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aKtUaLnOŚci

Ośrodek Pomocy Społecznej wyznaczył 
nowe godziny konsultacji telefonicznych 
z psychologami. Harmonogram obowią-
zuje w maju. 

Okres epidemii i związanej z nią izolacji na wiele 
osób wpływa bardzo negatywnie. Coraz wię-
cej osób potrzebuje emocjonalnego wsparcia. 
Miasto uruchomiło dodatkową usługę telefo-
nicznego wsparcia psychologicznego. Specjalne 
linie telefoniczne dostępne są przez siedem dni 
w tygodniu. 

Dzwonić może każdy, kto ma trudności w odnale-
zieniu się w obecnej sytuacji, jest objęty kwaran-
tanną, potrzebuje wsparcia, obawia się o przy-
szłość lub nie ma z kim porozmawiać. Na Państwa 
telefony codziennie czeka zespół psychologów.  
 (mf)

Potrzebujesz 
pomocy 
psychologicznej?  
Dzwoń!

Od prawie dwóch lat mieszkańcy gliwickiej dzielnicy Baildona dzielą się zainteresowaniami i pozytywną energią w ramach projektu unijnego 
„twoja społeczność twoją szansą”. Miejscem spotkań jest Klub Osiedlowy „Baildonka”, mający swoją siedzibę w filii Gliwickiego centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. jagiellońskiej 21, a w czasie epidemii – oficjalny FanPage projektu na Facebooku (@twojaSpolecznosc 
twojaSzansa). Przypominamy, że uczestnikiem projektu może zostać każdy mieszkaniec dzielnicy zagrożony wykluczeniem społecznym, 
w szczególności pozostający bez pracy lub z niepełnosprawnościami. 
Każdy uczestnik projektu bierze 
udział w cyklu spotkań (teraz 
indywidualnych), w czasie któ-
rych rozwija swoje kompetencje 
społeczne, buduje swój własny 
potencjał oraz dowiaduje się, 
w jaki sposób może wziąć czynny 
udział w życiu społecznym nie 
tylko dzielnicy, ale także miasta. 
Ma również możliwość konsul-
tacji z doradcą zawodowym 
oraz z psychologiem. Nierzad-
ko udział w projekcie kończy 
się w momencie, gdy uczestnik 
znajduje pracę. Dodatkowo 
w ramach projektu każdy miesz-
kaniec dzielnicy może skorzystać 
z bezpłatnych porad prawnych!

Dotychczasowe warsztaty odby-
wały się w grupach, w których 
część ludzi zna się z sąsiedztwa 
– raz lepiej, raz słabiej. Udało 
się zawrzeć nowe przyjaźnie, 
wygasić sąsiedzkie konflikty, 
podzielić się doświadczeniami, 
toczyć emocjonujące dyskusje, 
zmotywować się wzajemnie do 

zmian. Klub Osiedlowy „Bail-
donka” w filii GCOP to miejsce 
otwarte dla wszystkich miesz-
kańców dzielnicy! Każdy mógł 
przyjść porozmawiać, napić się 
kawy i herbaty, poczytać gaze-
tę, odpocząć, pograć w karty 

czy w jedną z wielu planszówek 
dostępnych w Klubie . Można też 
było wziąć udział w ciekawych 
cotygodniowych spotkaniach – 
rękodzieła, scrapbookingu, spo-
tkaniach seniorów lub z grami 
planszowymi. Za siedzibą Klubu 

Osiedlowego w zeszłym roku 
przy udziale zapalonych ogrodni-
ków amatorów powstał niewielki 
ogródek sąsiedzki, w którym już 
kwitną pierwsze efekty wspólnej 
pracy.

Dzięki zaangażowaniu uczest-
ników w dzielnicy dwa lata 
z rzędu odbył się jarmark świą-
teczny, podczas którego uczest-
nicy zorganizowali zbiórki na 
rzecz potrzebujących zwierząt. 
Odbyły się również wiosenne 
akcje podwórkowe, podczas 
których mieszkańcy stworzyli 
piękne kolorowe siedziska ze 
starych opon samochodowych. 
Kilka miesięcy temu, w czasie 
karnawału, odbył się bal masko-
wy. Organizacja tych wydarzeń 
wymagała od uczestników du-
żego zaangażowania, mogli przy 
tym korzystać ze wsparcia pra-
cowników Klubu Osiedlowego, 
jednak to właśnie zaangażowani 
mieszkańcy byli filarem wszyst-
kich przedsięwzięć.

Wszystkich chętnych do udziału 
w projekcie „Twoja społecz-
ność Twoją szansą. Etap I” 
bądź chcących działać na rzecz 
dzielnicy Baildona zapraszamy 
do kontaktu z jednostkami 
realizującymi: Gliwickim Cen-
trum Organizacji Pozarządo-
wych, ul. Jagiellońska 21, tel. 
32/238-24-55 oraz Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach, ul. Franciszkańska 19,  
tel. 32/401-20-91.   (GCOP/kik)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Projekt „twoja Społeczność 
twoją Szansą. etap i” jest re-
alizowany od wrzesnia 2018 
roku i współfinansowany 
przez Unię europejską z eu-
ropejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
województwa Śląskiego na 
lata 2014–2020. jego celem 
jest wzmocnienie aktywności 
społecznej i zawodowej spo-
łeczności lokalnej. 

w tym roku wyjątkowo aż do 1 czerwca można prze-
kazać 1% swojego podatku na szczytne cele. Gliwickie 
organizacje czekają na wsparcie! 

W zawiązku z epidemią koronawi-
rusa, przedłużono termin składania 
rozliczeń podatkowych. Dzięki 
temu jest jeszcze czas, by zasta-
nowić się, na jaki cel przeznaczyć 
1% swojego podatku. Warto roz-
ważyć wsparcie jednej z gliwickich 
organizacji pozarządowych. Mamy 
ich w mieście około 500 i czynią 
wiele dobrego – zajmują się m.in. 
pomocą społeczną, kulturą, sztu-
ką, dziedzictwem, mniejszościami 
narodowymi, wyznaniowymi i et-
nicznymi, a także edukacją i wy-

chowaniem, rozwojem nauki, i za-
interesowań, promocją zdrowia, 
technologiami i społeczeństwem 
informacyjnym, działalnością na 
rzecz niepełnosprawnych oraz 
sportem i rekreacją.

Lista gliwickich organiza-
cji pozarządowych, które 
można wesprzeć, znajduje 
się na stronie internetowej: 
www.1procent.gcop.gliwice.pl. 
Zostaw swój 1% w Gliwicach!  
 (mf)

do 1 czerwca

Harmonogram dyżurów 
telefonicznych na maj:

POnieDZiaŁeK
Tel: 516-030-199 godz. 16.00-20.00
wtOReK
Tel: 516-040-141 godz. 16.00-20.00
ŚRODa
Tel: 516-040-144 godz. 16.00-20.00
cZwaRteK
Tel: 516-040-142 godz. 16.00-20.00
PiĄteK
Tel: 516-040-143 godz. 16.00-20.00
SOBOta
Tel: 516-040-150 godz. 8.00-16.00
Tel: 516-040-144 godz. 16.00-20.00
nieDZieLa
Tel: 516-040-151 godz. 8.00-14.00
Tel: 516-030-197 godz. 14.00-20.00
Zapraszamy do kontaktu. 

twoja społeczność twoją szansą
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Dwa obiekty mostowe są go-
towe, a jezdnię w dużej części 
pokryto asfaltem. Obecnie 
trwają prace przy montażu 
ekranów akustycznych, a także 
roboty związane z zagospodaro-
waniem terenu przyległego do 
powstającej obwodnicy. Prace 
na skrzyżowaniach przy ul. Ryb-
nickiej i Daszyńskiego powinny 
zakończyć się w czerwcu. Nieco 
dłużej, bo do sierpnia, potrwa-
ją prace porządkowe, a także 
zagospodarowanie terenu oraz 
budowa instalacji oświetlenia 

ulicznego i sygnalizacji świetlnej. 
Zakończenie prac przy obwodni-
cy zachodniej zaplanowano w III 
kwartale.

