu (Rada Miasta / uchwały Rady Miasta).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na 
piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do 14 marca br. – pocztą lub osobiście 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub w siedzibie Wydziału Planowania 
Przestrzennego przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – w godzinach pracy urzędu. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
(numer ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, 
codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych pod numerem telefonu 32/338-65-12.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej,  
ku Dołom i Orkana.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miasta Gliwice uchwały numer III/46/2019 z 7 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, 
Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana.

Granice obszaru objętego uchwałą określa załącznik graficzny dostępny na stronie internetowej  
Urzędu Miejskiego pod adresem:

www.bip.gliwice.eu (Rada Miasta / uchwały Rady Miasta).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie,  
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do 14 marca br. – pocztą lub osobiście w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego przy 
ul. Jasnej 31 A, 44-122 Gliwice – w godzinach pracy urzędu. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny 
działki i obręb). Do wniosku można dołączyć kserokopię mapy ewidencyjnej lub zasadniczej.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzennego, 
codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych pod numerem telefonu 32/338-65-08.

niERuCHomoŚCiZaGoSPoDaRoWaniE PRZEStRZEnnE

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

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie 
internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone do:

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

sprzedaży, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 37/2019 do 6 marca 2019 r. 

wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• nr 5/2019 do 28 lutego 2019 r.;

• nr 10/2019 do 28 lutego 2019 r.;

• od nr. 22/2019 do nr. 30/2019 do 6 marca 2019 r.;

• nr 32/2019 do 6 marca 2019 r.;

• od nr. 34/2019 do nr 36/2019 do 6 marca 2019 r.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
inFoRmuJE,

oGŁoSZEniE
PREZyDEnta miaSta GLiWiCE

oGŁoSZEniE
PREZyDEnta miaSta GLiWiCE

Zarząd budynków Miejskich I towarzystwo budownictwa Społecznego Spółka 
z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11, 
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na garaż 
położony przy ulicy:

I PRZetaRG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia 
do przetargu odbędzie się 11 marca 2019 r. (poniedziałek) 
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 11 marca 2019 r. (poniedziałek) 
o godz. 10.15 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 – ksero-

kopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które 
wadium to będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnię-
ciu 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 ogła-
szającego przetarg. W przeciwnym wypadku uczestnik nie 
zostanie dopuszczony do licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami tech-
nicznymi lokalu/garażu, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu (załącznik nr 2),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta 
Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy 
(załącznik nr 3),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowy 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, wysta-
wionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodar-
czej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone 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 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, można zapoznać się w Dziale Lokali 
Użytkowych w godzinach urzędowania, pok. 106, 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/garaż.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania nali-
czania 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.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowa-
niem lokalu/garażu do użytkowania, najemca wykonuje we 
własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek prezydenta miasta, organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu/garażu 
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
6 marca 2019 r. (środa):
1. ul. Jan Kasprowicza 8, ZG/ G-1, godz. 10.00 – 10.15.

1. ul. Jana kasprowicza 8, ZG/G-1, garaż o powierzchni 
13,23 m2 (działka nr 647, obręb Sośnica GL1G/00026039/7) 
wyposażony w instalacje: instalacja elektryczna wewnętrz-
na – brak (do wykonania), brak zasilania – najemca winien 
wystąpić do firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycz-
nej i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.

Stan techniczny lokalu – garażu: do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni garażu: 5,00 zł
Wadium: 200,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

http://www.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
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OGłOSZeNIa
niERuCHomoŚCi

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
26 marca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a,  
w sali nr 206 rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako 
działka nr 637/6, obręb Przedmieście, położonej w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice. Przetarg 
ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych nr 636, 637/5, 638/2, 638/10, obręb Przedmieście.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 159 800,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1600,00 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.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:

