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Rośnie  
Centrum 50+

Przy ul. Warszawskiej rośnie 
pierwsze w regionie osiedle 
dedykowane osobom powyżej 
50. roku życia. Ma być tam zie-
lono, bezpiecznie i bez barier. 
Cały kompleks powinien tętnić 
życiem w 2020 roku.

https://gliwice.eu
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DRUGA STRoNA W obIeKTyWIe

Jeden z najważniejszych duetów w historii polskiej muzyki zaprezentuje reper-
tuar z kultowej, wydanej prawie dwie dekady temu płyty, na której znalazły 
się takie hity jak: „Śpij kochany, śpij”, „Prawy do lewego” czy „Nie ma, nie ma 
ciebie”. Mimo upływu lat album „Kayah i Bregović” nadal podbija serca kolejnych 
pokoleń. Koncert odbędzie się 6 kwietnia, szczegóły na www.arenagliwice.com.  
(fot. materiały organizatora)

Kayah i Bregović w Arenie Gliwice

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich szczypiornistów, Sławomir Szmal, 
spotkał się 16 marca z fanami i promował Festiwal Piłki Ręcznej, który odbędzie 
się 10 kwietnia w Arenie Gliwice. Po meczu Polska – Niemcy zostanie rozegrany 
charytatywny mecz pomiędzy byłymi reprezentantami kadry, Handball Legends, 
a drużyną Politechniki Śląskiej. Sportowcy chcą zebrać pieniądze m.in. na operację 
serca, ratującą życie 4-letniego Sebastiana. Więcej informacji na stronie www.
arenagliwice.com. (fot. UM Gliwice)

Gdy nie gramy – pasy sprawdzamy!

Sławomir Szmal zaprasza na mecz

Phm. Antonina Mielcarek, skarbnik Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej, otrzymała Sta-
tuetkę Mistrza Harcerstwa w kategorii „Przedsiębiorczy Skarbnik – Księgowy”. 
Z kolei phm. Jan Wegehaupt, drużynowy 6. Gliwickiej Drużyny Harcerzy Star-
szych „Nurt”, został wyróżniony za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz 
zuchów i harcerzy. Wyróżnienia przyznała Komenda Chorągwi Śląskiej podczas 
X Jubileuszowej Gali Mistrzów Harcerstwa. (fot. M. Konieczny)

Gliwiccy Mistrzowie Harcerstwa

Piłkarze Piasta Gliwice pomagali policji podczas ogólnopolskiej akcji profilak-
tycznej „Pasy”. Piotr Parzyszek i Marcin Pietrowski przekonywali kierowców, 
że pierwszą czynnością po wejściu do samochodu powinno być zapięcie 
pasów. Na zatrzymanych przez policję kierowców, którzy nie popełnili żad-
nych wykroczeń, czekały pamiątki klubu Piast Gliwice i vouchery na mecz.  
(fot. Ł. Fedorczyk)

W niedzielę 24 marca z gliwickiego Rynku wyruszy rajd rowerowy „Topienie 
marzanny”. W ten sposób kolarze z Turystycznego Klubu Kolarskiego im.  
W. Huzy otworzą 62. Turystyczny Sezon Kolarski. Zbiórka uczestników zaplano-
wana jest na godz. 9.30. 16-kilometrowa trasa powiedzie do Tworogu Małego 
koło Sośnicowic. Na mecie organizatorzy planują konkurs na najpiękniejszą, 
ekologiczną marzannę, ognisko i inne atrakcje. (fot. bedrck)

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy Piasta Gliwice, kapitan dru-
żyny Gerard Badía, spotka się z fanami 26 marca. 29-letni Badía urodził się  
w Hiszpanii, od pięciu lat mieszka w Gliwicach, z którymi już mocno się zżył.  
Ma na swoim kocie 146 występów w barwach Piasta Gliwice, w których zdobył  
22 bramki i zaliczył 28 asyst. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w Stacji 
Artystycznej Rynek (Rynek 4-5), wstęp jest wolny. (fot. piast-gliwice.eu)

Czas na rower! Spotkaj się z Badím :)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.arenagliwice.com/
https://www.arenagliwice.com/
https://www.arenagliwice.com/
http://www.gcer.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 12/2019 (944), 21 marca 2019 3

Ta wiadomość z pewnością ucieszy wielu mieszkańców. W lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej 
powstanie tężnia solankowa. Przetarg na tę inwestycję zostanie ogłoszony 21 marca.

INWESTYCJE

Unikatowa, największa w Europie drewniana konstrukcja do odparowywania wody z solanki znajduje się  
w Ciechocinku. Solanka przesącza się kroplami po ścianach tężni i pod wpływem wiatru i promieni słonecz-
nych intensywnie paruje. Wokół tężni tworzy się bogaty w jod mikroklimat tworzący naturalne, lecznicze  
inhalatorium. Wkrótce z takiego mikroklimatu będą mogli skorzystać również gliwiczanie. 

„Ciechocinek” przy Chorzowskiej

Przedszkolaki już się cieszą!
od lutego przedszkolaki z brzezinki korzystają z nowego budynku przy ZSo nr 12. Do dyspozycji mają kompleksowo wyposażone sale, 
bezpieczne toalety oraz specjalną salę integracji sensorycznej. W planach jest jeszcze budowa nowego placu zabaw, zgodnie z projektem 
przygotowanym przez dzieci i rodziców. Z nowego przedszkola korzysta w sumie 100 najmłodszych gliwiczan.

Budowa nowego przedszkola 
przy ul. Płockiej 16 kosztowała 
ponad 9 mln złotych. Prawie 3,2 
mln zł na ten cel udało się pozy-
skać z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Woj. Śląskiego 
2014–2012, pozostałe koszty po-
kryto z miejskiego budżetu. Nowy 
obiekt o powierzchni 1,75 tys. m2 

został połączony łącznikiem z ist-
niejącym budynkiem szkolnym.

Przedszkolne sale zostały kom-
pleksowo wyposażone w meble, 
materiały dydaktyczne, zabawki, 
książeczki edukacyjne, bajki oraz 
materiały potrzebne do realizacji 
zajęć dodatkowych. W budynku 
została również przygotowana sala 
integracji zmysłów, tzw. sala sen-

soryczna, która jest odpowiedzią 
na potrzeby stymulowania małych 
dzieci i rozwijania zmysłów, mo-
toryki małej i dużej, koncentracji 
i koordynacji ruchowej. W lutym 
do nowej siedziby przeniosło się 70 
przedszkolaków z PM nr 43.

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, prezydent 
Gliwic podjął decyzję o utworzeniu 
kolejnego oddziału dla najmłod-
szych. W dodatkowym naborze 
przyjęto dwadzieścioro pięcioro 3- 
i 4-latków. Z kolei do grupy średniej 
doszło pięcioro przedszkolaków.

W placówce jest również re-
alizowany projekt unijny pod 
nazwą „Przedszkole da Ci szan-

sę – utworzenie dodatkowych 
miejsc w Przedszkolu Miejskim 
nr 43 w Gliwicach wraz z pod-
wyższeniem jakości oferty 
edukacyjnej”. Jego koszt wynosi 
ponad 470 tys. zł, 85% środków 
na jego realizację Miasto Gliwice 
pozyskało z funduszy unijnych, 
pozostałe koszty zostały pokryte 
z miejskiego budżetu.

Dzięki wykorzystaniu funduszy 
unijnych dzieci mają do dyspo-
zycji nie tylko miejsca w przed-
szkolu, ale także dodatkowe 
zajęcia rozwijające, plastyczne, 

korekcyjno-kompensacyjne, lo-
gopedyczne, umuzykalniające 
i ruchowe.

Ciekawostką, a jednocześnie 
uzupełnieniem powyższych 
zajęć, jest miniprojekt eduka-
cyjny, w ramach którego dzieci 
wraz z rodzicami i nauczycie-
lami zaprojektują swój własny 
plac zabaw, przeznaczony dla 
najmłodszych przedszkolaków. 
Ma on uzupełnić infrastrukturę 
rekreacyjną placówki i służyć 
przedszkolakom niezależnie od 
istniejącego już, szkolnego placu 

zabaw oraz nowego placu zabaw 
dla przedszkola, wybudowanego 
w ramach unijnego projektu in-
westycyjnego.

– Oficjalna uroczystość otwarcia 
naszego nowego przedszkola 
odbędzie się 17 maja w godz. 
od 14.00 do 18.00, podczas 
otwartego pikniku rodzinnego. 
Serdecznie zapraszam wszystkie 
dzieci wraz z  rodzinami oraz 
mieszkańców dzielnicy Brzezinka.  
Zaplanowaliśmy wiele atrak-
cji – zachęca Krystyna Blacha,  
dyrektor ZSO nr 12.  (aś)
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Już niebawem gliwiczanie będą 
mogli korzystać z tężni solanko-
wej, która powstanie na terenie 
lasu komunalnego przy ul. Cho-
rzowskiej. 

W przypadku pozytywne-
go rozstrzygnięcia przetar-
gu, wyłonienia wykonaw-
cy i podpisania umowy, 
zakończenie budowy tężni 
przypadnie na przełom III 
i IV kwartału br. 

Wymiary gliwickiej tężni pozwolą 
na korzystanie z niej większej licz-
bie mieszkańców w tym samym 
czasie. Obiekt zostanie wybudo-
wany w systemie „Zaprojektuj 
i wybuduj”, co oznacza, że wyko-
nawca wybuduje tężnię według 
własnego, wcześniej przedstawio-
nego i zaakceptowanego przez 
Miasto projektu.

Jak to działa?

Tężnia solankowa działa jak wiel-
ki inhalator, doskonale wpływa 
na zdrowie, przebywanie w jej 
pobliżu jest porównywalne do 
zalet nadmorskich spacerów. 
Pod wpływem słońca i wia-
tru rozpylona solanka tworzy 
mgiełkę o szczególnych wa-
lorach zdrowotnych, bogatą  
w: jod, brom, magnez, sód, potas 
czy żelazo. 

Wytwarzany w pobliżu aktywnej 
tężni mikroklimat pomaga w lecze-
niu chorób układu oddechowego 
oraz wzmacnia system odporno-
ściowy. Wykorzystywany jest rów-
nież w profilaktyce nadciśnienia 
tętniczego, alergii czy w przypadku 
ogólnego wyczerpania. Najlepszy 
efekt leczniczy osiąga się, przeby-
wając w odległości nie mniejszej 
niż 30 m od tężni, przez około pół 
godziny. (mf)
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Zapisy wystartują 1 kwietnia. 
Drużyny, które zarejestrują się 
do 14 kwietnia, zapłacą niższe 
wpisowe. Warto się pospieszyć 
nie tylko ze względu na zniżkę 
– co roku miejsca na listach star-
towych rozchodzą się jak ciepłe 
bułeczki. 

W tegorocznej jubile-
uszowej edycji na uczest-
ników czeka szczególnie 
dużo atrakcji!

Trasa zawodów będzie miała 
około 80 km, ale spokojnie – 

uczestnicy będą nie tylko biegać, 
ale też pływać kajakiem, jeździć 
na rolkach i... nie tylko! Ale o tym, 
co jeszcze ich czeka, dowiedzą się 
dopiero na starcie. 