Budowany odcinek zachodniej 
obwodnicy miasta będzie miał 
jedną jezdnię z dwoma pasami 
ruchu. Powstanie także infra-
struktura dla pieszych i rowerzy-
stów. Droga będzie oświetlona 
i wyposażona w tablice zmiennej 
treści. Budowę realizuje konsor-
cjum firm Eurovia Polska i PRUIM 
za kwotę ok. 82,6 mln zł.

inwestycja powstaje dzięki 
unijnemu wsparciu. 85% 
dofinansowania uzyska-
no w ramach Programu 
Operacyjnego infrastruk-
tura i Środowisko na lata 
2014–2020 (Działanie 4.2: 
Zwiększenie dostępności 
transportowej ośrodków 
miejskich leżących poza 
siecią drogową ten-t i od-
ciążenie miast od nadmier-
nego ruchu drogowego). 
 (mf/ZDM)

Gliwice od lat prowadzą działania zmierzające do poprawy stanu powietrza w mieście. wprowadzono m.in. inteligentny system 
sterowania ruchem, poprawiając płynność jazdy samochodów i redukując emisję spalin. w ramach walki z niską emisją w lokalach 
komunalnych stare paleniska zastępowane są nowoczesnymi i ekologicznymi systemami grzewczymi, a właściciele lokali mogą 
uzyskać od miasta dotacje na tego typu inwestycje. Kolejnym ekorozwiązaniem jest fotowoltaika. Gliwice złożyły właśnie wniosek 
o pozyskanie z Unii europejskiej prawie 2 mln zł bezzwrotnej dotacji na montaż paneli solarnych na 9 budynkach miejskich.
Projekt objęty wnioskiem do 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego przewiduje 
wykonanie do końca 2021 roku 
dokładnie 14 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zostaną 
zamontowane na 8 budynkach 
miejskich szkół lub przedszkoli 
(siedzibach PM nr 17 przy ul. 
Andromedy 36, SP nr 12 przy 
ul. Kopernika 63, ZST-I przy ul. 
Chorzowskiej 5, internatu ZST-I 
przy ul. Krakusa 16, VIII LO przy 
ul. Sikornik 34, SP nr 23 przy 
ul. Sikornik 1, SP nr 36 przy ul. 
Robotniczej 6 oraz PM nr 16 
przy ul. Sportowej 17), a także 
na budynku przy ul. Nad Łąkami 
1, pełniącym funkcję świetlicy 
dla mieszkańców dzielnicy Cze-
chowice.

Całkowity koszt prac to około  
2,4 mln zł. Dotacja z UE w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020 po-
zwoliłaby pokryć maksymalnie 
85% kosztów. – Obecnie czekamy 

na ocenę formalną, a następ-
nie merytoryczną. Generalnie, 
zgodnie z procedurami, ocena 
projektu powinna zakończyć się 
w grudniu – przewiduje Kata-
rzyna Kobierska, naczelnik Biu-
ra Rozwoju Miasta w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach.

Ogniwa fotowoltaiczne, 
łącząc ekologię z ekono-
mią, pozwalają pozyski-
wać „zieloną” energię 
słoneczną i sporo za-
oszczędzić na kosztach 
eksploatacji budynków.

Szacuje się, że przy tej inwesty-
cji oszczędności miasta mogły-
by wynieść ponad 200 tys. zł. 
Korzyści dla środowiska byłyby 
jeszcze bardziej znaczące. Panele 
wytwarzają bowiem darmowy 
prąd (w tym przypadku w wyso-
kości ponad 533 MWh rocznie), 
nie emitują zanieczyszczeń (co 
pozwoliłoby na redukcję emisji 

CO2 o ponad 430 ton w skali 
roku oraz obniżenie emisji pyłu 
zawieszonego PM 10 o ponad 
0,02 tony rocznie) i można je 
poddać recyklingowi, a pozy-
skiwanie przez nie energii nie 
generuje hałasu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym 
roku miasto pozyskało z Unii Eu-
ropejskiej 350 tys. zł dofinanso-
wania umożliwiającego budowę 
elektrowni fotowoltaicznych na 
budynkach Urzędu Miejskiego 
przy ul. Zwycięstwa 21 i Jasnej 

31A. Energia pozyskana z ponad 
260 paneli fotowoltaicznych 
pokryje znaczą część zapo-
trzebowania tych obiektów na 
prąd, co korzystnie wpłynie na 
środowisko i miejski budżet.  
 (kik)

Prace przy budowie obwodnicy zachodniej są bardzo zaawansowane. Sprzyjająca pogoda i mały ruch samochodowy sprawiły, że 
prace idą w szybkim tempie i na skrzyżowaniach powinny zakończyć się w czerwcu.

Gliwice stawiają na fotowoltaikę

Budowa obwodnicy zachodniej 
idzie pełną parą
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Prezydent Gliwic podjął decyzję o kontynuowaniu przygotowań do budowy no-
wego szpitala miejskiego. choć czasy są trudne, to właśnie teraz zabezpieczenie 
zdrowotne mieszkańców może okazać się najlepszą inwestycją na przyszłość.
Na miejsce budowy szpitala 
wybrano wolny teren przy 
ul. Kujawskiej. Można tam 
swobodnie wkomponować 
spory nowoczesny budynek. 
Ogromną zaletą tej lokalizacji 
jest również wygodny dojazd 
z różnych części Gliwic i miej-
sca na parkingi. Blisko stąd 
także do zjazdów na Drogową 
Trasę Średnicową, niedaleko 
znajduje się duży węzeł auto-
stradowy Gliwice Sośnica i bu-
dowana obwodnica miejska. 
Pobliski układ drogowy jest już 
zmodernizowany, konieczne są 
jedynie niewielkie korekty.

Prace koncepcyjne są mocno 
zaawansowane, projektowanie 
przebiega etapowo i ma zostać 
sfinalizowane w pierwszym 
kwartale 2021 roku. W tym 
roku zakończy się przygotowy-
wanie projektu budowlanego, 
potem powstaną konieczne 
projekty wykonawcze i kosz-
torysy. – Czekają nas trud-
niejsze czasy, pewne rzeczy 
są nieprzewidywalne, także 
finansowe, ale będziemy dążyć 
do zrealizowania tej inwestycji. 
Nowoczesny szpital jest miastu 
bardzo potrzebny i po prostu 
się gliwiczanom należy. To 
absolutny priorytet i ostatnie 
przedsięwzięcie, z którego 
chcielibyśmy rezygnować – 
podkreśla Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta Gliwic.

O planowanej budowie 
nowego szpitala mówi-
ło się w Gliwicach od 
dłuższego czasu. Miasto 
bardzo solidnie przygoto-
wało się do tego zadania. 

Szczegółowo przeanalizowano za-
łożenia do koncepcji i rozwiązania 
zastosowane w innych szpitalach 
w naszym kraju. Projektowanie 
powierzono doświadczonej 
firmie Industria Project, która 
projektowała m.in. Szpital Uni-
wersytecki w Krakowie.

Na bieżąco rozważane są uwagi 
pojawiające się podczas pro-
jektowania. Od początku liczą 
się przede wszystkim wytyczne 
i opinie przedstawicieli Szpitala 
Miejskiego nr 4, który ma funk-
cjonować docelowo w nowym 
budynku. Miasto korzysta do-
datkowo z usług specjalistycznej 
firmy zewnętrznej weryfikującej 
powstający projekt.

właśnie wybrano jeden 
z wariantów nowego bu-
dynku, który ma zostać 
docelowo zrealizowany. 

To jedna z trzech propozycji 
przedstawionych przez projek-
tanta, która będzie w kolejnym 

etapie doprecyzowana. – Wy-
brany wariant jest najlepszy pod 
względem funkcjonalnym i naj-
bliższy naszym oczekiwaniom, 
zapewnia bardzo dobre warunki 
leczenia i pracy w szpitalu. Naj-
czytelniej rozwiązano w nim też 
sprawy logistyki i komunikacji 
wewnątrz i na zewnątrz budynku 
– mówi Piotr Zielonka, dyrektor 
ds. technicznych Szpitala Miej-
skiego nr 4 w Gliwicach.

W wybranym wariancie po-
wierzchnia całego budynku jest 
optymalna, choć większa niż 
pierwotnie zakładano. Wynika 
to przede wszystkim z innego 
zorganizowania połączeń komu-
nikacyjnych w szpitalu. Projektant 
zaproponował zastosowanie dwu-
korytarzowego układu oddziałów, 
zgodnie z obecnymi światowymi 
trendami w budowie obiektów 
szpitalnych. Po zmianach po-

wierzchnia wyniesie w przybli-
żeniu 57 000 m2 i przewiduje 
możliwości dalszego rozwoju.

– Musimy kroić na naszą mia-
rę, więc wielkość powierzchni 
będziemy jeszcze weryfikować. 
Z jednej strony nie chcemy, żeby 
była za duża, bo musimy brać 
pod uwagę koszty bieżącego 
utrzymania obiektu. Z drugiej 
strony większa niż planowali-

tak będzie 
wyglądał nowy szpital

miejski
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śmy powierzchnia uwzględnia 
rezerwowe pomieszczenia, które 
w razie potrzeby będzie można 
zagospodarować w momencie 
poszerzania lub zmiany oferty 
szpitalnej – bez konieczności roz-
budowy szpitala. Pozwala także 
na wprowadzenie rozwiązań 
przydatnych na przykład w cza-
sie walki z pandemią, co gwa-
rantuje większe bezpieczeństwo 
zdrowotne – informuje Mariusz 
Śpiewok.

jak będzie  
wyglądać  
szpital?