• działka nr 637/6, obręb Przedmieście, użytki: 
RIIIa – grunty orne; RIVb – grunty orne; ŁIV – łąki 
trwałe, PsV – pastwiska trwałe; W-ŁIV – grunty 
pod rowami, o pow. gruntu 0,0990 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00074965/8.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 637/6, obręb Przedmieście, położona jest  
w zachodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie poło-
żone są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową. Granice działki 
tworzą kształt wąskiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu 
dostępne są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne 
podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość 
zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicz-
nej. Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki 
z siecią dróg publicznych powinno odbywać się poprzez 
działki przyległe i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne 
(wymagany jest tytuł prawny do terenu). W przypadku 
skomunikowania przedmiotowej nieruchomości poprzez 
działkę nr 636, obręb Przedmieście, dojazd taki jest moż-
liwy wyłącznie, gdy nieruchomość pozostanie użytko-
wana w dotychczasowy sposób, tj. jako pole uprawne. 
W przypadku przeznaczenia nieruchomości pod budow-
nictwo mieszkaniowe, zgodnie z planem miejscowym 
jej skomunikowanie będzie możliwe wyłącznie poprzez 
układ planowanych dróg, po jego wybudowaniu. Wyżej 
wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów dróg 
publicznych, wobec czego nie są objęte przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie czystości, 
odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak 
dostępu do drogi publicznej działka nr 637/6, obręb 
Przedmieście, nie nadaje się do samodzielnego zago-
spodarowania. 
Przez północną granicę działki przechodzi rów melio-
racyjny. Teren ten narażony jest na niebezpieczeństwo 
powodzi. Przedmiotowy rów melioracyjny administro-
wany jest przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Z uwagi na przedmiotowy rów:
a) wykonywanie jakichkolwiek robót nie może spowo-

dować zakłócenia stosunków wodnych na sąsiednich 
gruntach,

b) nie można wykonywać żadnych prac w odległości 
1,5 m od skarpy rowu, 

c) wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim są-
siedztwie rowu powinny być wykonywane w sposób 
nie naruszający jego konstrukcji oraz nie zakłócający 
swobodnego przepływu wód,   

d) obowiązuje również zakaz grodzenia w odległości 
1,5 m od skarpy, 

e) właściciel będzie miał obowiązek udostępnienia 
dojścia do rowu celem jego konserwacji.

W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypad-
ku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usu-
nięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kana-
lizacji deszczowej. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działka nr 637/6, obręb Przedmieście, położona jest na 
terenie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyń-

skiego i ulicy Kozłowskiej. Plan ten uchwalony został 
przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XXXVI/791/2018 
z 22 marca 2018 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędo-
wym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2094.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka 
położona jest w południowej części na terenie ozna-
czonym symbolem 2m – co oznacza tereny zabudowy 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, pozostała północna 
część przedmiotowej działki położona jest na terenach 
oznaczonych symbolem 3znw – co oznacza tereny 
zieleni niskiej i wysokiej oraz 1ws opisanym jako tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M, 2M obowią-
zują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1ZNW, 2ZNW, 
3ZNW, 4ZNW i 5ZNW obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowo-
dziowe, przeciwpożarowe,
c) uzbrojenie terenu,
d) drogi wewnętrzne, ciągi piesze lub rowerowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1WS i 2WS obo-
wiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzch-
niowych śródlądowych;
2) przeznaczenie uzupełniające – uzbrojenie terenu.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej 
dojazd do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na 
zasadach służebności przejazdu o szerokości 5 m będzie 
niewystarczający.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 26 marca 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206.
5. tryb przetargu
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bez-
pośredniego dostępu do drogi publicznej przedmiotowa 
działka nie może stanowić samodzielnej nieruchomości 
do odrębnego zagospodarowania. W związku z powyż-
szym, działka nr 637/6, obręb Przedmieście, została prze-
znaczona do zbycia w drodze przetargu ograniczonego 
na poprawę zagospodarowania działek przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych oznaczonych nr 636, 637/5, 638/2, 638/10, 
obręb Przedmieście.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana na podstawie elektroniczne-
go wypisu z ksiąg wieczystych wg stanu na 21 marca 
2019 r. W przypadku, gdy zapisy ksiąg wieczystych nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowią-
zany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu w terminie do  
20 marca 2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16.
6. Wadium
Wadium w wysokości 16 000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka  
nr 637/6, obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 20 marca 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać: aktu-
alny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane  
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-114/18  
z 11 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży w drodze ustnego przetargu ograniczonego prawa wła-
sności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 637/6, obręb Przedmieście, 
o powierzchni 0,0990 ha, położonej w Gliwicach na 
północ od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieru-
chomości, 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 nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 25 kwietnia 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosow-
nego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-114/18  
z 11 grudnia 2018 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gli-
wicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 
32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

oGŁaSZa

miESZkaLnE

uŻytkoWE

LokaLE na SPRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• uL. RybNICka 25, lokal nr 13, III piętro,  
pow. 41,04 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC 
usytuowanym na klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 marca 2019 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 290,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
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
termin wpłaty wadium: 15 marca 2019 r.