Cała trasa jest wyznaczona na 
terenie Gliwic. Wystartować 
można w 4 kategoriach druży-
nowych: męskiej, żeńskiej/mie-
szanej, męskiej 90+ (suma wieku 
członków zespołu powyżej 90 lat) 
i żeńskiej/mieszanej 90+. Zawody 
zostaną rozegrane 11 maja.

A 12 maja na starcie zameldu-
ją się rodziny. Dla nich przygo-
towaliśmy trasę krótszą (około 
8 km), ale nie mniej ciekawą. 
Tradycyjnie na trasie rodzinnej 
chodzi o to, żeby się dobrze 
bawić i aktywnie spędzić nie-
dzielę – nie ścigamy się na 
czas.

Miasto Gliwice jak co roku poza 
zawodami przygotowuje też 
rodzinny piknik. Szczegóły bę-
dziemy ujawniać w następnych 

tygodniach. Już teraz zapra-
szamy wszystkich miłośników 
aktywnego spędzania wolnego 
czasu do parku Chrobrego 11 
i 12 maja. To będzie niezapo-
mniana edycja! 

Zapisy będą prowadzone 
na stronie Gliwice.eu  
od 1 kwietnia. 

 (mm)
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X Gliwicki Rajd Przygodowy 360° – 
zapisy od 1 kwietnia!
Znamy już datę (prawdopodobnie) najfajniej-
szego rajdu miejskiego w Polsce – 11 i 12 maja 
odbędzie się X Gliwicki Rajd Przygodowy 360°. 
Mamy dla was 150 miejsc dla drużyn w zawo-
dach i dodatkowo 85 miejsc dla zespołów na 
trasie rodzinnej. 

Imponują nie tylko znajomością historii naszego miasta, ale także zdolnościami artystycznymi. Anna Gabryś i Nina 
Janik, uczennice SP nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego, stworzyły rewelacyjny przewodnik po Gliwicach i zwyciężyły 
w konkursie historyczno-regionalnym w ramach Dni Gliwickich Młodych Naukowców. 

Zwycięska praca nosi tytuł 
„Gliwickie ścieżki polskiej hi-
storii”. Jury konkursu doceniło 
zarówno pomysł, jak i świetne 
teksty autorstwa Anny Gabryś  
oraz piękne ilustracje Niny Janik. 
Uczennice klasy VIII przygotowa-
ły propozycję wycieczki rowero-
wej. Startuje ona przy średnio-
wiecznych murach obronnych, 
prowadzi ul. Pszczyńską, gdzie 
w czasach II wojny światowej 
istniała filia hitlerowskiego 
obozu koncentracyjnego KL 
Auschwitz-Birkenau, następnie 
zmierza do Radiostacji, a koń-
czy się przy Kanale Gliwickim, 
w okolicy Mariny. 

Drugie miejsce w konkursie zdo-
była kolejna uczennica SP nr 9,  
Marta Radziewicz-Winnicka 
uczęszczająca do klasy VII. Au-
torka pracy „Śladami Średnio-
wiecza w Gliwicach” skupiła 
się na najstarszych zabytkach 
naszego miasta. 

– Bardzo się cieszę z sukcesu na-
szych uczennic. Stworzyły piękne 
przewodniki po Gliwicach, którym 
być może w codziennym biegu nie 
przyglądamy się zbyt dokładnie. 
Zamiast zerkać na witryny skle-
powe podziwiajmy przepięknie 
odrestaurowane zabytki. Trzeba 
o nie dbać i znać historię naszego 
miasta – mówi Anna Pomykała, 
dyrektor SP nr 9 im. Króla Jana III 
Sobieskiego. 

Trzecie miejsce zdobyły uczenni-
ce Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 1, Natalia 
Marek i Aleksandra Zachorska.

Konkurs na najpiękniejszy prze-
wodnik po Gliwicach zorganizo-
wany został w ramach VI edycji 
Dni Gliwickich Młodych Naukow-
ców. Po raz pierwszy  w tym roku, 
oprócz konkursów związanych 
z naukami ścisłymi, organizatorzy 
wprowadzili konkurencje o profilu 
humanistycznym.  (aś)

Przewodniki po Gliwicach na piątkę! 

Na zdjęciu od lewej: Nina Janik, Anna Pomykała – dyr. SP nr 9, Anna Gabryś, Aldona Orlikowska – nauczy-
cielka przyrody i geografii, Marta Radziewicz-Winnicka
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Dwie stacje Gliwickiego Roweru Miejskiego zmienią lokalizację. Z Łabęd 
i obrońców Pokoju zostaną przeniesione na plac Mickiewicza i ul. Ko-
ściuszki. Zmiana ma usprawnić działanie systemu. 
W Gliwicach jest 15 stacji Gli-
wickiego Roweru Miejskiego. 
Zostały rozmieszczone w różnych 
częściach miasta, by tworzyć 
zintegrowaną, przyjazną użyt-
kownikom sieć połączeń. Po 
dwuletnim użytkowaniu przy-
szedł czas na weryfikację, które 
stacje cieszą się mniejszą popu-
larnością i zmianę ich lokalizacji. 

Stacje w Łabędach (przy ul. 
Przyszowskiej) oraz na osie-

dlu Obrońców Pokoju (przy 
szkole) nie cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, dlatego 
zapadła decyzja o ich prze-
niesieniu. 

Najpóźniej 1 kwietnia stacje 
GRM pojawią się na rogu  
ul. Kościuszki i Zawiszy 
Czarnego (przy Miejskiej 
bibliotece Publicznej) oraz 
na placu Mickiewicza (przy  
ul. Siemińskiego). 

– Zmiana lokalizacji dwóch 
stacji powinna uatrakcyjnić 
i usprawnić funkcjonowanie 
Gliwickiego Roweru Miejskie-
go. Liczymy na zwiększenie 
zainteresowania systemem 
oraz nowych użytkowników 
– tłumaczy Ewa Staszków 
z Wydziału Przedsięwzięć 
Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.  
 (mf)

Z MIASTA

CeNTRUM 50+ zmierza do finału 
Przy ul. Warszawskiej rośnie pierwsze w regionie 
osiedle dedykowane osobom powyżej 50. roku 
życia. Ma być tam zielono, bezpiecznie i bez barier. 
Cały kompleks powinien tętnić życiem w 2020 roku.

CENTRUM 50+ powstaje na 
placu w sąsiedztwie komisariatu 
i siedziby administracji mieszkań 
komunalnych przy ul. Warszaw-
skiej, niedaleko pływalni „Del-
fin”, kościoła pw. św. Bartłomieja 
i zielonych terenów otaczających 
Radiostację Gliwicką. W skład 
budowanego osiedla wchodzą 
cztery budynki o łącznej liczbie 
97 mieszkań.

Pięciokondygnacyjny budynek 
o docelowym numerze 2 jest 
już gotowy. Znalazło się w nim 
38 mieszkań 2- i 3-pokojowych, 
o powierzchni od 40 m2 do  
66 m2, przeznaczonych na 
sprzedaż w standardzie dewe-
loperskim. ZBM II TBS (miejska 
spółka odpowiedzialna za kom-
pleks CENTRUM 50+) prowadzi 
obecnie procedury zmierzające 
do przekazania lokali w użyt-
kowanie.

W budynku znalazła się ci-
chobieżna winda, szerokie 
korytarze, wózkownia i rowe-
rownia oraz komórki lokatorskie 
przypisane do każdego lokalu. 
Zapewniono także wielosta-
nowiskowy garaż podziemny, 
w którym chętni będą mogli 
wykupić dodatkowo miejsce 
postojowe. – Mieszkańcy części 
parterowej będą mieli do dyspo-
zycji własne tarasy, a właściciele 
mieszkań na piętrach – duże 
balkony wyposażone w żaluzje 
przesuwne pozwalające szybko 
zacienić nadmiernie nasłonecz-
nione miejsca – przypomina 
Bożena Orłowska, prezes ZBM 
II TBS.

59 mieszkań na wynajem, 
wykończonych w standardzie 
„pod klucz” (1-, 2- lub 3-po-
kojowych, o powierzchni od 
30 m2 do 66 m2), znajdzie się  

w budowanych obiektach 
oznaczonych numerami 1A, 1B 
i 1C. Najemcy mieszkań odda-
wanych do użytku w pierwszym 
kwartale 2020 roku będą mogli 
liczyć na podobne udogodnie-
nia w swoich budynkach jak 
osoby zainteresowane kupnem 
własnego lokum. Warto pod-

kreślić, że większość mieszkań 
jest wynajęta.

– Głównym założeniem naszej 
inwestycji było stworzenie swego 
rodzaju oazy dla ludzi dojrzałych, 
którzy poszukują w swoim życiu 
spokoju, wygody i bezpieczeń-
stwa – podkreśla Bożena Orłow-

ska, prezes ZBM II TBS. Oprócz 
nowoczesnych i przyjaznych 
zabudowań, przyszli mieszkańcy 
CENTRUM 50+ będą mieli do 
dyspozycji m.in. specjalnie zapro-
jektowany teren rekreacyjny ze 
ścieżką zdrowia i miejscem do gry 
w szachy czy bule, a także mały 
letni amfiteatr.  (kik)
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Duże zmiany  
na ważnym  
skrzyżowaniu

Uwaga kierowcy! Zmieniło się działanie sygnalizacji 
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Andersa, Kościuszki  
i Daszyńskiego. Umożliwi to dostosowanie pracy sygna-
lizacji do natężenia ruchu samochodów w tym rejonie.

Dotychczas kierowcy jadący 
ul. Daszyńskiego od strony 
„pajączka” musieli czekać na 
sygnał zielony, dedykowany 
wyłącznie skręcającym w lewo. 

Po zmianie światło zielone 
jest wspólne dla jadących na 

wprost i skręcających w lewo, 
do ul. Kościuszki. Kierowcy 
muszą ustąpić pierwszeństwa 
poruszającym się z przeciwka 
(jadącym na wprost) ul. Da-
szyńskiego.  
 
 (mf/ZDM)

Gliwicki rower  
w nowym miejscu
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Już po raz ósmy w Gliwicach odbędzie się ogólnopolska konferencja „Logistyka. 
Inwestycje. Przyszłość”, podczas której przedstawiciele samorządów, inwestorzy, 
biznesmeni, eksperci i deweloperzy będą dyskutować o najnowszych trendach 
w branży logistycznej oraz perspektywach dalszego rozwoju Gliwic i regionu.
Ewolucja technologii, wzrost sek-
tora e-commerce, robotyzacja 
magazynów, elektromobilność 
w transporcie czy wykorzystanie 
dronów i wirtualnej rzeczywisto-
ści – to wyzwania stojące przed 
sektorem motoryzacyjnym, ale też 
szansa na rozwój nowych branż 
i nowych technologii. Na ten te-
mat w Gliwicach będą rozmawiać 
uczestnicy ósmej edycji konferencji 
„Logistyka. Inwestycje. Przyszłość”. 
Podczas spotkania będą porusza-
ne m. in. tematy analiz trendów, 
strategii logistycznych, wpływu 
zmian nastrojów konsumenckich, 
automatyzacji branży oraz rosnącej 
roli dronów i robotów w przemyśle 
oraz samochodów elektrycznych. 

Odbędzie się też dyskusja na temat 
roli samorządu w rozwoju biznesu 
w regionie. Wezmą w niej udział 
przedstawiciele obszarów inwe-
stycyjnych, Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju, a także zastępca prezydenta 
Gliwic Adam Neumann. 