Obiekt ma mieć 5 kondygnacji 
(podpiwniczenie, parter i trzy 
piętra), a na dachu lądowisko 
dla śmigłowców medycznych. 
Bryła przypomina na planie 
literę H, jest mniej zwarta niż 
w pozostałych proponowanych 
wariantach. Pozwala na lepsze 
dostosowanie szpitala do funk-
cjonowania w czasie zagrożeń 
epidemicznych. Na każdej kon-
dygnacji przewidziano podobne 
moduły i możliwość odcięcia 
w razie potrzeby poszczególnych 
części budynku bez konieczno-
ści zamykania całej placówki. 
Na każdym skrzydle i oddziale 
zaprojektowano układy dwóch 
korytarzy, co umożliwia łatwe 
izolowanie osób narażonych na 
zakażenie.

Zgodnie z obecnymi 
założeniami, w budynku 
ma działać 12 oddziałów 
mieszczących 353 łóżka 
dla pacjentów – więcej 
niż pierwotnie zakładano. 

Zaplanowano m.in. 8 sal ope-
racyjnych, zespół przychodni 
i działy diagnostyczno-zabie-
gowe. Nowością w miejskim 
szpitalu ma być Szpitalny Od-

dział Ratunkowy z prawdziwego 
zdarzenia, zakład rehabilitacji 
kardiologicznej i laboratorium 
genetyczne. Szpital będzie wy-
posażony w panele fotowolta-
iczne oraz system trigeneracji, 
które przyczynią się do oszczęd-
ności zużycia energii w obiekcie.

– To dobrze przemyślany projekt. 
Bloki operacyjne są na jednym 
poziomie z oddziałami chirur-
gicznymi i oddziałem urologicz-
nym, które są ściśle z nimi funk-
cjonalnie powiązane. Drogi dojść 
są krótkie, łatwiej zarządzać też 
personelem. Bezpośrednio nad 
blokami operacyjnymi jest od-
dział intensywnej terapii, a nad 
chirurgią ogólną – oddział we-
wnętrzny. To ułatwi prowadzenie 
konsultacji i bezpieczniejsze, 

szybsze przemieszczanie się win-
dami personelu oraz pacjentów. 
Z kolei usytuowanie oddziału pe-
diatrycznego na parterze ograni-
cza do minimum kontakt dzieci 
i rodziców z innymi oddziałami. 
Można mnożyć przykłady takich 
racjonalnych rozwiązań – mówi 
dyrektor Zielonka.

W klarowny sposób przedstawia 
się także rozdział wejść do róż-
nych stref szpitala. 

Główny wjazd i główne 
wejście przewidziano od 
ul. Kujawskiej, przy czym 
zachowany zostanie 
cenny starodrzew, zapla-
nowano również nowe 
nasadzenia roślin. 

Pracownicy będą wjeżdżali od ul. 
Ceglarskiej, a karetki od strony 
ul. Pocztowej. Zaprojektowano 

ponad 330 miejsc postojowych 
dla samochodów, ale w dalszym 
etapie mogą być organizowane 
kolejne parkingi na sąsiednich 
wolnych działkach.

– Każdy czas jest dobry na inwe-
stowanie w opiekę medyczną, bo 
– jak pokazały obecne doświad-
czenia – rzeczywistość może nas 
nie raz zaskoczyć. Mam nadzieję, 
że właśnie teraz będzie można 
skuteczniej pozyskiwać wsparcie 
z ministerstwa zdrowia lub pro-
gramów unijnych na inwestycje 
w służbie zdrowia. Będziemy 
się starać o dofinansowanie ze 
źródeł zewnętrznych – deklaruje 
zastępca prezydenta.

Po zakończeniu projektowania, 
w przyszłym roku miasto będzie 
mogło ogłosić przetarg, który 
pozwoli wyłonić wykonawcę 
budowy. Realizacja tak dużej 
inwestycji może potrwać kilka 
najbliższych lat.  (al)
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Ograniczenie ruchu i możliwość wystawienia ogródków gastronomicznych 
na szerszą skalę. Mniejsze opłaty za zajęcie pasa drogowego. to pomysł 
na wsparcie gliwickiej gastronomii – branży bardzo dotkniętej epidemią.

Trwająca epidemia postawiła 
gliwicką branżę gastronomicz-
ną w bardzo trudnej sytuacji. 
Restauracje, bary i kawiarnie są 
zamknięte od wielu tygodni. Część 
lokali prowadzi co prawda sprze-
daż na wynos i z dowozem, ale nie 
wszystkie mogą świadczyć takie 
usługi. Szansą dla gastronomii 
może okazać się dopuszczenie ob-
sługi w „ogródkach gastronomicz-
nych”. Wiele lokali znajdujących 
się na gliwickiej starówce oraz sze-
rzej – w centrum miasta – nie ma 
jednak takiej możliwości z uwagi 
na ruch uliczny. – Wychodzimy 
naprzeciw potrzebom branży 
gastronomicznej. Zachęcamy gli-
wickich restauratorów lub osoby 
prowadzące kawiarnie czy bary 
do kontaktu z gliwickim Zarządem 
Dróg Miejskich i zgłaszanie po-
mysłów na lokalizację ogródków 
w pasie drogowym. Zarząd będzie 
uzgadniał ograniczenia w ruchu, 
które będą się z tym wiązały. 
Zapewniam również, że ewentu-
alne ograniczenia w ruchu będą 
konsultowane z mieszkańcami 
Śródmieścia – mówi prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

Warto przypomnieć, że temat 
ograniczenia ruchu na uliczkach gli-
wickiej starówki pojawił się w pro-
gramie wyborczym prezydenta. 
Propozycja ta miała być wdrażana 
stopniowo, wraz z budową nowych 
parkingów. Epidemia nadaje jed-
nak nowy bieg tej sprawie i stwarza 
szansę na sprawdzenie, w których 
częściach starówki można przyspie-
szyć ograniczenie ruchu.

Zainteresowanych właścicieli 
firm prowadzących lokale ga-
stronomiczne oraz działalność 
w branży pokrewnej (zwłaszcza 
w obrębie gliwickiej Starówki 
oraz ul. Zwycięstwa) prosimy 
o zadeklarowanie ewentualne-
go zainteresowania taką formą 
działalności. 
Ogródki, kawiarenki powinny 

zostać zorganizowane w spo-
sób zapewniający bezpieczeń-
stwo ich użytkowników oraz 
nie stwarzać zagrożenia w ru-
chu drogowym, przy jednocze-
snym zachowaniu estetyki.

Organizator ogródka zobowiąza-
ny będzie do wykonania (na wła-
sny koszt) zabezpieczenia w po-

staci stabilnych elementów np. 
poręczy, ogrodzeń lub płotków, 
które będą separowały klientów 
od ruchu samochodowego. 
W przypadku, gdy konstrukcja 
nawierzchni zawiera różnice po-
ziomów (krawężniki), konieczne 
jest utworzenie podestów (zale-
cane materiały naturalne).

Ogrodzenia ogródków powinny 
być ażurowe lub przezroczy-
ste, wykonane z materiałów 
naturalnych. Wyklucza się 
zastosowanie materiałów 
niestandardowych, takich 
jak maty ze słomy. Elementy 
stabilizujące powinny zostać 
zasłonięte zielenią lub pełnić 
role dekoracyjne. Dopuszczal-
ne jest wykorzystanie elemen-
tów zadaszenia.

Zachęcamy do przesyłania pro-
pozycji lokalizacji „ogródków 
kawiarnianych” do 22 maja, 
na adres mailowy: zdm@zdm.
gliwice.eu lub przez platformę 
SEKAP/ePUAP. Zapraszamy także 
do kontaktu telefonicznego pod 
nr 32/300-86-54 oraz 32/300- 
-86-55.

Do korespondencji należy do-
łączyć mapę z proponowanymi 
lokalizacjami, wskazując orienta-
cyjnie proponowaną powierzch-
nię zajęcia terenu. Mile widziane 
będą także opisy elementów 
„ogródków kawiarnianych” oraz 
ich wizualizacje. Dla ułatwienia, 
informujemy o możliwości sko-
rzystania z geoportalu inwestora 
znajdującego się w Miejskim Sys-
temie Informacji Przestrzennej 
(MSIP – msip.gliwice.eu).

Złożone propozycje będą rozpa-
trywane indywidualnie w kolej-
ności zgłoszeń.

 Przypominamy także o podjętej 
23 kwietnia br. przez gliwickich 
radnych Uchwale XIV/239/2020, 
zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowe-
go dróg publicznych, dla których 
zarządcą jest Prezydent Miasta. 
Na tej podstawie do końca 
2020 r. obniżono o 70% opłatę 
za zajęcie pasa drogowego dla 
sezonowej działalności gastro-
nomicznej.

Aktualnie obowiązujące obniżo-
ne stawki za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego:
 0,30 zł za każdy dzień zajęcia 

pasa drogowego dróg zali-
czonych do kategorii gmin-
nych i powiatowych;

 0,60 zł za każdy dzień zaję-
cia pasa drogowego dróg 
zaliczonych do kategorii 
wojewódzkich i krajowych 
będących w zarządzie Pre-
zydenta Miasta Gliwice.    
 (ZDM/mh)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym 
pozorem nie wrzucaj go do kontenera!