• PL. JaśMINu 8, lokal nr I, parter, pow. 130,00  m2,  
8 pomieszczeń, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 marca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 248 800,00 zł
Wadium: 12 500,00 zł
termin oględzin: 12 marca 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 marca 2019 r. od godz. 9.30 do 
9.40 po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 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.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości: 

• 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. 
-----------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieza-
budowanej nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 33, obręb Ostropa Południe, o powierzchni 
0,5230 ha, położonej w Gliwicach na południe od 
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, zapisanej w kW nr GL1G/00046226/1.

termin przetargu: 8 kwietnia 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*: 560 000,00 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: 56 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 kwietnia 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 Nieruchomo-

ściami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

niERuCHomoŚCi na SPRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

przeznaczone do wynajęcia:
• nr 24 – 26 do 1 marca 2019 r.,

przeznaczone do sprzedaży:
• nr 19 – 23 do 1 marca 2019 r.

Wykazy zawierające opis i warunki wydzierżawienia 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 4, 11, 13, 14, 16, 17, 18 do 25 lutego 2019 r.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
inFoRmuJE,

INFORMaCJa SZCZeGÓłOWa o OCHRONIe DaNyCH OSObOWyCH ZbIeRaNyCH PRZeZ uRZĄD MIeJSkI W GLIWICaCH1 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obo-

wiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związ-
ku z realizacja zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania 
skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 

urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,  
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do kore-
spondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas 
zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych 
konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak 
zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań pu-
blicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu 
o porozumienia, o których mowa w szczególności w art. 7, 8, 
9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 
4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane osobowe 
są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do 
informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy 
zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)),

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

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta 
Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się 
kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją 

e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. 
Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu 
w Informacji Głównej w  holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 
21 (tel. 239-11-65 lub 239-12--54), wskazując formę, w jakiej 
oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
sposobu udzielenia odpowiedzi.

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

osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma 
wpływu na przetwarzanie danych osobowych do mo-
mentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają 
taką możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może 
żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zauto-
matyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy 
to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej 
opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego 
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymo-

gi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas 
zostaniecie Państwo o tym poinformowani. 
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo 
wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepi-
sami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może unie-
możliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające 
wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organiza-

cyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa na-

kłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia 
lub podania do publicznej wiadomości przetwarzanych 
danych osobowych,

• dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych  lub z przepisów szczególnych,

• w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-
ne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

http://www.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOSZeNIa

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji grun-
tów i kW:

• zabudowana działka nr 1082, obręb Stare Miasto, o pow. 
gruntu 0,3033 ha i pow. użytkowej budynków 1787,66 m², 
położona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, użytek 
b – tereny mieszkaniowe oraz bz – tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe, kW GL1G/00009898/1 prowadzona w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb Stare Miasto, 
o pow. gruntu 0,0002 ha, położona przy ul. tadeusza ko-
ściuszki w Gliwicach, użytek b – tereny mieszkaniowe, 
kW GL1G/00056985/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.