Konferencja „Logistyka. Inwesty-
cje. Przyszłość” na stałe zagościła 

w kalendarzu najważniejszych 
spotkań biznesowych w regionie. 
Każdego roku przyciąga do Gliwic 
dziesiątki firm z sektora logistycz-
nego i funduszy inwestycyjnych, 
deweloperów, potencjalnych 
najemców, przedstawicieli stref 
ekonomicznych oraz media bran-
żowe i regionalne. 

Wybór lokalizacji nie jest przypad-
kowy – dzięki staraniom władz mia-
sta, konsekwentnie rozwijających 
infrastrukturę, krajowi i zagraniczni 
inwestorzy wybierają Gliwice na 
siedzibę swoich przedsiębiorstw. 
Ulokowało się tu m.in. nowocze-
sne centrum logistyczne – Gliwice 

Logistics Centre (Goodman), hale 
przemysłowo-magazynowe Panat-
toni Park Gliwice III i MLP Group, 
Logicor Gliwice I & II, Tesco BTS, 
Segro Logistics Park Gliwice, Segro 
Business Park Gliwice, Diamond 
Business Park Gliwice.

8. edycja konferencji odbędzie 
się w środę, 27 marca, w Hote-
lu Silvia Gold. Zapisy oraz plan 
konferencji dostępne są na 
stronie gliwice.eu/konferencja.

Gospodarzem i organizatorem 
wydarzenia jest Miasto Gliwice, 
a partnerem organizacyjnym – 
firma Bluevine Consulting. (mf)

AKTUALNoŚCI

KoNSULTACJe ZAKoŃCZoNe

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n

Logistyka. Inwestycje.  
Przyszłość jest TU

„Dzielnice”  
zamiast „osiedli”

Pod koniec ubiegłego roku Rada Miasta Gliwice 
uchwaliła nowy Statut Miasta, w którym jednostki 
pomocnicze nazwano dzielnicami. W kolejnym etapie 
działań przeprowadzono konsultacje społeczne, które 
– zgodnie z wymogiem ustawowym – są konieczne 
do dokonania zmian statutów osiedli i wprowadzenia 
do nich nowej nazwy. 

Konsultacje z mieszkańcami 
Gliwic i Radami Osiedli trwały 
od 12 lutego do 4 marca. Zor-
ganizowano je na podstawie 
uchwały nr III/56/2019 Rady 
Miasta Gliwice z 7 lutego 
2019 r. oraz zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-
293/2019 z 11 lutego 2019 
r. W trakcie postępowania 
wpłynęło 8 opinii mieszkań-
ców oraz 2 opinie Rad Osiedli.

Poparcie dla zmiany nazewnic-
twa „Osiedli” na „Dzielnice” wy-
raziło 5 mieszkańców Gliwic oraz 
Rady Osiedli Baildona i Bojków. 

Jeden z mieszkańców uznał, że 
zmiana taka jest zbędna i niepo-
trzebna, jeden – że automatyczna 
zmiana nazw nie jest właściwa 

we wszystkich przypadkach (np. 
Dzielnica Wojska Polskiego nie 
brzmi naturalnie) oraz zwrócił 
uwagę, iż wszystkie nazwy 
dzielnic powinny występować 
w mianowniku (jednak Dziel-
nica Wojsko Polskie i Dzielnica 
Obrońcy Pokoju to nazwy nie do 
przyjęcia, a więc powinny ulec 
zmianie). Kolejny mieszkaniec 
zaproponował, aby po zmianie 
nazw każda dzielnica miała swój 
budżet zależny od liczby miesz-
kańców i kwot otrzymywanych 
z podatku.

Projekt uchwały zmieniającej 
statuty osiedli w zakresie 
wprowadzenia nowej nazwy 
zostanie przygotowany na 
najbliższą sesję Rady Miasta 
Gliwice.  (BR/kik)
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W nocy z 10 na 11 marca przez Polskę przeszła wichura. Wiatr wiał 
z prędkością ponad 100 km/h, siejąc zniszczenie – łamał konary, po-
walał drzewa, zrywał poszycie dachów, przewracał znaki drogowe. 
Tylko w Gliwicach wichura zniszczyła ponad 150 drzew. Dla bezpie-
czeństwa mieszkańców niektóre trzeba usunąć. 

Skutki wichury nadal są usu-
wane. Silny wiatr powalił 24 
drzewa w pasach drogowych 
i uszkodził 130 drzew w parkach 
i na zieleńcach. Straty są znacz-
ne – ucierpiały drzewa m.in. 

w parku Chrobrego, Szwajcaria 
i Starokozielskim. Spore straty 
odnotowano na osiedlu Koper-
nika, Sikorniku i w Łabędach. 
Niektóre drzewa są w tak złym 
stanie, że część wiatrołomów 

trzeba będzie przyciąć, a część 
usunąć.  

– Trwają oględziny uszkodzone-
go drzewostanu. Robimy wszyst-
ko co możliwe, by jak najszybciej 
uporać się ze skutkami wichury. 
Oczywiście w pierwszej kolejno-
ści zajmujemy się uszkodzony-
mi drzewami, które zagrażają 
bezpieczeństwu mieszkańców 
– tłumaczy Iwona Janik rzecznik 
prasowy MZUK. 

1 000 nowych drzew

W Gliwicach drzewa są nasa-
dzane sukcesywnie – każdego 
roku znacznie ponad tysiąc. Już 
niebawem rozpoczną się kolej-
ne nasadzenia – MZUK planuje 
posadzić ok. 1 000 drzew (m.in. 
klony, buki, kasztanowce, głogi) 
oraz 1 300 krzewów . 

Trwają też nasadzenia 
w pasach drogowych

Od jesieni pracownicy ZDM 
posadzili 810 krzewów i 342 
drzewa, głównie graby, jarzą-
by szwedzkie, katalpy i lipy 
drobnolistne. Ostatnio przy ul. 
Błonie, Biegusa, Wschodniej 

i Paulińskiej posadzono leszczy-
ny tureckie – drzewa, których 
wcześniej w Gliwicach nie było. 
Są wytrzymałe i świetnie znoszą 
życie na miejskich terenach zur-
banizowanych. Zostały nasadzo-
ne w miejscach, w których nie 
będą ograniczały widoczności 
kierującym.  (mf)

Wichura zniszczyła drzewa
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SPoRT

Piast pokonał w sobotę AZS UŚ Katowice 5:2. Dwie bramki zdobył Rafał Franz, 
pozostałe dołożyli Dominik Śmiałkowski, Marcin Grzywa i Douglas Ferreira.  Dla 
katowiczan bramki strzelili Michał Dubiel i Daniel Wojtyna. Następna okazja do 
kibicowania już 23 marca. Piast zagra na wyjeździe z Red Devils Chojnice. (fot. 
I. Drożański)

Na początku marca zawodnicy sekcji orientacji sportowej gliwickiego klubu UKS 
Kometa przywieźli 22 medale z Mistrzostw Polski w Czechach w narciarskim 
biegu na orientację i zdobyli 1 miejsce w Drużynowej Klasyfikacji Mistrzostw 
Polski w NBNO! To najlepszy wynik w historii klubu w ilości zdobyczy medalo-
wych w rywalizacji indywidualnej oraz drużynowej. To nie wszystko! 16 marca 
zawodnicy UKS Kometa błyszczeli podczas zawodów 55 Control Points Mass 
Start Race w Czyżowicach, gdzie zdobyli 11 medali! (fot. UKS Kometa Gliwice)

W sobotę 16 marca SPR Sośnica zmierzyła się w meczu z WKPR Wesołą War-
szawa. Po dramatycznej końcówce mecz zakończył się wynikiem 25:25 (12:12). 
O wygranej gliwiczanek zadecydowały rzuty karne. Próbę nerwów rozpoczęła 
celnie Katarzyna Wyrzychowska, a po dwóch błędach warszawianek wynik ustaliła 
Aleksandra Markiewicz. Licznie zgromadzeni fani gliwickiego szczypiorniaka nie 
mogli narzekać na brak adrenaliny. Następny mecz szczypiornistki rozegrają na 
wyjeździe 30 marca z UKS Varsowia Warszawa. (fot. SPR Sośnica Gliwice)

Futsaliści rozgromili katowiczan! 

Świetna passa UKS Kometa Gliwice!Szczypiornistki wygrywają!

Piast wygrał u siebie z Miedzią Legnica 2:1 w niedzielnym meczu 26. kolejki LOTTO 
Ekstraklasy. Nasza drużyna wygrała piąty mecz z rzędu! Fenomenalne akcje gliwiczan 
docenili eksperci z Canal+ Sport. Piotr Parzyszek i Martin Konczkowski znaleźli się 
w najlepszej jedenastce 26. kolejki. Kolejna okazja do kibicowania już 30 marca. Piast 
zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk.(fot.piast-gliwice.eu)

Piąta z rzędu wygrana Piasta! 

Wojciech Gryz, zawodnik klubu BJJ Factory, zdobył na międzynarodowych zawodach 
Flanders BJJ Cup w Brukseli złoty medal Jiu-Jitsu w kat. open, pewnie pokonując cięższych 
od siebie zawodników! To nie koniec sukcesów wychowanków gliwickiego klubu. Ze 
Śląskiej Ligii Judo przywieźli 6 medali! Złoto otrzymali Iwo Filus, Igor Kukwa, Kamil Jasiński. 
Srebro przypadło: Judycie Filus, Lenie Baranowskiej, Bartoszowi Rydlowi. (fot.BJJ Factory)

Oliwier Nowok, zawodnik AZS Gliwice i uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w Gliwicach, zdobył złoty medal podczas Pucharu Polski Juniorek Młodszych i Juniorów 
Młodszych w judo. Zawody odbyły się 16 marca w Bytomiu. Wychowanek gliwickiego 
klubu pewnie wygrał 5 walk, wszystkie przed czasem. Startował w kategorii wiekowej 
MU18 w przedziale wagowym do 46 kg. (fot. Facebook / AZS Gliwice Judo)

Z Brukseli ze złotem 

Złoto w Judo!
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GLIWICKI bUDżeT obyWATeLSKI 2020

  JAK? 
Formularz wniosku do pobrania 
i wydruku jest dostępny na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu  
w zakładce „Gliwicki Budżet 
Obywatelski”. Formularz wnio-
sku w formie papierowej można 
otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
– w Biurze Obsługi Interesantów 
(stanowisko Informacji Głównej) 
oraz w Biurze Podawczym w filii 
Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 
31A, w godzinach urzędowania 
(pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–
17.00, pt. 8.00–15.00).

Do wniosku na projekt ogólno-
miejski musi zostać dołączona 
lista z podpisami co najmniej 150 
mieszkańców Gliwic popierających 
projekt, sporządzona na formu-
larzu dostępnym w tych samych 
miejscach, w których dostępne 
są formularze wniosków. Miesz-
kańcy mogą popierać na tym 
etapie dowolną liczbę projektów 
ogólnomiejskich (podpisując listy 
poparcia).

* Dla projektu dzielnicowego nie jest wyma-
gana lista z podpisami mieszkańców.

JAK ZŁożyĆ WNIoSeK? WAżNe 
INFoRMACJe 

Rozpoczęła się siódma edycja Gliwickiego budżetu obywatelskiego. Do 1 kwietnia 
gliwiczanie mogą zgłaszać projekty, które mają szansę być zrealizowane w 2020 roku. 
Formularze są dostępne na Gliwice.eu w zakładce „Gliwicki budżet obywatelski”.