W całym mieście ruszyły tereno-
we zbiórki elektrośmieci. Zepsute 
albo przestarzałe pralki, telewi-
zory, elektroniczne urządzenia 
i gadżety, zużyty sprzęt oświetle-
niowy – to nie tylko zalegające 
w naszych mieszkaniach graty, 
ale też odpady niebezpieczne, 
których nie należy wrzucać do 
pojemników na odpady komu-
nalne. Przez cały rok można od-
dawać je w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Rybnickiej albo przynieść 

do specjalnie oznakowanego sa-
mochodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowa-
nia elektrośmieci są dostępne 
w aktualnościach na stronie 
segreguj.gliwice.eu. Zebrane 
od mieszkańców elektroodpa-
dy są ponownie przetwarzane. 
Stosuje się do tego technologie 
przyjazne środowisku.  (mm)

aKtUaLnOŚci

Oddaj elektrośmieci

już niedługo będzie możliwe rozpoczęcie budowy od-
cinka drogi rowerowej i chodnika, od Starych Gliwic 
do granicy z dzielnicą Brzezinka. wyłoniony w pro-
cedurze przetargowej wykonawca robót, wybuduje 
350-metrowy odcinek ciągu pieszo-rowerowego za 
blisko 2 mln zł.

Droga rowerowa o nawierzch-
ni asfaltobetonowej będzie 
miała szerokość 2,50 m. Od 
jezdni zostanie oddzielona 
pasem zieleni. Wzdłuż ciągu 
rowerowego powstanie chod-
nik z nawierzchnią z kostki 
betonowej. Wykonawca bę-
dzie musiał także wybudować 

oświetlenie uliczne i nasyp, 
po którym poprowadzony 
zostanie ciąg pieszo-rowe-
rowy. Czas realizacji zadania 
wyznaczono na 7 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, 
której zawarcie przewidziane 
jest w czerwcu. 
 (mf)

HaRMOnOGRaM ZBiÓReK ZUŻyteGO SPRZĘtU eLeKtRycZneGO i eLeKtROnicZneGO 
Maj–cZeRwiec 2020 r.

Data GODZ. MiejSce

16 maja
10.00–12.00 Szobiszowice, parking przy ul. Sztabu Powstańczego 27
12.30–14.30 Bojków, przy kościele przy ul. Rolników

23 maja
10.00–12.00 dzielnica Wojska Polskiego, parking przy ul. Armii Ludowej
12.30–14.30 Ligota Zabrska, przy szkole przy ul. Pocztowej

30 maja
10.00–12.00 Trynek, parking przy wjeździe z ul. Żwirki i Wigury na ul. Młodych Patriotów
12.30–14.30 dzielnica Obrońców Pokoju, parking przy ul. Paderewskiego

6 czerwca
10.00–12.00 dzielnica Kopernika, przy pawilonie handlowym
12.30–14.30 Żerniki, ul. Żernicka
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Prace wkrótce  
się rozpoczną

Ogródki gastronomiczne na 
uliczkach starówki?

Zbiórkę przeprowadza firma ENVIROPOL PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 15.
Telefon kontaktowy: 32/338-38-85; 600-874-173; 666-877-350
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https://msip.gliwice.eu/
https://segreguj.gliwice.eu/
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Z MiaSta

17 maja – w Światowy Dzień Społeczeństwa informacyjnego – warto 
przypomnieć, że od rozwoju i upowszechniania technologii komunikacyj-
nych zależy rozwój społeczeństw. Rozmawiamy z ewą weber, zastępcą 
prezydenta Gliwic odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu kultury, 
sportu i promocji miasta, a także edukacji, zdrowia i spraw społecznych; 
wcześniej prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp z o.o. w Gliwicach.

czym jest społeczeństwo in-
formacyjne?

Społeczeństwo informacyjne to 
takie, dla którego głównym ele-
mentem funkcjonowania staje 
się informacja, a dokładnie jej 
przekaz, wykorzystujący najbar-
dziej nowoczesne techniki roz-
woju cywilizacyjnego. Jednym 
słowem nadrzędnym celem ta-
kiego społeczeństwa jest masowe 
komunikowanie się oraz rozsze-
rzanie możliwości technologicz-
nych w tej dziedzinie. To jakby 
następna, po społeczeństwie 
przemysłowym, formacja rozwoju 
cywilizacyjnego. Formacja, która 
kształtuje się z ogromną prędko-
ścią i dokonuje przeobrażeń prak-
tycznie we wszystkich formach 
życia społecznego.

17 maja obchodzimy Świa-
towy Dzień Społeczeństwa 
informacyjnego (wcześniej – 
Światowy Dzień telekomu-
nikacji). Święto wydaje się 
być coraz bardziej zasadne, 
ponieważ współczesny świat 
został wyraźnie zdominowa-
ny przez technologię infor-
macyjną, która wkroczyła do 
każdej dziedziny życia. jakie 
znaczenie ma cyfryzacja?

Przede wszystkim cyfryzacja 
przyczynia się do zwiększenia 
efektywności, szybkości i jakości 
realizowanych procesów, a także 
do docelowego obniżenia kosz-
tów dla każdej ze stron uczestni-
czącej w danym przedsięwzięciu. 
Im więcej procesów odbywa się 
w cyberprzestrzeni, tym większe 
korzyści. Chodzi tu zarówno o pro-
cesy wewnętrzne danej instytu-
cji, jak i jej kontakty ze światem 
zewnętrznym. Upowszechnianie 
korzystania z cyfrowych rozwią-
zań jest kluczowe do dalszego roz-
woju organizacji i społeczeństwa 
w ogóle. Należy robić wszystko, 
aby nie doprowadzić do wyklu-
czenia cyfrowego. To najgorsze, 
co mogłoby się wydarzyć. Dlatego 
niezwykle ważne jest prowadzenie 
kursów, szkoleń, warsztatów nie 
tylko dla osób aktywnych zawo-
dowo, ale przede wszystkim dla 
seniorów i osób, które z różnych 
względów są takiej możliwości 
pozbawione. Jak wiedza i umiejęt-
ności cyfrowe są ważne w codzien-

nym życiu, szczególnie wyraźnie 
pokazuje obecna sytuacja.

jak według Pani Miasto Gliwi-
ce pozycjonuje się w zakresie 
nowoczesnych technologii?

Technologie informacyjne nie są 
prostymi narzędziami ale proce-
sami, które rozwija się w perspek-
tywie wieloletniej. Miasto Gliwice 
wyszło naprzeciw wyzwaniom 
technologicznym współczesnej 
administracji, choćby podejmując 
decyzję o utworzeniu Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej. Jednym z kluczo-
wych zadań tej spółki, w szcze-
gólności w dobie Internetu, było 
wybudowanie infrastruktury te-
lekomunikacyjnej dostarczającej 
Internet do wszystkich miejskich 
jednostek organizacyjnych, w tym 
do placówek oświatowych, co po-
zwoliło na realizację wielu miej-
skich projektów. Ponadto bardzo 
ważnym dla miasta obszarem, 
w którym w niezwykle szybkim 
tempie następuje rozwój nowo-
czesnych technologii, stały się 
Nowe Gliwice. Można powiedzieć, 
że rozwój firm z branży IT, które 
wdrażają swoje projekty na tym 
obszarze, powoduje, iż staje się on 
„Krzemową Doliną”.

Postęp technologiczny rze-
czywiście jest widoczny 
w każdej dziedzinie nasze-
go życia. wiele z wprowa-
dzonych w ostatnich latach 
innowacji informatycznych 
okazuje się szczególnie 
przydatnych w obecnej sy-
tuacji związanej z epidemią 
cOViD-19. jak to wygląda 
w Gliwicach?

Obecna sytuacja epidemiologicz-
na przeniosła nas do świata cyfro-
wego w wielu obszarach naszej 
pracy. W bardzo szybkim tempie 
musieliśmy rozpocząć współpracę 
zdalnie. W celu zapewnienia bez-
pieczeństwa i zdrowia mieszkań-
ców codzienne zadania Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego są 
realizowane zdalnie. Telekomu-
nikacyjna i elektroniczna forma 
pracy pozwoliła nam na nieprze-
rwaną współpracę z instytucjami 
zewnętrznymi (m.in. sanepidem, 
policją, strażą pożarną, pogoto-
wiem ratunkowym) z miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi/

spółkami (m.in. Szpitalem Miej-
skim nr 4, Centrum Ratownictwa 
Gliwice, Strażą Miejską, Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej oraz 
wieloma innymi), nawet w tym 
trudnym okresie. Konieczne było 
również przeorganizowanie pracy 
wielu jednostek miejskich w celu 
zwiększenia możliwości elektro-
nicznej obsługi klientów.

jak w edukacji? to zdaje 
się jedna z najważniejszych 
dziedzin życia społecznego, 
która w całości w tej chwili 
opiera się na pracy zdalnej.