Opis przedmiotu przetargu
Działki położone w centralnej części miasta Gliwice. Działka  
nr 1082, obręb Stare Miasto, zabudowana budynkami nr 365 i 422 
o funkcji mieszkalnej. Budynki stanowią funkcjonalną całość, w za-
budowie wolnostojącej. Budynek główny składa się z 3 kondygnacji 
nadziemnych i jest podpiwniczony na całej powierzchni zabudowy. 
Nieruchomość ogrodzona z brama wjazdową. Część niezabudowaną 
terenu stanowi zieleń, boisko i plac manewrowo-postojowy. 
Działka nr 1083, obręb Stare Miasto, niezabudowana. Teren o korzyst-
nym ukształtowaniu, kształt obu działek łącznie zbliżony do prosto-
kąta. Brak uciążliwości i ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości. 
Skomunikowanie przedmiotowych działek z siecią dróg publicznych, 
tj. z ul. Z. Starego powinno odbywać się zjazdem istniejącym. Są-
siedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Położenie 
w sąsiedztwie ruchliwych dróg, przeciętny poziom hałasu.
Nieruchomość do 30 kwietnia 2018 r. wykorzystywana na potrzeby 
Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną przebudowę 
istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca wykona własnym 
staraniem w porozumieniu z właścicielami sieci. Sieci znajdujące się 
w granicach działek: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, 
wodociąg, energia elektryczna, gaz, ciepłociąg.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości po 
wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy zgłosić  
co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. W tym celu prosimy 
o kontakt telefoniczny: 32/338-64-10 do 12 lub pocztą elektroniczną 
na adres: gn@um.gliwice.pl, podając imię, nazwisko oraz nr telefonu.  
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości: 
brak
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 1082, 1083, obręb Stare Miasto, położone są na terenie, 
na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. 
centralne tereny miasta. Plan uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego  
nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz.481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 1082, 1083, obręb 
Stare Miasto, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:  
29 uM – opisanym jako: tereny usługowo-mieszkaniowe o wysokiej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Zgodnie z § 6 pkt 11 ww. planu: 
„Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
(…)
11) zabudowie usługowo-mieszkaniowej należy przez to rozumieć, 
że w granicach poszczególnych nieruchomości znajdujących się 
w obrębie terenu wyznaczonego w planie liniami rozgraniczającymi, 
funkcja mieszkaniowa oraz działalność usługowa i usługi nieuciążliwe 
– traktowane są równorzędnie”.
Działki znajdują się na terenie, który objęty jest zasięgiem:
• strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie:
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 868 100,00 zł
w tym:
4 867 410,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT), 
690,00 zł brutto** (w tym 23% VAT)
* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, zwolniona z opo-
datkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.). 
** Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, opodatkowana 
podatkiem VAT w wysokości 23%.
Minimalne postąpienie: 49 000,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.

Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do  
24 maja 2019 r. 
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 9 stycznia 2019 r. o godzinie 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem 
negatywnym. 
Wadium
Wadium w wysokości 490 000,00 zł należy wnieść w formie pienięż-
nej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 1082 i 1083, obręb Stare Miasto oraz wpisać, kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 18 kwietnia 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, 

który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia 

rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miej-
scu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na 

rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieru-
chomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-6781/2018 z 30 sierpnia 2018 r. 
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności zabudowanej części nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 1082, obręb Stare Miasto, położonej 
przy ul. Z. Starego 19 w Gliwicach, z KW nr GL1G/00009898/1 
oraz prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 1083, obręb Stare Miasto, położonej przy ul. T. Kościuszki 
w Gliwicach, zapisanej w KW nr GL1G/00033908/2 oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieru-
chomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 121 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wyli-
cytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady 
Miejskiej nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opu-
blikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 14 
z 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957, zapisami ksiąg wieczystych 
nr GL1G/00009898/1 i GL1G/00056985/2 oraz stanem faktycz-
nym działki w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-6781/18 z 30 sierpnia 2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice – Referat 
Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A, Gliwice, w go-
dzinach: pn. – śr: 8.00–16.00; czw.: 8.00–17.00; pt.: 8.00–15.00,  
tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z  14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności  
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice.