 ILe?
Na realizację projektów wyłonio-
nych w ramach procedury Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
2020 zaplanowano 6 216 000 zł,  
w tym na projekty ogólnomiejskie 
400 000 zł, a na projekty dzielnico-
we 5 816 000 zł. 

KTo? 
Każdy mieszkaniec Gliwic może zgłosić maksymalnie dwa wnioski – jeden dotyczący 
projektu ogólnomiejskiego i jeden dotyczący projektu dzielnicowego, przy czym projekt 
dzielnicowy może zgłosić tylko mieszkaniec dzielnicy, której wniosek dotyczy. 

* Pod pojęciem dzielnicy (zwanej w poprzedniej edycji osiedlem) należy rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta 
Gliwice, utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta (a nie nazwy zwyczajowe). Ze względu na toczącą się procedurę 
zmiany nazwy jednostki pomocniczej z „osiedla” na „dzielnicę”, nazwę i obszar jednostki pomocniczej należy 
sprawdzać pod adresem http://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli.

Jeżeli wnioskodawca zgłosi więcej niż jeden projekt ogólnomiejski lub dzielnicowy, do 
rozpatrzenia kierowany będzie projekt, który został jako pierwszy zarejestrowany  
w systemie informatycznym Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

GDZIe? 
Podpisane wnioski (w przypadku wniosków ogólnomiejskich wraz z listą poparcia) należy 
składać w następujący sposób: 

 w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 lub filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania 
(pn.–śr. 8.00–16.00, czw. 8.00–17.00, pt. 8.00–15.00), lub listownie na adres Urzędu; 
o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby Urzędu;

 w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres 
skrzynki Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć 
poprzez wybranie usługi „pismo ogólne”. Wypełniony formularz wniosku oraz zeskano-
waną listę poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego trzeba opatrzyć podpisem 
kwalifikowanym lub profilem zaufanym wnioskodawcy – w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek może zażądać od wnioskodawcy 
doręczenia oryginału listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu  
7 dni będzie jednoznaczny z brakiem listy poparcia;

 w przypadku osób, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia złożenie wniosku, 
można skorzystać z pośrednictwa konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze 
Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, w godzinach 
urzędowania (za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

* Informacje o ochronie danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury GBO zostały zamieszczone na 
formularzach związanych ze składaniem wniosków.

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/gliwicki-budzet-obywatelski
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_osiedli
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GLIWICKI bUDżeT obyWATeLSKI 2020

WAżNe 
INFoRMACJe 

GLIWICKI bUDżeT obyWATeLSKI 2020 
KWoTy DLA DZIeLNIC

Dzielnica Kwota na realizację zadań 
w poszczególnych dzielnicach [zł]

bAILDoNA 304 000
BOJKÓW 170 000

bRZeZINKA 162 000
CZeCHoWICe 126 000
KoPeRNIKA 318 000

LIGoTA ZAbRSKA 153 000
ŁAbĘDy 414 000

obRoŃCÓW PoKoJU 217 000
oSTRoPA 171 000

PoLITeCHNIKA 206 000
SIKoRNIK 372 000
SoŚNICA 477 000

STARe GLIWICe 243 000
SZOBISZOWICE 365 000
ŚRÓDMIeŚCIe 391 000

TRyNeK 455 000
WILCZe GARDŁo 134 000

WoJSKA PoLSKIeGo 351 000
WÓJToWA WIeŚ 230 000

ZAToRZe 373 000
żeRNIKI 184 000
Razem 

na projekty dzielnicowe 5 816 000

Procedura Gliwickiego budżetu obywatelskie-
go 2020 uwzględnia zmienione przepisy usta-
wy o samorządzie gminnym i zasady określone 
w uchwale nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice 
z 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego 
budżetu obywatelskiego oraz w zarządzeniu 
nr PM-401/19 Prezydenta Miasta Gliwice  
z 7 marca 2019 roku w sprawie Gliwickiego bu-
dżetu obywatelskiego 2020.

Zgłaszając projekt i wypełniając formularz, należy uwzględnić  
kryteria oceny, które wpłyną na decyzję o skierowaniu projektu  
do głosowania.

 Projekt musi spełniać wszystkie wymogi opisane na str. 6.

 Realizacja projektów musi odpowiadać na zidentyfikowane 
potrzeby społeczne, mieścić się w kompetencjach Samorządu 
Miasta Gliwice i być możliwa do wykonania w ciągu jednego 
roku budżetowego.

 Projekt ogólnomiejski musi dotyczyć zadania realizowanego na obsza-
rze więcej niż jednej dzielnicy lub skierowanego do ogółu mieszkań-
ców Gliwic, a jego szacunkowa wartość nie może przekroczyć kwoty, 
jaka ma być przeznaczona na realizację zadań ogólnomiejskich.

  Projekt dzielnicowy musi zostać jednoznacznie przypisany do 
dzielnicy, na obszarze której będzie realizowany, służyć ogółowi 
mieszkańców danej dzielnicy, a szacunkowa wartość jego wyko-
nania nie może przekroczyć kwoty, jaka ma być przeznaczona 
na realizację zadań w tej dzielnicy.

* Wartość szacunkową ustalają wydziały Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki 
organizacyjne na etapie oceny projektów. Przed wypełnieniem wniosku warto zajrzeć 
do informacji o kosztach realizacji przykładowych zadań, zamieszczonej na stronie 
internetowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”. Informacja 
o wysokości kwot w poszczególnych dzielnicach znajduje się w tabeli poniżej.

  Projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym muszą 
dotyczyć nieruchomości będących własnością Miasta Gliwice 
i pozostających w jego władaniu.

* Wskazówki „Jak wyszukać informacje o obiekcie pod kątem budżetu obywa-
telskiego?” oraz „Jak wyszukać informacje o przeznaczeniu terenu w MPZP 
pod kątem budżetu obywatelskiego?” zamieszczone zostały na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

 Projekty muszą być możliwe do realizacji zgodnie z przepisami 
prawa odnoszącymi się do merytorycznego zakresu projektu 
oraz z poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania 
środkami budżetowymi.

* Projekty po realizacji nie powinny generować kosztów niewspółmiernie wysokich 
w stosunku do wartości proponowanego zadania.

 Projekty muszą być wykonalne technicznie, a za wykonalne 
technicznie uznaje się projekty, których realizacja w założonym 
terminie jest możliwa, biorąc pod uwagę dostępność rzeczową 
i organizacyjną zasobów niezbędnych do wykonania zadania 
oraz możliwość przeprowadzenia niezbędnych procedur.

* W przypadku tzw. projektów miękkich (np. warsztatów, spotkań, różnego 
rodzaju zajęć sportowych, kulturalnych czy edukacyjnych) warto zapropono-
wać w opisie projektu na formularzu wniosku m.in.: grupę docelową, liczbę 
uczestników, czas realizacji, liczbę i częstotliwość warsztatów, spotkań czy 
zajęć. W związku z upowszechnianiem w ramach GBO sfery życia lokalnego, 
projekty miękkie powinny być realizowane na terenie Gliwic.

Szczegółowe informacje na temat GBO  
znajdują się na stronie 

www.gliwice.eu
 pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”

(BPM/kik)

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/


Ze względu na bardzo duże 
zainteresowanie cyklem „Ka-
wiarenka Zdrowia”, zmieniły 
się terminy i miejsce spotkań. 
Najbliższa prelekcja i koncert 
organizowane będą 25 kwiet-
nia w Centrum Edukacyjnym 
im. św. Jana Pawła II (ul. Gór-
nych Wałów 3A). Początek – 
godz. 17.00. Szczegóły doty-
czące spotkania publikowane 
będą w kolejnych wydaniach 
„MSI–GLIWICE”.  (kik)

Uwaga, zmiany!

Aqua aerobik – lista zamknięta!
Zapisy na cieszące się ogromną popularnością zajęcia aqua aerobiku 

dla seniorów powyżej 65. roku życia zostały zakończone.  
Do piątku 22 marca można się jeszcze wpisywać na listę rezerwową. 

Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. (kik)
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JUbILeUSZe / AKTUALNoŚCI

14 marca w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych Godów. Małżonków odznaczono okolicznościo-
wymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice

W gronie par świętujących pół-
wiecze znaleźli się (w kolejności 
alfabetycznej): Małgorzata 
i Marian Anuszewscy, Barbara 
i Ryszard Chankiewiczowie, 
Leokadia i Marian Cząstkie-
wiczowie, Kazimiera i Ryszard 
Głowaccy, Dorota i Wiesław 
Hamelowie, Teresa i Kazimierz 
Klepkowie, Róża i Mirosław 
Klimaszewscy, Anna i Marian 
Łenczykowie, Helena i Józef 
Malczykowie... (fot. 1)

…Małgorzata i Bogumił Niem-
czykowie, Halina i Ludwik 
Niewiemowie, Elżbieta i Jerzy 
Olesiowie, Anna i Zbigniew Or-
ganowie, Barbara i Jan Ozgowie, 
Maria i Jerzy Pawłowscy, a także 
Krystyna i Jerzy Plutowie. (fot. 2)

fo
t. 

A.
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2

W czwartek 28 marca odbędzie się kolejne spotkanie 
Wszechnicy PAU kierowane do miłośników szeroko poję-
tej nauki. Gościem Willi Caro będzie prof. Paweł Rudawy 
z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Naukowiec wygłosi wykład „Słoń-
ce: jego natura postrzegana z Ziemi 
i satelitów”. Słońce jest centralną 
gwiazdą Układu Słonecznego, ak-
tywną magnetycznie. Dzięki temu 
astronomowie obserwują różne 
ciekawe zjawiska, takie jak wielkie 
proturberacje, potężne rozbłyski 
i monstrualne koronalne wyrzuty 
materii. Jesteście ciekawi, co to ta-
kiego? Prof. Rudawy opowie o nich 
podczas swojego wykładu. Poruszy 
także problem pogody kosmicz-
nej i zastanowi się, jak wpływa 
ona na klimat Ziemi. Dociekliwi 
dowiedzą się także, za pomocą 
jakich instrumentów naziemnych 
i satelitarnych badamy Słońce.

Wykład rozpocznie się o godz. 
16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). Wstęp wolny. Orga-
nizatorem cyklu wykładów po-
pularnonaukowych jest Polska 
Akademia Umiejętności.  (mm)

o naturze słońca

fo
t. 

Pi
xa

ba
y

Pamiątkowe odznaczenia czekały również na nieobecnych podczas uroczystości Janinę i Ryszarda Kalotów, Utę i Edwarda Milerów oraz Marię i Jana Nieckarzów.  (kik)
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KULTURA / KoMUNIKATy

Nominacje do Złotych Masek
Teatr Miejski w Gliwicach zdobył dwie nominacje do prestiżowych śląskich 
nagród teatralnych. Szanse na Złote Maski mają dwaj aktorzy gliwickich 
spektakli – Mariusz Kiljan i Mariusz ostrowski.
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Mariusz ostrowskiMariusz Kiljan

Pianista Michał Szymanowski i wiolonczelista Maciej 
Kułakowski rozpoczną 24 marca Wiosnę z Frydery-
kiem. Muzycy wykonają koncert „Polonez znaczy 
polski”. Miasto Gliwice zaprasza! 