Tak, rzeczywiście, to zadanie było 
dla nas wyzwaniem ze względu 
na skalę i grupę docelową. Chcę 
podkreślić dużą determinację 
i kreatywność kadry nauczy-
cielskiej, jak również rodziców 
w przygotowywaniu i bieżącej 
realizacji lekcji. Warto również 
nadmienić, iż w przygotowaniu 
od strony teleinformatycznej 
wsparcia poszczególnym pla-
cówkom oświatowym udzieliła 
właśnie Śląska Sieć Metropoli-
talna. Aby sprawnie prowadzić 
zajęcia, Miasto Gliwice pozy-
skało środki z programu „Polska 
Cyfrowa” na zakup sprzętu dla 
dzieci i nauczycieli w wysokości 
100 tys. zł. Rozdysponowaliśmy 
także sprzęt dostępny w placów-
kach i przekazaliśmy go dzieciom 
i nauczycielom. Jednak chciała-
bym w tym miejscu podziękować 
także mieszkańcom Gliwic, fir-
mom oraz wielu organizacjom za 
wsparcie udzielone placówkom 
oświatowym i przekazanie sprzę-
tu do zdalnej nauki, bo jednak 
pomimo starań wiele dzieci ta-
kim sprzętem nie dysponowało. 
Łącznie do pracy zdalnej zostało 
przekazanych ponad 700 sztuk 
różnego sprzętu. Przed nami ko-
lejne zadania i wdrożenie nowych 
rozwiązań, które w przyszłości po-
mogą funkcjonować e-edukacji.

część instytucji kultury także 
przeniosła swoją działalność 
do strefy wirtualnej. Zasta-
nawiam się, jak po zniesie-
niu ograniczeń będzie wy-
glądać nowa rzeczywistość 
kulturalna. czy Pani zdaniem 
utrzyma się aktywność on-li-
ne teatrów, muzeów czy bi-
bliotek?

Brak możliwości bezpośredniego 
kontaktu z widzem, czytelnikiem 
lub zwiedzającym to dla instytu-
cji kultury szczególnie duże wy-
zwanie. Okazuje się, że to wła-
śnie wiele rozwiązań cyfrowych 
spowodowało, że instytucje te 
mogą wciąż przedstawiać miesz-
kańcom szeroką ofertę działalno-
ści poprzez aktywność on-line. 
Zróżnicowaną gamę wydarzeń 
transmitowanych cyfrowo pro-
ponuje Arena Gliwice, proponując 
koncerty, wspólne gotowanie czy 
zajęcia fitness on-line. Również 
Miejska Biblioteka Publiczna 
przedstawia wiele wartościowych 
propozycji on-line, jak e-spotka-
nia z pisarzami, łamigłówki czy 
czytanie książek dla dzieci. E-ak-
tywnością wykazał się również Te-
atr Miejski w Gliwicach, realizując 
internetowe koncerty czy spotka-
nia na żywo. Uważam, że to duża 
wartość dodana, gdyż poprzez 
rozwój e-usług poszerzamy grono 
odbiorców. Jestem przekonana, 
że nieograniczona możliwość sze-
rzenia wartości kulturalnych jest 
jedną z głównych zalet Internetu. 
Chciałabym zaznaczyć, że również 
świat sportu stara się wykorzysty-
wać narzędzia cyfrowe w swojej 
działalności, np. do prowadzenia 
treningów, motywowania zawod-
ników czy organizacji zajęć on-li-
ne dla dzieci w ramach różnych 
dyscyplin sportu.

Świat nowoczesnych tech-
nologii rzeczywiście znaczy 
dziś bardzo dużo. Proszę po-
wiedzieć, jaka jest, według 
Pani, perspektywa rozwoju 
dla Gliwic w zakresie nowo-
czesnych technologii?

Miasto Gliwice konsekwentnie od 
wielu lat prowadzi i rozwija sferę 
związaną z rozwojem nie tylko 
infrastruktury, ale przede wszyst-
kim z rozwojem społeczeństwa 
informacyjnego. Jako pierwsze 

miasto w Polsce stworzyliśmy 
spółkę dedykowaną rozwojowi 
nowoczesnych technologii. Obec-
nie utrzymuje ona infrastrukturę 
telekomunikacyjną w celu do-
starczania szerokopasmowego 
Internetu do wszystkich jednostek 
miejskich. Dodatkowo dostarcza 
nowoczesną infrastrukturę łączno-
ści, a także rozwiązania w zakresie 
systemu monitoringu miejskiego 
w Gliwicach. Te oraz wiele innych 
działań składają się na rozwój 
społeczeństwa informacyjnego 
i podnoszenie jakości świadczo-
nych usług na rzecz mieszkańców. 
Ponadto w Gliwicach funkcjonuje 
cały system kształcenia kadry IT, 
począwszy od Technikum nr 1  
w Zespole Szkół Techniczno-In-
formatycznych w Gliwicach, 
które według czasopisma „Per-
spektywy” zostało uznane za 
najlepszą szkołę województwa 
śląskiego i jedną z najlepszych 
w Polsce w 2019 roku, po studia 
o kierunkach informatycznych na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 
Ponadto, jak już wcześniej wspo-
mniałam, doskonale rozwijają 
się nowoczesne technologie na 
terenie Nowych Gliwic, a także – 
z wykorzystaniem technologii ITC – 
prężnie rozwija się gliwicka strefa 
ekonomiczna. Mając tak rozwi-
niętą infrastrukturę, którą tworzą 
również operatorzy zewnętrzni, 
duży potencjał biznesowy, a także 
stworzony na wysokim poziomie 
system edukacji i kształcenia nie 
tylko na poziomie samorządu, 
ale również w oparciu o placów-
ki niepubliczne i uczelnie wyższe, 
możemy śmiało realizować inno-
wacyjne rozwiązania i wdrażać 
je w życie w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców i rozwoju go-
spodarczego.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała  
Małgorzata Hatalska

Społeczeństwo informacyjne  
podstawą rozwoju

fo
t. 

A.
 L

as
ko

w
sk

a

ewa weber 
zastępca prezydenta Gliwic



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 20/2020 (1004), 14 maja 20208

aKtUaLnOŚci

intensywne prace przy budowie tężni solankowej w lesie komunalnym przy ul. chorzowskiej są coraz 
bliższe finału. 8-metrowa konstrukcja w pobliżu dawnego „Zameczku Leśnego” jest w zasadzie gotowa. 
w kolejnym etapie wokół tężni powstanie strefa relaksu z leżakami oraz reprezentacyjny ogród, w któ-
rym zostanie wyeksponowany rosnący tam dąb szypułkowy. Pojawią się też efektowne nasadzenia, ławki 
z oparciami i stojaki na rowery. wielu mieszkańców zastanawia się zapewne, jaki los czeka teraz pobliskie 
zabudowania dawnego „Zameczku”. Po uzgodnieniach z wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, ze 
względu na katastrofalny stan opuszczonego od lat obiektu, miasto w najbliższym czasie przeprowadzi 
jego rozbiórkę. to nie jest jednak definitywny koniec tego miejsca!

Historia „Zameczku Leśnego” 
jest długa i burzliwa. Zaczynał 
prawie 130 lat temu jako ek-
skluzywna restauracja w stylu 
angielsko-chińskiej kawiarni 
chętnie uwiecznianej na stylo-
wych pocztówkach z przeszło-
ści. Obiekt nie służył jednak 
wyłącznie celom gastronomicz-
nym. Na początku XX wieku zy-
skał dodatkową popularność za 
sprawą pierwszej w Gliwicach 
strzelnicy (pod gołym niebem), 
którą utworzono w jego bez-
pośrednim sąsiedztwie. W la-
tach 30. XX wieku budynek 
„Zameczku Leśnego” poddano 
całkowitej przebudowie. Hi-
storyzującą architekturę zastą-
piono bardziej współczesnym, 
modernistycznym kostiumem. 

– Z tego okresu nie zachowały 
się zdjęcia obrazujące wygląd 
„Zameczku Leśnego” po prze-
budowie. Do naszych czasów, 
po tej kompleksowej zmianie, 
pozostały jedynie fragmenty 
projektu modernistycznego 
budynku – zwraca uwagę Ewa 
Pokorska-Ożóg, miejski konser-
wator zabytków.

Kolejne remonty, prze-
kształcenia funkcjonal-
ne i zmiany właścicieli 
sprawiały, że „Zameczek 
Leśny” tracił walory  
zabytkowe.

Tuż po wojnie „Zameczek Leśny” 
przejęło Przedsiębiorstwo Budo-
wy Zakładów Przemysłu Ciężkiego 
w Gliwicach, które odremontowało 
budynek. W latach 1960–1976 na-
leżał on już do Gliwickich Zakładów 
Gastronomicznych. Wtedy blask 
dawnej, przedwojennej restauracji 
został przywrócony. Obiekt zyskał 
opinię wykwintnego lokalu, który 
przyciągał klientów z odległych 
miejscowości. Trzy osobne sale re-
stauracyjne z odrębnymi dancinga-
mi, dobra kuchnia oraz sprawny – 
jak na tamte realia – personel były 
niewątpliwymi atutami parkowego 
kompleksu gastronomicznego.