1. Lokalizacja: na zach. od ul. Karpackiej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:

• dz. nr 70, obręb Sośnica, kW nr GL1G/ 
00033242/5, użytek b – tereny mieszkaniowe, 
powierzchnia gruntu 0,0212 ha.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na terenie miasta Gliwice 
w odległości 5 km od centrum miasta, w pobliżu przy-
stanków komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drobne 
punkty handlowo-usługowe. Po stronie zachodniej 
przebiega autostrada A1. Teren płaski częściowo 
ogrodzony, niezagospodarowany z zielenią niską 
nieurządzoną. Granice działki tworzą kształt zbli-
żony do trapezu. Działka nie ma bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej. Działka nieuzbrojo-
na. W pobliżu przebiegają sieci uzbrojenia terenu: 
wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnie-
jącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice (uchwała 
Rady Miejskiej nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 
2010 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. nr 143  
z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372) działka nr 70 położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem 01 mnu, co 
oznacza tereny istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, które zaliczane są do terenów 
adaptacji i uzupełnienia istniejącej zabudowy i za-
gospodarowania.
Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Ponadto w § 5 ust. 5 tekstu planu, ustalone zostało:
„5. Zakazuje się lokalizowania zabudowy mieszkanio-
wej na terenach lub częściach terenów znajdujących 
się w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania 
akustycznego dróg, linii kolejowych bez zastosowania 
rozwiązań ograniczających ich uciążliwości”.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 37 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 380,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem 
VAT na podstawie stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
6. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się w 26 marca 2019 r. o godz. 
10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.
7. Wadium
Wadium w wysokości 3800,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej, dokonując przelewu na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski 
S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytu-
łem przelewu „Przetarg, dz. nr 70, obręb Sośnica,  
oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 20 marca  
2019 r. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do 26 kwietnia 2019 r.   
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe, zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

• Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.

8. tryb przetargu
Ze względu na powierzchnię, kształt oraz brak do-
stępu do drogi publicznej działka nr 70 nie może 
stanowić samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania, może natomiast służyć poprawie 
warunków zagospodarowania przyległych nieru-

chomości, zatem celowym jest jej zbycie w drodze 
przetargu ograniczonego do właścicieli/wieczystych 
użytkowników (dot. łącznie wszystkich osób posia-
dających udziały w nieruchomości) nieruchomości 
przyległych. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli/wieczystych 
użytkowników nieruchomości przyległych, tj. działek 
nr 63, 64, 65, 69, obręb Sośnica.  
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później 
niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentu-
alnie nabywana nieruchomość,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej dzia-
łalność gosp.),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego – w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana przez komisję przetar-
gową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi 
wieczystej wg stanu na dzień 20 marca 2019 r. W przy-
padku gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostar-
czyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do 
20 marca 2019 r. do siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-97/2018 z 10 grudnia 2018 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go ograniczonego prawa własności nieruchomości 
gruntowej obejmującej działkę nr 70, obręb Sośnica, 
położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej działki, 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 nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-97/2018 z 10 grudnia 2018 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami U Gliwice, tel. 32/338-64-22.  
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent miasta zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadze-
nia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).
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Obowiązek informacyjny:
Organizator przetargu informuje, iż:
• administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice 

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

• zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c Rozporządzenia  Parlamentu Europej-
skiego 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) 
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

• z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu prze-
prowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność 
zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, równego dostępu 
do udziału w przetargu oraz uzyskania najkorzystniejszego wyniku 
przetargu, dane osobowe uczestników postępowania podawane są 
dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane 
są w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody 
uczestnika na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników 
postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów pra-

wa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetar-
gów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU 
nr 207, poz. 2108), tj. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490);

• każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się  
z ww. informacjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobo-
wych stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo 
w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do 
prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie 
prowadzonego przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką 
bezpieczeństwa tej jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się 

z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez 
Urząd Miejski w Gliwicach;

• wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku po-
stępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę 
z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możliwości 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie chro-
nionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego roszczeń, 
w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie 
zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

turystyka.gliwice.eu

https://turystyka.gliwice.eu/
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25 lutego w kinie amok poznamy niezwykłego biegacza. Robert Celiński nie tylko będzie 
bohaterem dwóch filmów dokumentalnych, ale też porozmawia z gliwicką publicznością 
o swojej pasji do ekstremalnych wyzwań.

W lutym w Willi Caro królują kresy. Na wystawie malarstwa 
można oglądać cenne płótna, a na 24 lutego zaplanowano 
koncert z muzyką Michała kleofasa Ogińskiego.