Podczas koncertu w Palmiarni 
Miejskiej (park Chopina, ul. 
Fredry 6) publiczność usłyszy 
między innymi słynnego Polo-
neza elegijnego z III aktu opery 
„Hrabina” autorstwa Stanisława 
Moniuszki. Nie zabraknie też 
Heroicznego poloneza napisa-

nego przez Fryderyka Chopina. 
Utwory Chopina i Moniuszki 
w opracowaniu na fortepian 
oraz wiolonczelę wykonają dwaj 
zdolni instrumentaliści, Maciej 
Kułakowski i Michał Szymanow-
ski. Wydarzenie rozpocznie się 
o godz. 19.30.  (mm) 

fo
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Dźwięki  
polskiej  
wiosny

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice.

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

3. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego uchwały w sprawie wprowadzenia 
na terenie miasta Gliwice opłaty targo-
wej oraz określenia wysokości stawek 
opłaty targowej.

4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu Miasta Gliwice na rok 
2019 na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad wynajmowa-
nia lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu Miasta Gliwice.

6. Projekt uchwały w sprawie wynajmo-
wania lokali mieszkalnych w budynkach 
stanowiących własność Miasta Gliwice, 
oddanych do użytkowania po 30 czerw-
ca 2019 r. 

7. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego i zawarcie umów dzier-
żawy na czas nieoznaczony z dotychcza-
sowymi dzierżawcami.

8. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy z dotychczasowymi dzier-
żawcami, nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały w sprawie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne.

10. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty.

11. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji 
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta Gliwice w 2019 r. 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia 
sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpie-
lisk na terenie miasta Gliwice w 2019 r.

14. Projekt uchwały w sprawie upoważ-
nienia Prezydenta Miasta Gliwice do 
ustalania wysokości cen i opłat za korzy-
stanie z miejskich obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej.

15. Projekt uchwały w sprawie zaproszenia 
do osiedlenia na terenie miasta Gliwice 
rodziny repatriantów zamieszkałej na 
terenie Republiki Kazachstanu.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na ich reali-
zację w 2019 r. 

17. Projekt uchwały w sprawie zmiany sta-
tutu Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia gminnej jednostki 
budżetowej – Straż Miejska w Gliwicach.

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie nadania statutów Osiedlom.

ostatecznie ustalony i podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice 
porządek sesji zostanie zamieszczony w biu-
letynie Informacji Publicznej 21 marca br. 
oraz w „Miejskim Serwisie Informacyjnym 
– Gliwice” w kolejnym numerze, który ukaże 
się 28 marca br.

PLANoWANy PoRZĄDeK SeSJI RADy MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na dzień 28 marca 2019 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

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

Mariusz Kiljan wywalczył nomi-
nację za główną rolę w spek-
taklu „Miłość w Leningradzie” 
w reżyserii Łukasza Czuja. 
Został doceniony za aktorstwo 
w roli aktorsko-wokalnej. Kiljan 
wciela się w postać „Sznura”, 
inspirowaną biografią i muzyką 
Siergieja Sznurowa, lidera me-
gapopularnej formacji Lenin-
grad. W przedstawieniu Kiljan 
żywiołowo wciąga publiczność 
do petersburskiego klubu noc-
nego, w którym rozgrywa się 
akcja spektaklu. Impreza goni 

imprezę, a odtwórca głównej roli 
funduje widzom teatralną jazdę 
bez trzymanki. „Miłość w Le-
ningradzie” będzie grana 21, 23 
i 24 marca w TM-ie w Gliwicach  
(ul. Nowy Świat 55–57).

Mariusz Ostrowski został nomino-
wany do Złotej Maski za najlepszą 
aktorską rolę męską w spektaklu 
„Najmrodzki, czyli dawno temu 
w Gliwicach” w reżyserii Michała 
Siegoczyńskiego. Ostrowski bra-
wurowo wcielił się w Zdzisława 
Najmrodzkiego, ekskluzywnego 

złodzieja, który wymknął się 
z rąk milicji, bagatela, 29 razy! 
Najchętniej kradł w Pewexach 
i na parkingach, włamując się 
do polonezów. Szczególnie 
znane były „gliwickie” ucieczki 
Najmrodzkiego. Złodziej dał nogę 
z sądu (jego kumple przecięli kra-
ty) oraz więziennego spacerniaka 
(wykonanym przez kompanów 
podkopem). Podobno w swojej 
celi zostawił list, w którym... dzię-
kował naczelnikowi za gościnę. 
Spektakl można zobaczyć 13, 14 
i 16 kwietnia.    (mm)

https://kultura.gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 12/2019 (944), 21 marca 201912

oGŁoSZeNIA
OFERTY PRACY

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.

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 mineralno

-bitumicznych.
Osoby chętne do podjęcia pracy w sta-
bilnej firmie o ugruntowanej pozycji na 
rynku proszone są o przesyłanie doku-
mentów aplikacyjnych na adres e-mail: 
drogi@pruim.gliwice.pl lub jskiba@pru-
im.gliwice.pl. Dokumenty można również 
przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć 
osobiście do siedziby PRUiM S.A., ad-
res: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 
32/270-40-03.

Dokumenty składane należy opatrzyć 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie 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 przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, pro-
wadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych – RODO).

Numer naboru: GCoP.KD.210.2.2019
Dyrektor Gliwickiego Centrum organizacji  

Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na urzędnicze stanowisko podinspektora 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• wspieranie i obsługa organizacji po-

zarządowych i grup nieformalnych,
• udział w przygotowaniu i organizacji 

wydarzeń,
• doradztwo w zakresie wolontariatu,
• tworzenie autorskich przedsięwzięć 

z zakresu wolontariatu oraz ich reali-
zacja w ramach działalności filii,

• prace administracyjno-biurowe.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe (potwierdzenie 

ukończenia uczelni minimum z tytu-
łem licencjata lub inżyniera),

• staż pracy – 2 lata,
• doświadczenie w działalności spo-

łecznej lub w zakresie wolontariatu, 
potwierdzone umową o pracę lub 
porozumieniem wolontariackim albo 
zaświadczeniem,

• doświadczenie w prowadzeniu spo-
tkań, warsztatów i szkoleń grupowych 
potwierdzone zaświadczeniem lub re-
ferencjami lub innym dokumentem 
stwierdzającym wykonywanie tego 
typu zadań.

Dodatkowe wymagania:
• bardzo dobra umiejętność obsługi 

komputera i urządzeń biurowych,
• doświadczenie w pracy z elektronicz-

nym Systemem Obiegu Dokumentów,
• dyspozycyjność w godzinach pracy filii 

GCOP, tj. w dni robocze w godzinach 
od 9.00 do 20.00 oraz niektóre soboty,

• znajomość j. angielskiego na poziomie 
B1 lub cztery lata nauki potwierdzone 
kserokopiami świadectw szkolnych,

• doświadczenie w tworzeniu, reali-
zacji i rozliczaniu dofinansowanych 
projektów.

Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność pra-

cy w grupie, dobra organizacja pracy, 
samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 

1 – praca na I piętrze w budynku wie-
lokondygnacyjnym, nieprzystosowa-
nym dla osób niepełnosprawnych.

2. Warunki pracy: system pracy rów-
noważny, możliwa praca w soboty, 
praca z urządzeniami biurowymi, 
w tym z monitorem ekranowym 
z określonym dobowym wymiarem 
czasu pracy, wyjazdy służbowe, praca 
z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opubliko-

wany na stronie internetowej www.
gcop.gliwice.pl/do-pobrania),

4. Kserokopie dokumentów poświad-
czających posiadane doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje (oryginały 
do wglądu podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej),

5. Oświadczenia (opublikowane na stro-
nie internetowej www.gcop.gliwice.
pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV, kwestionariusz 
oraz oświadczenia kandydata powinny 
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie 

umożliwiającej ich odczytanie. Dokumen-
ty wydane w języku obcym powinny zo-
stać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dodatkowe
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 25 marca 2019 r. do godzi-
ny 12.00 w siedzibie głównej GCOP przy 
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) 
w zaklejonej kopercie opatrzonej napi-
sem „Nabór na  stanowisko urzędnicze 
– podinspektor”, numerem ogłoszenia 
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej. 
Złożone po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. W przypadku prze-
syłania oferty za pośrednictwem poczty, 
decyduje data jej wpływu.
W przypadku napływu więcej niż 15 apli-
kacji, które spełnią wymagania formal-
ne, 27 marca 2019 r. o godz. 16.00 w filii 
GCOP Centrum Wolontariatu w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 1 rozpocznie się test 
kwalifikacyjny.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi 
kandydatami planowane są w dniach  
28–29 marca 2019 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zostaną 
powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77 
lub 32/775-20-53.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do od-
wołania konkursu bez podania przyczyn.
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (tj. DzU 
z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego 

kandydata podlegają publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej, tj. imię, 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
– w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się  
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.
3. Zgodnie z regulaminem naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych lista 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne umieszczana jest na stronie 
internetowej GCOP, zawiera imiona 
i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca 
zamieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego.

Numer naboru: 12/ZAM/2018
ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,  

ul. Górnych Wałów 9, 
zatrudni kandydata na stanowisko inspektora  

ds. zamówień publicznych w wymiarze 0,5 etatu.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. przygotowanie i prowadzenie postępo-

wań z zakresu zamówień publicznych, 
w tym zamówień publicznych z udzia-
łem środków UE, w szczególności:
• przyjmowanie wniosków o wszczę-

cie postępowania, 
• przygotowanie kompletnej doku-

mentacji,
• prowadzenie korespondencji z ofe-

rentami, 
• obsługa komisji przetargowej;

2. sporządzanie planów zamówień pu-
blicznych na dany rok budżetowy;

3. przygotowywanie merytorycznych 
sprawozdań z zakresu zamówień pu-
blicznych jednostki.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (prawo, admini-

stracja, ekonomia, zarządzanie),
2. co najmniej trzyletni staż pracy, w cią-

gu 5 ostatnich lat, na stanowisku zwią-
zanym z prowadzeniem zamówień 
publicznych,

3. bardzo dobra znajomość przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych,

4. dobra znajomość ustawy o finansach 
publicznych,

5. bardzo dobra umiejętność obsługi 
komputera i programów kompute-
rowych,

6. zdolność analitycznego myślenia,
7. niekaralność za przestępstwa karno- 

skarbowe,
8. dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe:
• studia podyplomowe z zakresu zamó-

wień publicznych, znajomość tematyki 
w zakresie pomocy społecznej.

Informacja o warunkach pracy na stano-
wisku objętym naborem:
• miejsce pracy – siedziba Ośrodka Po-

mocy Społecznej ul. Górnych Wałów 
9, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym, pod 
presją czasu,

• liczne kontakty wewnętrzne w ramach 
działów jednostki,

• przemieszczanie się pomiędzy kondy-
gnacjami budynku,

• możliwość zatrudnienia w systemie 
zadaniowym.