W 1976 roku zlikwidowano Zjedno-
czenie Przemysłu Gastronomiczne-
go, a majątek przekazano Zarządowi 
Centralnego Związku Spółdzielni 
Spożywców „Społem”. Przekazanie 
to nie odbyło się zgodnie z przepi-
sami. „Społem” nigdy nie uzyskało 
tytułu prawnego do „Zameczku 
Leśnego”, niemniej dysponowało 
nim. W tym czasie wolnorynkowe 
realia sprawiły, że wyjątkowy lokal 
o prestiżowym charakterze stracił 
popularność. Restauracja ostatecz-
nie upadła.

W połowie lat 90. „Społem” 
wydzierżawiło obiekt prywatnej 

osobie i tak powstała dyskoteka 
BRAVO. Ówczesny dzierżawca 
przeprowadzał w budynku liczne 
przebudowy. W 2006 r. Nad-
zór Budowlany przeprowadził 
kontrolę stanu bezpieczeństwa 
obiektu. Wynik był negatywny. 
Dyskoteka została natychmiast 
zamknięta, a obiekt wyłączono 
z użytkowania. Cztery lata póź-
niej właścicielem „Zameczku 
Leśnego” zostało Miasto Gliwice. 
Uzyskało go od PSS „Społem” po 
procesie sądowym, który trwał 
od 2006 roku.

Po przejęciu i zabezpie-
czeniu „Zameczku Leśne-
go” miasto wielokrotnie 
podejmowało próby jego 
sprzedaży z przezna-
czeniem na działalność 
gastronomiczną bądź 
(zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta) na kasyno. Po-
mimo atrakcyjnej lokali-
zacji, nabywcy nie udało 
się znaleźć.

– Liczne przebudowy, zaniedba-
nia poprzednich użytkowników 
oraz naruszenia konstrukcji 

doprowadziły zabudowania 
„Zameczku Leśnego” do cał-
kowitej ruiny. Duża część kon-
strukcji dachowej zawaliła się, 
a pozostała część w większości 
jest w stanie określanym przez 
prawo jako katastrofa bu-
dowlana – mówi Aleksandra 
Wysocka, zastępca prezydenta 
Gliwic. Jeszcze 10 lat temu, 
w 2010 roku, budynek został 
wskazany przez Śląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Katowicach do ujęcia 
w gminnej ewidencji zabytków. 
Na podstawie dokumentacji ob-
razującej aktualny, katastrofalny 
stan techniczny budynku, WKZ 
uzgodnił w kwietniu br. wyłą-
czenie „Zameczku Leśnego” ze 
wspomnianej ewidencji.

Obiekt zakwalifikowano 
do rozbiórki jako zagra-
żający życiu lub zdrowiu 
ludzi. wkrótce zniknie 
z pejzażu tej części Gliwic, 
lecz miasto nie chce, by 
jego wspomnienie zatarło 
się w ludzkiej pamięci.

W najbliższym czasie pozostałości 
zabudowań „Zameczku Leśnego” 
zostaną rozebrane. Teren zosta-
nie uprzątnięty i zagospodaro-
wany tak, aby korespondował 
z powstającą przestrzenią rekre-
acyjną wokół tężni. W przyszłości 
działka przy ul. Chorzowskiej 
zostanie natomiast wystawiona 
na sprzedaż lub wydzierżawio-
na, a rozwiązaniem, do którego 
będzie dążyło miasto, będzie 
nawiązanie do dawnych tradycji 
i czasów świetności tego miej-
sca. W tej kwestii miasto liczy 
na zainteresowanie przyszłych 
potencjalnych inwestorów. Jest 
pewne, że atrakcyjna przestrzeń 
wokół tężni solankowej, służąca 
rekreacji i wypoczynkowi miesz-
kańców, dobrze uzupełniałaby 
się z obiektem gastronomicz-
nym nawiązującym do czasów 
świetności dawnego „Zameczku 
Leśnego”. Tym samym historia 
zatoczyłaby koło. 
 (kik)

„Zameczek Leśny” znika.  
Ma szanse powrócić!

Restauracja „Zameczek Leśny” w swojej pierwszej, nieistniejącej od około 90 lat historyzującej wersji architekto-
nicznej. Pocztówka z końca XIX wieku. Fot. ze zbiorów Muzeum w Gliwicach

Tężnia solankowa w lesie komunalnym przy ul. Chorzowskiej jest już w zasadzie gotowa.
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OGŁOSZenia
oferty pracynieruchomości

●  instruktor nauki jazdy 
wykształcenie średnie; uprawnienia 
instruktora jazdy; zakres obowiązków: 
szkolenie kandydatów na kierowców kat. 
B, nienormowany czas pracy; miejsce 
pracy: Gliwice;

●  cieśla 
wykształcenie: brak wymagań; umie-
jętność pracy w grupie; doświadczenie 
na budowach w Niemczech; montaż 
szalunków systemowych, betonowa-
nie, roboty ogólnobudowlane; miejsce 
pracy: Toszek i wyjazdy w delegację 
za granicę;

●  operator koparki 
wykształcenie: zawodowe; min. 3 lata 
doświadczenia zawodowego; upraw-
nienia na koparkę; praca przy wybu-
rzeniach obiektów; miejsce pracy: te-
ren Śląska, mile widziany emeryt lub 
rencista;

●  pracownik docieplenia budynków 
wykształcenie: brak wymagań; zakres 
obowiązków: praca przy dociepleniach 
budynków; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● kierownik budowy 
wykształcenie: wyższe, analityczny 
umysł, uprawnienia budowlane; zakres 
obowiązków: zabezpieczenie terenu 
i przejęcie od inwestora placu budowy, 
prowadzenie niezbędnej dokumentacji 
budowy, zagwarantowanie geodezyj-
nego wytyczenia obiektu, kierowanie 
budową w sposób, który jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, a także zgodnie z pozwo-
leniem na budowę, po zakończeniu 
prac prowadzenie dokumentacji po-
wykonawczej, wstrzymywanie robót 
w przypadku, gdy istnieje zagrożenie 
bezpieczeństwa, a także niezwłoczne 
powiadomienie inwestora, realizacja 
zaleceń zgodnie z wypełnionym dzien-
nikiem budowy, sprawdzanie szczel-
ności wykonanych instalacji, uczestni-
czenie w czynnościach odbioru; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

●  pracownik socjalny 
uprawnienia do wykonywania za-
wodu pracownika socjalnego; jedna 
zmiana; umowa na czas określony; 
miejsce pracy: Toszek; możliwość 
pracy na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt telefoniczny z PUP Gliwice,   

od poniedziałku do piątku od godz. 08.00 do 14.30,  
tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 6 maja 2020 roku

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

komunikaty

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

w Gliwicach, ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

remont sieci cieplnych w technologii preizolacji  
– dwa zadania remontowe.

termin składania ofert: do 21 maja 2020 r. godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 21 maja 2020 r. o godz. 11.05

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

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

w Gliwicach, ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice –  
6 zadań inwestycyjnych.

termin składania ofert: do 14 maja 2020 r. godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 14 maja 2020 r. o godz. 11.05

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

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

w Gliwicach, ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia, organizowanego wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę oraz montaż odżużlaczy kotła wR-25 nr 3.
termin składania ofert: do 22 maja 2020 r. godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 22 maja 2020 r. o godz. 10.05

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

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na:
sprzedaż i dostawę fabrycznie nowego kompaktora przeznaczonego do pracy  
na składowisku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, wyprodukowanego  

nie wcześniej niż w 2020 r.
termin składania ofert: do 1 czerwca 2020 r. godz.12.00
termin otwarcia ofert: 1 czerwca 2020 r. o godz. 13.30

Pełna treść dostępna jest na stronie www.skladowiskogliwice.pl w dziale Aktualności – przetargi

Zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 48 w Gliwicach  
wraz ze zmianą ogrzewania, wprowadzeniem gazu, regulacją w zakresie przewodów  

kominowych, wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz pracami towarzyszącymi.
termin składania ofert: 21 maja 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 21 maja 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich  
i towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Pocztowej 56 w Gliwicach,  
wprowadzenie etażowego c.O. gazowego wraz z pracami towarzyszącymi w ramach projektu 

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta Gliwice – i”.
termin składania ofert: 21 maja 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 21 maja 2020 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Konkursu ofertowego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego przy ulicy:

Dunikowskiego 4/iV o powierzchni 126,06 m2

Lokal można oglądać: 25 maja 2020 r. godz. 16.00.
termin składania ofert: do 29 maja 2020 r. do godz. 12.00
Miejsce składania ofert: siedziba ZBM II TBS sp. z o.o., pok. 108

Komendant Straży  
Miejskiej  

w Gliwicach,  
ul. Bolesława  

Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na 

wolne kierownicze stanowisko 
urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://
sm.bip.gliwice.eu w zakładce Nabory 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 stano-

wisku,
• 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 maja 
2020 r. do godz. 13.00 na adres: 

Straż Miejska w Gliwicach, Wydział Organiza-
cyjno-Finansowy, ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gli-
wice, z dopiskiem na kopercie: „Kandydat na 
kierownicze stanowisko urzędnicze w Straży 

Miejskiej w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za dostarczone w ter-
minie, jeżeli zostaną dostarczone na ww. adres 
do 22 maja 2020 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.smgliwice.pl za-
kładka BIP – naBORy. Publikacja wykazu nume-
rów referencyjnych nastąpi do 29 maja 2020 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-72, wew. 74.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65).