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWaRtek 21 LuteGO

 ■ godz. 18.00: „Tradycyjna macewa czy nowoczesna 
stela? Nagrobki i ich symbolika” – wykład Sławomi-
ra Pastuszki z cyklu „Dom życia i Dom zgromadzenia: 
o tradycjach górnośląskich Żydów”, Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: Dżem Wielomuzyczny z The Jazz 
Ewlers, Centrum Organizacji Kulturalnych „Perełka” 
(ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.15: „Tamte dni, tamte noce”, reż. L. Gu-
adagnino – projekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PIĄtek 22 LuteGO
 ■ godz. 17.00: „Odrzuceni przez społeczeństwo. 

Cmentarz z końca XV / I połowy XVI wieku odkryty 
przy ul. Dworcowej w Gliwicach” – promocja książ-
ki, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.15: „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”,  
reż. M. McDonagh – projekcja w ramach Dziesiątki 
„Kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SObOta 23 LuteGO
 ■ godz. 11.00: „Suberbrat”, reż. B. Larsen – projekcja 

z cyklu „Dobry czas z filmem i rodziną”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „A gdy wyjdziemy z salonu… – 
nowe media w sztuce” – zajęcia z cyklu „Od jaskini 
do salonu. Wędrówka po sztuce i jej epokach”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30: Angelic Upstairs, Arrested Denial, Ulicz-
ny Opryszek, Prawda – koncerty punkowe, klub mu-
zyczny Spirala (Centrum Kultury Studenckiej „Mro-
wisko”, ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 18.15: „Dusza i ciało”, reż. I. Enyedi – projek-
cja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIeDZIeLa 24 LuteGO
 ■ godz. 15.00: „Kacper i Emma szukają skarbu”, reż.  

A. Gossé – projekcja w ramach Filmowego Zimowiska 
2019, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Polonezy wielkiego podskarbiego  
litewskiego” – koncert Tadeusza Trzaskalika z cyklu 
„Podwieczorki muzyczne w Willi Caro”, Willa Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.30: „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. 
Stella Nostra”, reż. P. Klänge, W. Söderlund – pro-
jekcja w ramach Filmowego Zimowiska 2019, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Wicher – Dzikie konie”, reż. K. von Gar-
nier – projekcja w ramach Filmowego Zimowiska 
2019, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: „Last minute” – występ kabaretu Jurki, 
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85)

PONIeDZIałek 25 LuteGO
 ■ godz. 17.00: spotkanie z Igorem Panchukiem, Centrum 

Organizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)
 ■ godz. 17.00: The Best of O!PLA 2018 – projekcje filmów 

animowanych, herbaciarnia Esencja (ul. Matejki 5)
 ■ godz. 19.00: „RunCamino”, reż. A. Dmoch – projekcja 

i spotkanie z Adrianem Dmochem oraz Robertem Ce-
lińskim, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 
3)

 ■ godz. 20.00: „Last minute” – występ kabaretu Jurki, 
Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Psz-
czyńska 85)

 ■ godz. 20.15: „Chasing the Breath”, reż. A. Dmoch 
– projekcja i spotkanie z Adrianem Dmochem oraz 
Robertem Celińskim, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

WtORek 26 LuteGO
 ■ godz. 16.30: „Trochę prehistorii – w świecie dino-

zaura” – warsztaty plastyczne, Biblioforum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Pewność siebie oparta na faktach” – 
warsztaty, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.15: „Climax”, reż. G. Noe – projekcja w ra-
mach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

śRODa 27 LuteGO
 ■ godz. 18.15: „Wieża. Jasny dzień”, reż. J. Szelc – pro-

jekcja w ramach Dziesiątki „Kina”, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Do utraty tchu

Sensacja dla archeologów

kultura.gliwice.eu

Z wykształcenia ekonomista, z za-
wodu informatyk, z zamiłowania 
biegacz – tak mówi o sobie sam Ce-
liński. A biegacz z niego nie byle jaki 
– ukończył maratony na wszystkich 
kontynentach, również na piekielnie 
wymagającej Antarktydzie. Na du-
żym ekranie widzowie będą mogli 
zobaczyć go w dwóch dokumentach 
Adriana Dmocha. Reżyser towarzy-
szył biegaczowi podczas treningów 
i pokonywania bardzo długich i trud-
nych dystansów. Powstały z tego 
ciekawe materiały filmowe.