W lutym 2019 r. wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekracza 6%.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, sumienność, umie-

jętność samodzielnej organizacji pracy, 
odporność na stres, obowiązkowość, 
skrupulatność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem sta-

nowiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• dokument poświadczający wykształ-

cenie (dopuszczalne kserokopie po-
twierdzone za zgodność z oryginałem),

• dokumenty potwierdzające staż pra-
cy (kopie świadectw pracy – potwier-
dzone za zgodność z oryginałem) oraz 
kwalifikacje (kserokopie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

• inne dodatkowe dokumenty (ksero-
kopie zaświadczeń o ukończonych 
kursach, szkoleniach, posiadane cer-
tyfikaty – potwierdzone za zgodność 
z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność, w przypadku 
gdy kandydat zamierza skorzystać 
z uprawnienia wynikającego z art. 13a  
ust. 2 ustawy o pracownikach samo-
rządowych,

• oświadczenie lekarskie o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do zatrud-
nienia na oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za prze-
stępstwo popełnione umyślnie oraz 
o posiadaniu pełni praw publicznych 
i zdolności do czynności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie podpi-
sane o treści:
„Przyjmuję do wiadomości fakt obo-
wiązku publikacji w Biuletynie Infor-

macji Publicznej moich danych oso-
bowych, zgodnie z wymogami ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. DzU z 2018 r., 
poz.1260 z późn. zm.)”.

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gli-
wicach, w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
nie przekroczył  6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa po-
wyżej, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia o na-
borze był niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzęd-
niczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kandyda-
tów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniają-
cych wymagania dodatkowe. Kandydat, 
który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złoże-
nia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list motywa-
cyjny, życiorys zawodowy, powinny być 
własnoręcznie podpisane i opatrzone 
podpisaną przez kandydata klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych oraz ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych”.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach jest dyrektor OPS.
Dokumenty należy składać w terminie do 
26 marca 2019 r. w Dziale Kadr i Organi-
zacji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gli-
wicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem:  
Nabór numer 12/ZAM/2018 na wolne 
stanowisko urzędnicze – inspektor ds. 
zamówień publicznych.
W przypadku wysłania ofert pocztą de-
cyduje data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Ośrodka Pomocy  Społecznej 
w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie 
będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi 
formalne i dopuszczonych do kolejnego 
etapu postępowania ogłoszona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie 
umieszczone na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na 
tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Gliwice, ul. Górnych Wałów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po sześciu miesiącach od dnia na-
boru podlegają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się 
z 3 etapów.

Planowany termin testów merytorycz-
nych i informatycznych – 28 marca 2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego 
zostanie opublikowany na stronie inter-
netowej www.opsgliwice.pl wraz z listą 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne nastąpi  do 
27 marca 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.

Wzory wymaganych oświadczeń, kwe-
stionariusz osobowy oraz „Regulamin 
naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach” zostały opublikowane na stronie 
internetowej BIP Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach > zakładka nabory > 
ogłoszenia  o naborach > pliki do pobrania.

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
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http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
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http://www.opsgliwice.pl
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oGŁoSZeNIA
OFERTY PRACY

● krawcowa/szwaczka maszynowa 
wykształcenie zawodowe, doświadczenie: ok.  
5 lat, umiejętność czytania rysunku technicznego, 
zdolności manualne, zakres obowiązków: szycie 
materacy termoizolacyjnych na maszynach prze-
mysłowych, praca z tkaninami ciężkimi, miejsce 
pracy: Gliwice;

● elektryk samochodowy 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane do-
świadczenie zawodowe, zakres obowiązków: 
montaż instalacji elektrycznych w samochodach 
specjalnych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● piekarz 
wykształcenie podstawowe, istnieje możliwość 
przyuczenia pracownika na stanowisku pracy, 
wyrabianie ciasta i wypiekanie pieczywa, umo-
wa-zlecenie, praca w godzinach nocnych, miejsce 
pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji 
wykształcenie: zawodowe lub średnie, zaanga-
żowanie, motywacja do pracy, praca fizyczna 
w produkcji w charakterze operatora maszyn, 
trzy zmiany, miejsce pracy: Gliwice – strefa, pra-

codawca zapewnia transport z Gliwic (z placu 
Piastów) do miejsca pracy;

● ślusarz utrzymania ruchu 
wykształcenie zawodowe, spec. budowa maszyn, 
doświadczenie, mile widziane uprawnienia SEP 
w zakresie eksploatacji (1 i 2), dbałość o utrzyma-
nie ciągłości procesów produkcyjnych i właściwy 
stan techniczny maszyn i urządzeń, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik placowy 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
segregowanie odpadów gumowych, trzy zmiany, 
miejsce pracy: Toszek;

● operator zwyżki 
wykształcenie: brak wymagań, uprawnienia na 
ww. stanowisko, doświadczenie zawodowe, prawo 
jazdy kat. B – z praktyką, jedna zmiana, miejsce 
pracy: teren Gliwic;

● pracownik Junior w Dziale bazar 
wykształcenie, doświadczenie: brak wymagań, 
książeczka sanitarno-epidemiologiczna, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są  
o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12,  

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 14 marca 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach 
poszukuje pracowników do wykonywania prac związanych  
z montażem i demontażem oznakowania pionowego dróg,  

jezdni, chodników, itp. Praca w systemie jednozmianowym, przede wszystkim  
na terenie miasta Gliwice i w zadaniach realizowanych przez PRUiM.

od pracownika wymagana jest:
• umiejętność obsługi elektronarzędzi,
• umiejętność czytania projektów wykonawczych,
• prawo jazdy min. kat. B,
• rzetelność zaangażowanie,
• komunikatywność i umiejętność pracy w ze-

spole,
• poczucie estetyki i jakości wykonanych prac.
oferujemy:
• pracę w zgranym zespole,
• możliwość zbudowania własnego zespołu,
• możliwość zdobycia doświadczenia przy du-

żych projektach,
• zarobki oparte o umowę o pracę.
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone 

są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl lub lza-
chara@pruim.gliwice.pl. Dokumenty można 
również przesłać pocztą tradycyjną lub dostar-
czyć osobiście do siedziby PRUiM S.A., adres:  
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270 40 10, 661-99-
-88-15.
Składane dokumenty należy opatrzyć klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”.
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 
organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych – RODO).

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: 
http://sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabo-
ry oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej  
w Gliwicach.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy dostarczyć w za-
mkniętej kopercie do pokoju 114B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za po-
średnictwem poczty w terminie do 22 marca 
2019 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach
Wydział Organizacyjno-Finansowy
ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

z dopiskiem na kopercie:
„Kandydat na stanowisko urzędnicze  

w Straży Miejskiej w Gliwicach”,
albo drogą elektroniczną na adres e-mail: 

nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uważa się za dostarczone w termi-
nie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres  
w terminie do 22 marca 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.sm.gliwice.pl, zakład-
ka BIP – NABORY. Publikacja wykazu numerów 
referencyjnych nastąpi do 23 marca 2019 r. 
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 
26 marca 2019 r., godz. 9.00
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-83.

Numer naboru: 11 /DŚ/2018

ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 
zatrudni kandydata na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń w pełnym wymiarze etatu.

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. realizowanie zadań związanych z przyzna-

waniem świadczeń dla rodzin zastępczych, 
pełnoletnich wychowanków pieczy zastęp-
czej, ustalaniem opłat oraz udzielaniem ulg 
za pobyt dzieci w pieczy.

2. przygotowywanie list wypłat oraz zleceń dla 
działu finansowo-księgowego,

3. przygotowywanie dokumentacji kierowanej 
do organów odwoławczych,

4. przygotowywanie korespondencji z zakresu 
prowadzonych spraw,

5. przygotowywanie danych do sprawozdań 
rzeczowo-finansowych.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie,
2. co najmniej trzyletni staż pracy,
3. znajomość przepisów ustawy z 9 czerw-

ca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, ustawy z 14 czerwca  
1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych,

4. umiejętność obsługi komputera (w szcze-
gólności Microsoft Word, Excel) i innych 
urządzeń biurowych,

5. zdolność pracy pod presją czasu,
6. niekaralność za przestępstwa karno-skar-

bowe,
7. dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość obsługi systemów informa-

tycznych stosowanych w OPS: PIM, SOD, 
Pomost.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku 
objętym naborem:
• miejsce pracy – siedziba Ośrodka Pomocy 

Społecznej ul. Górnych Wałów 9, Gliwice,
• praca w warunkach biurowych, z monito-

rem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, 
• godziny pracy w poniedziałki od 7.30 do 

17.00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 
15.30 i w piątki od 7.30 do 14.00,

• w miesiącach letnich praca w wysokich 
temperaturach,

• liczne kontakty wewnętrzne w ramach 
działu i jednostki,

• przemieszczanie się pomiędzy kondygna-
cjami budynku.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
• sumienność, odpowiedzialność, umiejęt-

ność pracy w zespole oraz pod presją czasu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stano-

wiska,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy,
• 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 (kserokopie 
zaświadczeń o ukończonych kursach, szkole-
niach, posiadane certyfikaty – potwierdzone 
za zgodność z oryginałem),

• kopia dokumentu potwierdzającego niepeł-
nosprawność, w przypadku gdy kandydat 
zamierza skorzystać z uprawnienia wynika-
jącego z  art. 13a ust. 2 ustawy o pracowni-
kach samorządowych,

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

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić za-
trudnienie,

• oświadczenia o niekaralności za przestęp-
stwo popełnione umyślnie oraz o posiada-
niu pełni praw publicznych i zdolności do 
czynności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie podpisane 
o treści:
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej moich danych osobowych, zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz.1260 z późn. zm.)”.

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, o którym mowa powyżej, w mie-
siącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do zło-
żenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny 
oraz życiorys zawodowy, powinny być wła-
snoręcznie podpisane i opatrzone podpisaną 
przez kandydata klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych”.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Admi-
nistratorem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Gliwicach jest dyrektor OPS.
Docelowe stanowisko przewidziane dla pra-
cownika realizującego opisany w ogłoszeniu 
zakres obowiązków to inspektor. Zatrudnienie 
nastąpi na stanowisko adekwatne do doświad-
czenia i kwalifikacji posiadanych przez kandy-
data wyłonionego do zatrudnienia w wyniku 
naboru.
Dokumenty należy składać w terminie do  
25 marca 2019 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój nr 207, 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:  
Nabór numer 11/DŚ/2018 na wolne stanowi-
sko urzędnicze – referent w Dziale Świadczeń.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje 
data wpływu dokumentów do sekretariatu 
Ośrodka Pomocy  Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi for-
malne i dopuszczonych do kolejnego etapu 
postępowania ogłoszona zostanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczo-
ne na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka 
Pomocy Społecznej Gliwice, ul. Górnych Wa-
łów 9, parter.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podle-
gają zniszczeniu.
Postępowanie rekrutacyjne składa się  
z 3 etapów.

Planowany termin testów merytorycznych: 
27 marca 2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego zo-
stanie opublikowany na stronie internetowej 
www.opsgliwice.pl wraz z listą kandydatów 
spełniających wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniających wy-
magania formalne nastąpi  do 26 marca 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie 
o terminie testu merytorycznego.

Wzory wymaganych oświadczeń, kwestiona-
riusz osobowy oraz „Regulamin naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach” zostały opublikowane 
na stronie internetowej BIP Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach > zakładka nabory > 
ogłoszenia  o naborach > pliki do pobrania.

nabór nr PSM.111.2.2019
Dyrektor Państwowej  Szkoły Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego w Gliwicach 

zatrudni pracownika na stanowisko księgowy/księgowa w niepełnym  
wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu. Zatrudnienie nastąpi od 1 kwietnia 2019 r. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Jednostki organizacyjne Miasta 
oraz na tablicy ogłoszeń Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II st. 