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

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

przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 40/2020 do 21 maja 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu in-
walidów wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

Lokale przeznaczone do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 247–248/2020 do 25 maja 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

„Geodezyjny sklep internetowy” Urzędu Miejskiego w Gliwicach dostępny jest pod adresem https://zasobgeo-
dezyjny.gliwice.eu. Za jego pośrednictwem można zamówić – w wersji papierowej lub elektronicznej – wypisy 
z odpowiednich rejestrów dla działek, budynków i lokali, wyrysy z mapy ewidencyjnej, mapy zasadnicze oraz 
wiele innych dokumentów i danych.
Szczegółowe omówienie procedury ko-
rzystania z zasobów Wydziału Geodezji 
i Kartografii jest zawarte w regulaminie 
sklepu, dostępnym w wyskakującym 
okienku tuż po uruchomieniu strony lub 
w instrukcji obsługi, która poprowadzi nas 
krok po kroku po portalu. Dostępna jest 
ona w prawym górnym rogu. Wystarczy 
nacisnąć ikonę znaku zapytania.

Zamów mapę przez internet

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

Więcej na www.gliwice.eu

GePaR –    
opłaty pod kontrolą

https://skladowiskogliwice.pl/
https://gliwice.eu/
https://zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10
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OGŁOSZenia

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
15 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, w sali nr 18 odbędzie się i ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 172/2, obręb Bojków wschód, położonej w Gliwicach przy ul. Rolników nr 363 a, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257 500,00 zł
wadium: 25 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 2580,00 zł
*Na podstawie art. 43 pkt. 10 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) nieruchomość obejmująca działkę nr 172/2, obręb Bojków, 
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i Kw:
• Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, użytek B – tereny mieszkaniowe, o pow. 

0,0737 ha, księga wieczysta nr GL1G/00038122/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, położona jest w Gliwicach przy ul. Rolników 
363 A. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, drobne 
punkty handlowo-usługowe. W pobliżu nieruchomości znajdują się przystanki 
komunikacji miejskiej.
Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Jest to tzw. działka wąska o szerokości od 
ok. 13,50 m (od strony ul. Rolników) do 16,20 m (od strony ul. Siennej). W związku 
z powyższym zabudowa działki po ewentualnej rozbiórce istniejących obiektów 
będzie wprawdzie możliwa, ale istotnie ograniczona.
Powierzchnia budynków na działce nr 172/2 obręb Bojków Wschód:
pow. uż. budynku mieszkalnego (bez poddasza) – 55,61 m2, kubatura bud. miesz-
kalnego – 279,08 m3 pow. uż. stodoły – ok. 74 m2, pow. uż. budynku gospodarczego 
– ok. 26 m2.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospo-
darczymi. Budynki znajdujące się na działce są w pogorszonym stanie technicznym. 
Część niezabudowaną działki stanowi podwórze z wysoką trawą i chodnikiem 
z kostki betonowej. 
Uzbrojenie nieruchomości:
– sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, 
gazowa. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możli-
wość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
Działka 172/2 obciążona jest nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu – w za-
kresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm, o długości 2,64 m,  
wraz ze związaną z nią strefą ochronną o szerokości po 1,0 m z każdej strony urzą-
dzenia, co daje powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą 7,87 m2.
Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. W granicach przedmiotowej 
nieruchomości przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przepro-
wadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt 
oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie działki nr 172/2 winno odbywać się do drogi publicznej ulicy Siennej 
w Gliwicach zjazdem istniejącym. W przypadku zamiaru jego przebudowy, należy 
uzyskać w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach decyzję administracyjną zezwalającą 
na jego przebudowę oraz uzgodnić projekt techniczny zjazdu.
Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji istniejącego zjazdu z ul. Siennej. Wówczas 
konieczne będzie uzyskanie stosownego zezwolenia w zakresie nowej lokalizacji 
zjazdu oraz uzgodnienie projektu zjazdu. W sytuacji, w której istnieje możliwość 
podłączenia danej działki do drogi publicznej niższej klasy technicznej i o mniejszym 
obciążeniu ruchem (ul. Sienna), należy wykluczyć możliwość lokalizacji dodatkowe-
go zjazdu z drogi o wyższych parametrach technicznych i bardziej niekorzystnych 
warunkach ruchowych (ul. Rolników).
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr 172/2 winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż wa-
runki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać 
indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu 
drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na 
chwilę obecną okoliczności.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa 
działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Istnieje możliwość 
oględzin nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – 32/338-64-11 
– na co najmniej dwa dni przed planowanym terminem wizji.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 172/2, obręb Bojków wschód, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego po południowej stronie 
autostrady A4 stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach. Przedmiotowy plan 
zagospodarowania przestrzennego został uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 11 z dnia 7 lutego 2006 r., 
poz. 409. Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmiotowa działka znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem G.1.1/Mn3 – co oznacza:
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej – Mn3: przeznaczenie 
podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, historyczna 
i (lub) współczesna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z róż-
nymi formami działalności gospodarczej, których łączna powierzchnia całkowita 
nie przekroczy 100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym 
zagospodarowaniem terenu.

Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, w obowiązującym planie położona jest na 
obszarze górniczym KWK „Sośnica”, a ponadto objęta jest zasięgiem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
Ponadto przedmiotowa działka jest zlokalizowana w granicach Gliwickiego Obszaru 
Gospodarczego, poza terenem korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami 
zarezerwowanym pod zbiorniki retencyjne. 
Niezależnie od powyższego informujemy, że Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r.  
podjęła uchwałę nr XIII/331/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmu-
jącego część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 
i A4. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach opracowania projektu 
planu, sporządzanego na podstawie ww. uchwały.
4. termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 15 czerwca 2020 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31A, sala nr 18.
5. wadium
Wadium w wysokości 25 800,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 172/2, obręb Bojków, 
Wschód, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 9 czerwca 2020 r.
wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieru-

chomości;
• 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.

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których 

będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obec-

ności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej);

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomoc-
nika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM – 1393/19 z 31 października 2019 r. oraz zmieniające PM-1522/19 
z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako niezabudowana działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, o powierzchni 0,0737 
ha, KW nr GL1G/00038122/3, położonej w Gliwicach przy ul. Rolników nr 363 A, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 
i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
7.2. 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 gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości, powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 15.07.2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 
1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwi-
cach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
ze zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 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. Dz.u. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

oGŁaSZa

nieruchomości

inFORMacja SZcZeGÓŁOwa O OcHROnie DanycH OSOBOwycH ZBieRanycH PRZeZ URZĄD MiejSKi w GLiwicacH1

gospodarowanie nieruchomościami

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one 
być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych 
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

http://gliwice.eu
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OGŁOSZenia

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
14 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31a, w sali nr 18 odbędzie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 472, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy ul. M. Skłodowskiej-curie, stanowiącej własność Miasta Gliwice.

cena wywoławcza nieruchomości brutto: 639 000,00 zł
wadium: 63 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 6390,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i Kw:
• Działka nr 472, obręb Politechnika, użytek B – tereny mieszkaniowe, o pow. 