O godz. 19.00 w Amoku (ul. Dolnych 
Wałów 3) rozpocznie się projekcja 
„RunCamino”. Jest to zapis pierw-
szego w historii przebiegnięcia 
najstarszej drogi pielgrzymkowej 
w Europie – Camino del Norte. Trasa 
Celińskiego liczyła 885 km i wiodła 
z San Sebastian do Santiago de Com-
postela. Czy podczas morderczego 

wysiłku był czas na rozmyślania? 
Na te i inne tematy będzie można 
porozmawiać z Adrianem Dmochem 
i Robertem Celińskim.

Panowie wezmą też udział w projek-
cji „Chasing the Breath”, która roz-
pocznie się o godz. 20.15. W filmie 

będzie można podpatrzeć treningi 
przed jednym z najtrudniejszych 
maratonów na świecie. W surowej 
scenerii Himalajów Robert Celiński 
przygotowywał się do niemożliwego. 
Seans obowiązkowy – dla sportow-
ców i tych, którzy po prostu szukają 
motywacji.  (mm)

A w zasadzie nie wszystkie głowy 
były na swoim miejscu. Niektó-
re były wetknięte między nogi. 
A fakt, że cmentarz znajdował się 
w oddaleniu od kościołów i kaplic, 
jeszcze bardziej daje do myślenia. 
Kogo chowano w średniowieczu 
i nowożytności w niepoświęconej 
ziemi? Przede wszystkim skazań-
ców, samobójców i wszelkiej maści 
wygnańców. Ludzie w ten sposób 
zabezpieczali się przed zmarłymi, 
których obawiali się nawet po śmier-
ci. Albo karali tych, którzy złamali 
reguły społeczne jeszcze za życia.

Mroczna nekropolia dla odrzu-
conych została odkryta w latach 
2011–2013 w rejonie skrzyżowa-

nia ul. Dworcowej i Jagiellońskiej. 
Groby i szczątki zbadano, a teorie 
naukowców na temat tego miejsca 
zostały zaprezentowane w naj-
nowszym wydawnictwie Muzeum 
w Gliwicach. Autorami książki 
„Odrzuceni przez społeczeństwo. 
Cmentarz z końca XV / I połowy 
XVI wieku odkryty przy ul. Dworco-
wej w Gliwicach” są Jacek Pierzak, 
Łukasz Obtułowicz, Henryk Głąb 
i Jarosław Wróbel. Warto po nią 
sięgnąć, zwłaszcza że cmentarz 
jest obecnie zasypany. Można 
także spotkać się z naukowcami 
osobiście. 22 lutego o godz. 17.00 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a) rozpocznie się spotkanie au-
torskie. Wstęp wolny. (mm)

„Odrzuceni przez społeczeństwo” – pod tym tajemniczym tytułem kryje się książ-
kowa opowieść o niezwykłym odkryciu przy ul. Dworcowej. Podczas budowy drogi 
odkopano tam cmentarz, na którym nie wszystkie szczątki miały... głowy. 

Przy fortepianie zasiądzie Tadeusz 
Trzaskalik – pianista matematyk. 
To on jako pierwszy polski muzyk 
nagrał komplet polonezów Ogiń-
skiego, ze słynnym „Pożegnaniem 
ojczyzny” na czele. Ta melodia 
rozpoczęła już wiele balów matural-
nych. Co ciekawe, utwór Ogińskiego 
jest popularny także na Białorusi 
– na odwrocie banknotu o warto-
ści 50 rubli jest fragment szóstego 
taktu właśnie tego poloneza.

Książę Ogiński był twórcą znaczącym 
– specjalizował się w pisaniu tańców, 
zwłaszcza polonezów. Wywarł wpływ 
między innymi na Fryderyka Chopi-
na. Komponował przede wszystkim 
w swoim podwileńskim majątku, który 
był za jego czasów ważnym ośrodkiem 
kultury. Ogiński jest dziś niesłusznie 
zapomniany, ale na gliwickie salony 
wróci w pięknym stylu. Koncert w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocz-
nie się o godz. 16.00. (mm)

Poloneza czas zacząć

„Portret Michała 
kleofasa Ogińskiego”, 

F.-X. Fabre
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„Chasing the breath”, reż. a. Dmoch
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