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych 
etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-
niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 27 marca 2019 
r. do godz. 17.00 w sekretariacie Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st. w Gliwicach przy  
ul. o. J. Siemińskiego 6. Dokumenty, które wpły-
ną do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/231-31-23.

http://www.pup.gliwice.pl/
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:lzachara@pruim.gliwice.pl
mailto:lzachara@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu 
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.sm.gliwice.pl
http://www.sm.gliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
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oGŁoSZeNIA

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa 
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów nieograniczonych na:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach  
informuje, że

w związku z trwającym procesem wydawania zaświadczeń 
dla nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele miesz-
kaniowe o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności, wstrzymuje się wysyłkę wiadomości 
SMS z informacją o zbliżającym się terminie płatności opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Jednocześnie przypomina się, że dokumentem potwier-
dzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które zosta-
nie dostarczone każdemu właścicielowi nieruchomości  
w terminie do 31 grudnia 2019 r. Niniejsze zaświadczenie 
zawiera informacje o wysokości opłaty za przekształcenie.

Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane są pod 
numerem telefonu: 32/338-64-05 i 32/338-64-06.

Zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach z siedzibą przy  

ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki  

czynszu na lokal użytkowy położony przy ul. Mikołowskiej 21/U2

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do prze-
targu odbędzie się 28 marca 2019 r. od godz. 9.30 do 
10.00, w pokoju 101 – 103, I piętro ZbM I TbS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice. Przetarg rozpocznie 
się 28 marca 2019 r., godz. 10.30, w pokoju 101–103,  
ul. Dolnych Wałów 11, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie oraz przedłożenie dowodu wpłaty 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;

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu 
(załącznik nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik 
nr 2), złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem 
nr 3 oraz 4;

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złoże-
nie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać doku-
ment 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 notarialne poświadczone, upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby 
reprezentowanej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy naj-
mu można zapoznać się na stronie internetowej www.
zbmgliwice.pl lub w Dziale Zasobów Własnych ZBM I TBS,  
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101–103. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszo-

wych z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa 
żądania naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wy-
cofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umo-
wy najmu oraz wpłacenia kaucji, tj. sześciomiesięcznego 
czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną), w ciągu 7 dni 
od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania 
przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania 
przyczyny.

kOmunikATY

niERuCHOmOŚCi

niERuCHOmOŚCi

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 Eko-

nomicznej,
• 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

uŻYTkOWE

LOkALE nA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
2204 z późn. zm.) II ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż garażu nr G5 wraz z oddaniem w użytkowanie 
wieczyste ułamkowej części działki zabudowanej budynkami, położonej przy ul. Fredry 2, który został ogłoszony 
na 28 marca 2019 r. na godz. 9.00, zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie stawki opłat 
rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.

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.

Lokal użytkowy – ul. Mikołowska 21/U2, par-
ter, o pow. użytkowej 45,29 m2, składający się z trzech 
pomieszczeń (sala sprzedaży, zaplecze, WC). Wyposa-
żony jest w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną. Lokal  
w stanie bardzo dobrym. Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni: 20,00 zł

Wadium: 2717,00 zł
Minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.
oględziny lokalu: 25 marca 2019 r. od godz. 14.30 
do 14.45.

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE
ZAWiADAmiA

ObWiESZCZEniA

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie  
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016  
z 4 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja 
powszechnej deratyzacji odbędzie się w dniach:

od 15 marca 2019 r.  
do 15 kwietnia 2019 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich 
nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach arty-
kułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak 
również w obiektach kolejowych i gospodarstwach 
rolnych. Deratyzacją powinny także zostać objęte 
– w miarę potrzeb – sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić 
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy, 
itp. (we wskazanych obiektach) celem pozbawienia 
gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyza-
cji należy używać preparatów ogólnodostępnych 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki 
Społecznej lub posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deraty-
zację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnie-
je prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni,  
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na 
strychach, w budynkach gospodarczych, itp. – zgod-
nie z instrukcją podaną na opakowaniu.
od 15 marca do 15 kwietnia 2019 r. należy pozo-
stawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę 
potrzeb.
15 kwietnia 2019 r. należy zebrać pozostałe resztki 
trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w za-
mknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, 
gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne 
ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewen-
tualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka 
wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast 
skierować poszkodowanego do najbliższego ośrodka 
zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia ratun-
kowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać 
będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych 
osób, które nie wykonają obowiązków wynikających  
z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą manda-
ty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu Wykroczeń. 

ObWiESZCZEniE
PREZYDEnTA miASTA GLiWiCE

Przedsiębiorstwo  
Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  

organizowanego wg procedur określonych Regulaminem 
PWiK Gliwice, pn. 

budowa sieci wodociągowej w rejonie 
projektowanej obwodnicy południowej 

miasta Gliwice pomiędzy ulicą  
bojkowską i ulicą Pszczyńską  

w Gliwicach – odcinek b od ulicy  
okrężnej do ulicy Pszczyńskiej.

Termin składania ofert: 26 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 26 marca 2019 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych wg procedur 
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:
-------------------------------------------------------------------------
Remont sieci cieplnych W.P. – trzy zada-
nia remontowe.
Termin składania ofert: 22 marca 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 marca 2019 r. o godz. 11.30

-------------------------------------------------------------------------
Dostawy rurociągów ciepłej wody typu 
PeX.
Termin składania ofert: 26 marca 2019 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 26 marca 2019 r. o godz. 10.00

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

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy placu Jaśminu 13 w Gliwicach, wprowadzenie instalacji gazu, we-
wnętrznej instalacji C.W.U. i C.o. (gaz), wbudowanie łazienek, wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, uporządkowanie przewodów 
kominowych.

Termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy placu Jaśminu 17 w Gliwicach, wprowadzenie instalacji gazu, we-
wnętrznej instalacji C.W.U. i C.o. (gaz), wbudowanie łazienek, wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, uporządkowanie przewodów 
kominowych.

Termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 11.00

Wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowe-
go na potrzeby ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Franciszkańskiej 19  
w Gliwicach.

Termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 11.30

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy placu Jaśminu 15 w Gliwicach, wprowadzenie instalacji gazu, we-
wnętrznej instalacji C.W.U. i C.o. (gaz), wbudowanie łazienek, wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych, uporządkowanie przewodów 
kominowych.

Termin składania ofert: 29 marca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 marca 2019 r. o godz. 10.30

http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://scl.com.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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oGŁoSZeNIA
niERuCHOmOŚCi

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

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

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy zawierające opis  
i warunki wydzierżawienia nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Gliwice:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• od nr. 51/2019 do nr. 54/2019 do 3 kwietnia 2019 r.,
• nr 56/2019 do 3 kwietnia 2019 r.

• nr 27, 44, 47/2019 do 26 marca 2019 r.,
• nr 51, 53, 54/2019 do 29 marca 2019 r.

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE
inFORmuJE,

PREZYDEnT miASTA GLiWiCE
inFORmuJE,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas-
ności nieruchomości:

• działka nr 1026/2, obręb żerniki, o pow.  
0,0908 ha, zapisana w KW GL1G/ 
00013773/0, użytek RIVa – grunty orne,

• działka nr 1026/1, obręb żerniki, o pow.  
0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/ 
00013773/0, użytek RIVa – grunty orne. 
Sprzedaży podlega niewydzielony udział 
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, 
obręb żerniki.

Położone przy ul. Łowickiej.
Termin przetargu: 29 marca 2019 r., godz. 11.00.
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
Cena wywoławcza brutto: 254 000,00 zł brutto. 
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości ¼ w działce  
nr 1026/1, obręb Żerniki.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 25 400,00 zł.
Termin wpłaty wadium: 25 marca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas-
ności nieruchomości:

• dz. nr 1026/3, obręb żerniki, o pow.  
0,0905 ha, zapisana w KW GL1G/ 
00013773/0, użytek RIVa – grunty orne,

• dz. nr 1026/1, obręb żerniki, o pow.  
0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/ 
00013773/0, użytek RIVa – grunty orne. 
Sprzedaży podlega niewydzielony udział 
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, 
obręb żerniki.

Położone przy ul. Łowickiej.
Termin przetargu: 29 marca 2019 r., godz. 12.00.
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto.
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości ¼ w działce  
nr 1026/1, obręb Żerniki.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 25 300,00 zł.
Termin wpłaty wadium: 25 marca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas-
ności nieruchomości:

• działka nr 1026/4, obręb żerniki, o pow.  
0,0902 ha, zapisana w KW GL1G/ 
00013773/0, użytek RIVa – grunty orne,

• działka nr 1026/1, obręb żerniki, o pow.  
0,0678 ha, zapisana w KW nr GL1G/ 
00013773/0, użytek RIVa – grunty orne. 
Sprzedaży podlega niewydzielony udział 
w wysokości ¼ w działce nr 1026/1, 
obręb żerniki.

Położone przy ul. Łowickiej.
Termin przetargu: 29 marca 2019 r., godz. 13.00.

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
Cena wywoławcza brutto: 253 000,00 zł brutto 
w tym: 41 000,00 zł – udział w wysokości ¼ w działce  
nr 1026/1, obręb Żerniki.
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 25 300,00 zł.
Termin wpłaty wadium: 25 marca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa włas-
ności nieruchomości:

• działka nr 453, obręb żerniki, o pow. 
0,0390 ha, położona przy ul. Tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
GL1G/00032103/2, użytek b – tereny 
mieszkaniowe,

• działka nr 455, obręb żerniki, o pow. 
0,0746 ha, położona przy ul. Tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
GL1G/00033908/2, użytek bi – inne 
tereny zabudowane.

Termin przetargu: 4 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: 286 000,00 zł.
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 1221 ze zm.).
Wadium: 28 600,00 zł.
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2019 r.
------------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, obręb Stare 
Miasto, o pow. gruntu 0,3033 ha i pow. 
użytkowej budynków 1787,66 m², poło-
żona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gli-
wicach, użytek b – tereny mieszkaniowe 
oraz bz – tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe, KW GL1G/00009898/1 prowadzo-
na w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb 
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, 
położona przy ul. Tadeusza Kościuszki 
w Gliwicach, użytek b – tereny mieszka-
niowe, KW GL1G/00056985/2 prowadzo-
na w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.

Termin przetargu: 24 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: 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, zwol-
niona z opodatkowania 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%.
Wadium: 490 000,00 zł.
Termin wpłaty wadium: 18 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 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

niERuCHOmOŚCi nA SPRZEDAŻ

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

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa  
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Czarnieckiego 21 o pow. 36,92 m2.