0,1770 ha, księga wieczysta nr GL1G/00041468/4.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 472, obręb Politechnika, położona jest w niedalekiej odległości od 
centrum miasta oraz węzła autostradowego Gliwice-Sośnica. Kształt działki regu-
larny, zbliżony do prostokąta. Przedmiotowa działka stanowi teren płaski, częścio-
wo ogrodzony, zagospodarowany w części jako ogródki przydomowe z zielenią 
niską i drzewami ozdobnymi. Na działce znajduje się murowany obiekt gospo-
darczy, który nie jest ewidencjonowany. W południowo-zachodniej części dział-
ki urządzono drogę dojazdową do sąsiednich nieruchomości położonych przy  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 i ul. Pszczyńskiej 67 (nakłady w postaci kostki brukowej 
nie są własnością Miasta Gliwice i nie są przedmiotem sprzedaży). Istnieje możliwość 
włączenia ruchu drogowego z działki nr 472, obręb Politechnika, do drogi publicznej, 
tj. ul. M. Skłodowskiej-Curie, zjazdem istniejącym (dla dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania terenu, generującego niewielkie natężenie ruchu kołowego). 
W przypadku realizacji inwestycji generującej znaczne natężenie ruchu samocho-
dowego może zaistnieć potrzeba przesunięcia zjazdu w kierunku północno-zachod-
nim, tj. oddalenia zjazdu od obszaru oddziaływania skrzyżowania ulic Pszczyńska/
Skłodowskiej-Curie. Ewentualna realizacja inwestycji na powyższym terenie winna 
zostać poprzedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
bowiem warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one od natężenia ruchu, które będzie 
generować inwestycja oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności. Na 
terenie działki nr 472, obręb Politechnika, występują sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, a zwłaszcza sieci ciepłownicze, które mogą ograniczać możliwość zabu-
dowy przedmiotowej działki. Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. W granicach przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W przypadku ewentualnej wycinki drzew lub krzewów wymagane jest zgłoszenie 
lub uzyskanie zezwolenia organu zgodnie z aktualną ustawą o ochronie przyrody. 
Przy odprowadzaniu wód opadowych z powierzchni utwardzonych należy spełnić 
wymogi ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – dotyczy działalności gospodarczej. W celu 
ewentualnego podniesienia lub wyrównania powierzchni nie należy zmieniać 
naturalnego ukształtowania terenu oraz przyjmować zanieczyszczonej gleby lub 
ziemi nieznanego pochodzenia. Przedmiotowa nieruchomość obciążona została 
nieograniczoną służebnością przesyłu w zakresie sieci ciepłowniczej na rzecz PEC 
Gliwice Sp. z o. o. Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej w dziale 
III – elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystej na stronie: https://ekw.ms.gov.pl  
Przy sprzedaży, przyszły nabywca będzie zobowiązany do obciążenia nabywanej 
działki nr 472, obręb Politechnika, w pasie o długości 23 m i szerokości 5 m, tj. o pow. 
115 m2, biegnącym od ul. M. Skłodowskiej-Curie wzdłuż granicy działek 472 i 473, 
obręb Politechnika, prawem nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej służebności 
gruntowej (przechodu i przejazdu) na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości 
obejmującej działki nr 473 i 475 w obrębie Politechnika, położonych odpowied-
nio przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 i ul. Pszczyńskiej 67 w Gliwicach. Przebieg 
wyżej opisanej służebności gruntowej zaznaczono na mapie kolorem niebieskim.  
Wydano zgodę dla Wspólnoty Mieszkaniowej na trwałe zajęcie działki nr 472, 
obręb Politechnika, w celu wykonania ocieplanej ściany szczytowej budynku przy  
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
przebiegiem sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 472, obręb Politechnika, położona jest na terenie, dla którego od 31 maja 
2014 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”. Przedmiotowy plan został 
uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XLIII/905/2014 z 8 maja 2014 
r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
16 maja 2014 r., poz. 2860. Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2MwU, co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1MwU ÷ 3MwU ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej 
intensywności zabudowy:
a) wielorodzinna, w tym zamieszkania zbiorowego, taka jak hotel, motel, schronisko 

turystyczne, internat, dom studencki, dom rencistów;
b) usługi nieuciążliwe.
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) garaże;
b) sieci infrastruktury technicznej;
c) miejsca do parkowania, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, rowerowe;
d) zieleń urządzona;
e) terenowe urządzenia sportowe.
Zgodnie z rysunkiem planu, dla terenu 2MWU ustalona została nieprzekraczalna 
linia zabudowy od strony ul. M. Skłodowskiej-Curie. Linia ta znajduje się m.in. na 
przedmiotowej działce. Ponadto na działce zostały uwidocznione istniejące przewody 
ciepłownicze wraz ze strefami technicznymi (sieci ciepłownicze oznaczone na mapie 
zasadniczej jako cw 700).
Ponadto, zgodnie z informacjami zawartymi w ww. planie, działka nr 472, obręb 
Politechnika, znajduje się w granicach:
a) terenu objętego „Obszarowym programem rewitalizacji dla śródmieścia",
b) udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Gliwice”.
Na obszarze planu ustalone zostały bezwzględne ograniczenia wysokości obiektów 
budowlanych do 298,75 m nad poziom morza.
4. termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 14 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31A, sala nr 18.
5. wadium
Wadium w wysokości 63 900,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257 z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 472, obręb Politechnika, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 8 lipca 2020 r.
wpłacone wadium podlega:
• uczestnikowi, który przetarg wygra – zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieru-

chomości,
• 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.

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie;
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/których 

będzie ewentualnie nabywana nieruchomość;
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub sporządzone w obec-

ności pracownika Urzędu Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej;
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie  

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomoc-
nika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje:
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-1639/19 z 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości 
oznaczonej geodezyjnie jako niezabudowana działka nr 472, obręb Politechnika, 
o powierzchni 0,1770 ha, KW nr GL1G/00041468/4, położonej w Gliwicach przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).
7.2. 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 gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 13.08.2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 
1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych 
praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwi-
cach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 
z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 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. Dz.u. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),
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gospodarowanie nieruchomościami

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one 
być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych 
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 20/2020 (1004), 14 maja 202012

KULtURa

Znowu możemy wypożyczać książki w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach. wypożyczalnie działają 
jednak na innych zasadach.

Zbiory można zarówno wypożyczać, jak 
i zwracać. Punkt obsługi czytelników 
znajduje się przy głównym wejściu do 
każdej filii. Może się przy nim znajdować 
jeden czytelnik, a osoby stojące w kolejce 
powinny zachować odstęp.

Nie można wejść na teren wypożyczalni. 
Żeby uniknąć długiego czekania na książki 
przyniesione przez bibliotekarza, warto 
wcześniej zamówić wybraną pozycję tele-
fonicznie albo mejlowo i wskazać termin, 
w którym zostaną odebrane. W czasie 
epidemii nie można też korzystać z czy-
telni, toalet dla czytelników i stanowisk 
komputerowych.

W soboty wszystkie filie MBP w Gliwicach 
są zamknięte. Niektóre oddziały wprowa-
dzają dodatkowo przerwę dezynfekcyjną 
między godz. 13.00 a 14.00. Szczegółowe 
informacje oraz dane kontaktowe do 
wypożyczalni można znaleźć na stronie 
biblioteka.gliwice.pl.  (mm)

Muzeum w Gliwicach  
zwiedzimy wirtualnie

Szukamy twórców   
i animatorów kultury

Biblioteki otwarte na nowych  
zasadach
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Oferta online naszego muzeum jest coraz większa. w księgarni 
internetowej można zamówić książki elektroniczne, a w mediach 
społecznościowych znajdziemy prezentacje muzealnych zbiorów 
i wirtualne lekcje.

Z powodu epidemii koronawirusa do od-
wołania nieczynne są oddziały Muzeum 
w Gliwicach. Zanim instytucja ponownie 
otworzy swoje podwoje dla miłośników 
historii, warto zajrzeć na stronę interneto-
wą muzeum.gliwice.pl i śledzić profile in-
stytucji w mediach społecznościowych. 
Muzealnicy przygotowali ciekawą pro-
pozycję dla najmłodszych. W ramach 
cyklu „Edukacja na czas kwarantanny” 

muzealna edukatorka zaprasza na wir-
tualne lekcje. Dzieci odwiedzą żydowski 
sztetl, spotkają się z mamutem i innymi 
zwierzętami epoki lodowcowej oraz 
nauczą się profesjonalnej analizy dzieł 
sztuki. Pamiętajcie także o ofercie książek 
elektronicznych, która stale powiększa się 
w księgarni internetowej MwG, a także 
zbiorach muzealnych udostępnianych na 
Facebooku.  (mm)

Znasz artystę albo organizację współtworzącą gliwicką kul-
turę i uważasz, że warto ich uhonorować? Do 31 lipca można 
zgłaszać kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Gliwice.

Wyróżnienia przyznawane są w trzech 
kategoriach: twórczości artystycznej, upo-
wszechniania kultury i ochrony kultury. 
Laureatami mogą zostać osoby fizyczne 
zamieszkałe w Gliwicach lub osoby prawne 
i inne podmioty, których siedziba mieści się 
w naszym mieście. Nagrody są przyznawa-
ne zarówno za całokształt osiągnięć, jak 
i szczególne zasługi dla gliwickiej kultury 
w 2019 roku. Zgłaszać można zarówno 
uznanych artystów, jak i początkujących 
twórców oraz organizacje.

Wnioski konkursowe mogą przesyłać 
instytucje kultury, placówki oświato-

we, szkoły wyższe, związki twórcze, 
stowarzyszenia kulturalne i społeczne 
oraz członkowie Rady Miasta Gliwice. 
Zgłoszenia są przyjmowane w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(ul. Zwycięstwa 21), szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy Wy-
działu Kultury i Promocji Miasta pod 
nr. tel. 32/239-12-84.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy są 
dostępne na stronie kultura.gliwice.
eu w zakładce „Nagrody w dziedzinie 
kultury”.  
 (mm)
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Gala rozdania nagród w 2019 roku
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http://biblioteka.gliwice.pl
http://mzuk.gliwice.pl
http://kultura.gliwice.eu/
http://kultura.gliwice.eu/