Termin przetargu: 22 marca 2019 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 700,00 zł. 
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Owczarskiej w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 599, obręb Kłodnica, o pow. 0,0483 ha, poło-

żona przy ul. Owczarskiej w Gliwicach, wpisana do KW 
nr GL1G/00033335/4, użytek B – tereny mieszkaniowe.

opis przedmiotu przetargu
Teren działki płaski, nieogrodzony, zadrzewiony i zakrze-
wiony. Na działce znajduje się budynek użytkowy – garaż 
w bardzo złym stanie technicznym. Granice działki tworzą 
kształt regularny, zbliżony do kwadratu. 
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice „Koncepcją 
dróg rowerowych” wzdłuż ulicy Owczarskiej planuje się 
w przyszłości budowę trasy rowerowej nr 9.
Istnieje możliwość skomunikowania przedmiotowej działki 
z siecią dróg publicznych, tj. z ul. Owczarską, poprzez 
nowo utworzony zjazd.
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działce lub zmiana 
dotychczasowego sposobu jej zagospodarowania winna 
zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włącze-
nia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowa-
nego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego 
struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych 
na chwilę obecną okoliczności. W pobliżu przebiegają 
sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, 
elektroenergetyczna i teletechniczna.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nie ma zlokalizo-
wanej kanalizacji deszczowej, jednak przyszły nabywca sta-
je się właścicielem infrastruktury odwodnienia na działce. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą 
dysponenci sieci na wniosek i koszt przyszłego właści-
ciela. Ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia 
nieruchomości nabywca wykona własnym staraniem 
w porozumieniu z właścicielami sieci.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 599, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, 
na którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego po zachodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice 
i Zatorze. Przedmiotowy plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1090/2010  
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 
2010 r., poz. 2909. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, 
działka nr 599, obręb Kłodnica, znajduje się na terenie 
opisanym symbolem:
• 1 MUn – co oznacza: tereny mieszkaniowo-usługowe 

o średniej intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MUn do  
6 MUn ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna,
b) działalność usługowa i usługi różne;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne 
służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej.
Teren działki nr 599, obręb Kłodnica, leży w granicach 
obszaru rewitalizacji.
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, lokalizację na 
rysunku m.p.z.p. obowiązującej linii zabudowy oraz usy-
tuowanie na działce sąsiedniej (nr 598, obręb Kłodnica) 
budynku w granicy nieruchomości, Wydział Architektury 
i Budownictwa UM Gliwice, zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzą-
dzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (DzU z 2015 r., poz. 1422 ze zm.), 
przy uwzględnieniu przepisów odrębnych oraz przepisów 
§ 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271-273 ww. rozporządzenia, 
zaopiniował, iż możliwe będzie usytuowanie budynku 
bezpośrednio przy granicy działki nr 599, w taki sposób, 
aby przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego 
na sąsiedniej działce nr 598, obręb Kłodnica, oraz jego 
wysokość będzie zgodna z obowiązującym m.p.z.p.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 72 000,00 zł
Cena nieruchomości zwolniona z opodatkowania 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 2018 r., poz. 2174 ze zm).
Minimalne postąpienie: 720,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 23 kwietnia 2019 r. o godz. 13.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 22 maja 2019 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 7200,00 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, dz. nr 599, 
obręb Kłodnica, oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
17 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 miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-

tu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-

niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-7065/2018 
z 20 października 2018 r. w sprawie sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego prawa wła-
sności części nieruchomości obejmującej działkę nr 
599, obręb Kłodnica, położoną przy ul. Owczarskiej 
w Gliwicach, wpisaną do KW nr GL1G/00033335/4, 
stanowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu sprzedaży 
części przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta.

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetar-
gu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909, 
zapisem księgi wieczystej nr GL1G/00033335/4 oraz 
stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sie-
ci. Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte przed-
miotu sprzedaży.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
ponosi nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
6782/18 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 godzinach: 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 inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwo-
łania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 ze zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (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 ze zm.),

OGŁASZA

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 Euro-
pejskiego 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 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nierucho-
mości prowadzone jest z zachowaniem zasad uwzględniających 
konieczność zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, 
równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania naj-
korzystniejszego 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 przepisów prawa, zatem nie jest wy-
magany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie 
w tym celu jego danych osobowych;

• obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczest-
ników postępowania wynika z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w szczególności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 
zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. 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 osobowych 
stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w ni-
niejszym 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 
postępowania jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego 
zgodę z postępowania. Zdanie poprzedzające nie wyłącza możli-
wości przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie 
chronionych 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.

http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.zbm2.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.gliwice.eu
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KULTURA

CO? GDZIE? KIEDY?
CZWARTeK 21 MARCA

 ■ godz. 16.30: „Moje dziecko idzie do I klasy. Go-
towość szkolna” – warsztaty z Barbarą Borowską 
i Moniką Łuczak z cyklu „Sztuka lepszego życia – 
czytając siebie”, Biblioforum (Centrum Handlowe 
Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: „Tajemnice hebrajskich inskrypcji  
nagrobnych” – wykład Sławomira Pastuszki z cy-
klu „Dom życia i Dom zgromadzenia: o tradyc- 
jach górnośląskich Żydów”, Dom Pamięci Żydów  
Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

PIĄTeK 22 MARCA
 ■ godz. 16.00: Wikińska wiosna z Utgardem – 

warsztaty historyczne, Filia nr 30 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 17.00: „Zapomniane ofiary nazistowskiej 
eutanazji – mord na pacjentach śląskich zakła-
dów leczniczych w latach 1940–1945” – otwar-
cie wystawy, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.30: „Gruzja” – spotkanie podróżnicze 
z Krzysztofem Nodarem Ciemnołońskim z cyklu 
„Świat stoi otworem”, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Kształt wody”, reż. G. Del Toro – 
projekcja w ramach Wielkiego wieczoru wody, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SoboTA 23 MARCA
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Świat antycznych bohate-

rów. Malarstwo czarno- i czerwonofigurowe” – 
warsztaty z cyklu „Na szlaku sztuki. O technikach 
artystycznych od antyku po współczesność”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 13.00: „Żydzi na Górnym Śląsku” – opro-
wadzanie kuratorskie, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: koncert eliminacyjny do festiwalu 
Zaczarowany Mikrofon, Centrum Organizacji Kul-
turalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 15.00: „Stefan Banach, matematyczny ge-
niusz ze Lwowa. Historia, która nie miała prawa się 
wydarzyć” – wykład Mariusza Urbanka z cyklu „Spo-
tkania z Kresami Rzeczpospolitej”, Dom Pamięci Ży-
dów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 19.00: Paweł Domagała – koncert rocko-
wy, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”  
(ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.00: „Ciemno, prawie noc”, reż. B. Lan-
kosz – premiera filmowa z udziałem Joanny Bator, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIeDZIeLA 24 MARCA
 ■ godz. 10.30 i 12.00: „Wybitni Żydzi w Polsce i na 

świecie” – Bajtel klub, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „Między tenorem a basem” – kon-
cert Bogny Szwajger i Marii Szwajger-Kułakow-
skiej z cyklu „Podwieczorki muzyczne w Willi 
Caro”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Teraz wczesnoszkolne dzieciaki” – blok 
filmowy w ramach O!PLA Festiwalu Polskiej Anima-
cji, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Kategoria studencka” – blok filmo-
wy w ramach O!PLA Festiwalu Polskiej Animacji, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Polonez znaczy polski” – koncert 
Michała Szymanowskiego i Macieja Kułakowskie-
go w ramach Wiosny z Fryderykiem, Palmiarnia 
Miejska (park Chopina, ul. Fredry 6)

WToReK 26 MARCA
 ■ godz. 18.00: spotkanie z Gerardem Badíą, Stacja 

Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

ŚRoDA 27 MARCA
 ■ godz. 17.00: „Komputer w wychowaniu twojego 

dziecka” – warsztaty z Justyną Kenig i Magdaleną Plich 
z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Biblio-
forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.40: „Szminką pisane 2” – warsztaty ma-
kijażu dziennego, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

kultura.gliwice.eu

22 marca w Domu Pamięci żydów Górnośląskich zostanie otwarta wystawa „Zapomnia-
ne ofiary nazistowskiej eutanazji – mord na pacjentach śląskich zakładów leczniczych 
w latach 1940–1945”. ekspozycja upamiętnia ofiary brutalnej akcji T4 na terenie Śląska.
Program eksterminacji osób chorych psychicznie był 
przez nazistów cynicznie nazywany eutanazją. Ofiarami 
akcji T4 byli chorzy na schizofrenię, padaczkę, pląsawicę 
Huntingtona, osoby z wadami rozwojowymi. Wszyscy, 
których hitlerowski reżim uznał za „niewartych życia”. 
W oddziale Muzeum w Gliwicach przy ul. Poniatowskie-
go 14 będzie można zwiedzić dwujęzyczną wystawę, któ-
ra przywraca pamięć o niewinnych zgładzonych podczas  
II wojny światowej.

Ekspozycja zostanie otwarta 22 marca o godz. 17.00. 
Gośćmi gliwickiego muzeum będą Hagen Markwardt 
z Saksońskiego Miejsca Pamięci Pirna-Sonnenstein, w któ-
rym powstała wystawa, oraz dr Dietmar Schulze, który 
zarysuje historyczne tło akcji T4. Wstęp na wernisaż jest 
wolny. Ekspozycję w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
będzie można oglądać do 28 kwietnia. (mm)

Zapomniana zbrodnia

Tragiczny seans Z KART 
HISToRII

Dawne kino miejskie
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Budynek C16 byłego ośrodka uśmiercania w ramach 
akcji T4 w Pirna-Sonnenstein. W piwnicy znajdowała 
się komora gazowa. Zdjęcie wykonano w 1994 roku

24 marca 1919 roku 76 dzieci straciło życie w pożarze gliwickiego kina. W rocznicę 
tych wydarzeń zaplanowano uroczystości upamiętniające ofiary.

Na terenie obecnego placu Mickiewicza działało kino 
miejskie, w którym sto lat temu od rozgrzanej żarówki 
zapaliła się kotara. W górnej sali trwało przedstawienie 
„Święta Jadwiga patronka Śląska” dla grupy około 500 
dzieci. Uczestnicy w panice próbowali wydostać się 
z płonącego budynku. Niestety drzwi były zamknięte 
od zewnątrz – pracownicy kina zablokowali je, żeby 
nikt więcej nie siadał na przepełnionej widowni. Mały 
pożar szybko został ugaszony, ale niestety – w wyniku 
uduszenia albo stratowania zginęło kilkadziesiąt dzieci.

Ofiary pożaru zostały pochowane we wspólnej mogile 
na cmentarzu Lipowym. W pogrzebie uczestniczyły 
setki mieszkańców – ta tragedia wstrząsnęła całym 
miastem. Autorem pomnika nagrobnego – Chrystusa 
błogosławiącego dwoje dzieci – jest Paul Ondrusch. 
Dawniej na nagrobku były jeszcze dwa napisy w języku 
niemieckim: „Przybywajcie do mnie dzieci” i „Na 
pamiątkę tragicznie zmarłych 24 marca 1919 roku 76 
dzieci miasta Gliwice”. Obecnie mało kto kojarzy ten 
obelisk z tragedią sprzed wieku – po 1945 roku napis 
został usunięty. To właśnie przy zbiorowej mogile na 
cmentarzu Lipowym rozpoczną się uroczystości ku czci 
ofiar tragicznego pożaru. Początek jest zaplanowany 
na 24 marca o godz. 10.15.

O godz. 11.00 w kościele pw. Wszystkich Świętych 
zostanie odprawiona msza święta w intencji ofiar 

pożaru. Uroczystości w Centrum Edukacyjnym im. 
św. Jana Pawła II rozpoczną się o godz. 16.00. Prof. 
Wilhelm Gorecki wygłosi wykład historyczny, a ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.  
L. Różyckiego, IV LO im. Orląt Lwowskich oraz SP ETE 
im. A. Schweitzera zaprezentują program poetycko-
-muzyczny.  (mm)


