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Starówka
w nowej
odsłonie

Więcej zieleni, ograniczenie ruchu samochodowego, ujednolicona architektura 
ogródków gastronomicznych oraz ich znacznie zwiększona liczba – przyjazna 
dla mieszkańców przestrzeń – gliwicka starówka już niedługo zmieni swój wi-
zerunek.  Do metamorfozy tej reprezentacyjnej części miasta, w porozumieniu 
z Radą Dzielnicy Śródmieście, przymierza się gliwicki samorząd. 

Teatr zaprasza
przed wakacjami

Zielony zbiornik na 
Wilczych Dołach
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Palmiarnia Miejska w Gliwicach ponownie została udostępniona zwiedzającym. 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że jednocześnie na terenie obiektu 
znajdować się mogą maksymalnie 82 osoby. 

Ponadto należy mieć za-
słonięte usta i nos, dezyn-
fekować ręce przy wejściu 
do budynku i zachować 
odpowiedni dystans pomię-

dzy zwiedzającymi. Uwaga, 
w Palmiarni nie będzie na 
razie możliwości korzystania 
z szatni i zwiedzania przez zor-
ganizowane grupy. Palmiarnia 

Miejska będzie czynna przez 
7 dni w tygodniu, w godz. od 
11.00 do 18.00 (kasa będzie 
czynna do godziny 17.00).  
 (mf)

Miała 12 lat, gdy Polska odzyskała niepodległość, przeżyła dwie wojny światowe. Pamięta świat, który już nie istnieje. 
Mieszkająca w Gliwicach pani Tekla Juniewicz 10 czerwca skończy 114 lat. Jest najstarszą Polką, rekordzistką długowiecz-
ności w Europie Północno-Wschodniej i regionie Morza Bałtyckiego oraz trzecią najstarszą osobą w Europie, a ósmą na 
świecie. Pani Teklo, życzymy zdrowia i uśmiechu! 
Tekla Juniewicz urodziła się  
10 czerwca 1906 r. w Krupsku, na 
terenie ówczesnych Austro-Węgier, 
obecnej Ukrainy, 40 km od Lwo-
wa. W tym samym roku Maria 
Skłodowska-Curie wygłosiła swój 
pierwszy wykład na Sorbonie, 
prezydent Theodore Roosevelt 
otrzymał Pokojową Nagrodę No-
bla za negocjacje podczas wojny 
rosyjsko-japońskiej, niemiecki 
inżynier i konstruktor August Max 
von Parseval odbył pierwszy lot 
statkiem powietrznym, a August 
Kopff odkrył planetoidy Polyxenę 
i Titanię.

Miała 8 lat, gdy wybuchła I wojna 
światowa, 12 gdy Polska odzyska-
ła niepodległość, 21 gdy wyszła 
za mąż za starszego o 22 lata Jana 
Juniewicza i 33 lata, gdy świat po 
raz drugi pogrążył się w wojennej 
zawierusze.

Mama Tekli, Katarzyna, która 
czas poświęcała na zajmowanie 
się domem, zmarła w wieku za-
ledwie 30 lat, podczas I wojny 
światowej. Ojciec, Jan Dadak 
najął się u hrabiego Lanckoroń-

skiego do pracy przy stawach. 
Wychowaniem małej Tekli zajęły 
się siostry Szarytki, które prowa-
dziły szkołę w Przeworsku, jedną 
z ochronek, którym patronowa-
ła księżna Lanckorońska. Tekla, 
pieszczotliwie nazywana przez 
swe opiekunki „Kluską”, pilnie 
uczyła się szycia i haftu, praco-
wała też w kuchni, zajmowała się 
osobami starszymi z pobliskiego 
domu opieki i z ciekawością chło-
nęła świat. 

Po ślubie Juniewiczowie przepro-
wadzili się do Borysławia, gdzie 
pan domu zatrudnił się w kopalni 
wosku ziemnego, a na świat przy-
szły dwie córki: Janina (1928–2016) 
i Urszula (urodzona w 1929 r.).  
Pani Tekla przeżyła najstarszą 
córkę i swoich zięciów. W 1945 r.,  
podczas repatriacji, rodzina jesz-
cze w komplecie opuściła teren 
Związku Radzieckiego i po dwu-
tygodniowej podróży pociągiem 
dotarła do Gliwic, gdzie mąż pani 
Tekli zatrudnił się w kopalni Sośni-
ca. Po jego śmierci, do 103. roku 
życia pani Tekla mieszkała sama. 
Doskonale sobie radziła, paliła 

w piecu, załatwiała codzienne 
sprawy. Później zaopiekował się 
nią wnuk i wnuczka.

W wieku 111 i 113 lat za poradą 
śląskiego konsultanta geriatrii dra 
J. Derejczyka szczęśliwie przeszła 
dwie ratujące życie operacje dróg 
żółciowych, przeprowadzone 
nowatorską metodą na Oddziale 
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
w Zagłębiowskim Centrum Onko-
logii Szpitala Specjalistycznego 

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie 
Górniczej, zostając najstarszą 
pacjentką, która przeszła ten 
zabieg. To sukces medycyny na 
skalę światową.

– Babcia zawsze była bardzo ak-
tywna, opiekuńcza, wesoła i nie 
rozpamiętywała trudnych chwil 
z przeszłości. Lubiła książki i po-
dróże, była bardzo harda. Do dziś 
jest w dobrej kondycji, chociaż 
coraz częściej wspomina dom 

rodzinny w Krupsku i wymaga 
opieki. Bardzo chętnie się jej po-
dejmujemy, babcia to niezwykła 
osoba – mówi wnuk pani Tekli, 
Adam.

10 czerwca pani Tekla skończy 
114 lat. Autentyczność jej wieku 
udokumentował, we współpra-
cy z rodziną i za pośrednictwem 
Konsulatu Generalnego RP we 
Lwowie, Wacław Jan Kroczek, 
polski korespondent Gerontology 
Research Group, międzynarodo-
wej organizacji naukowej zajmu-
jącej się badaniami nad zdrową 
starością i długowiecznością. 

Pani Tekla do dziś ma dobry ape-
tyt, choć już nie przygotowuje 
swoich słynnych tortów z 18 jaj. 
Jest superstulatką, rekordzistką 
długowieczności w Polsce, ósmą 
najstarszą żyjącą osobą na świe-
cie i trzecią w Europie, a także 
najdłużej żyjącą osobą w Europie 
Północno-Wschodniej i regionie 
Morza Bałtyckiego oraz pierwszą 
osobą w kraju, która ukończyła 
112 i 113 lat. Wszystkiego naj-
lepszego, Pani Teklo!  (mf)

Palmiarnia zaprasza  
przez 7 dni  
w tygodniu!

Dla wygody 
rowerzystów

Wilcze Gardło stało się jeszcze bardziej przyjazne dla rowe-
rzystów. Na placu Jaśminu zbudowano parkingi rowerowe, 
zamontowano stację napraw i tablicę informacyjną z mapą 
tras rowerowych. Zadanie zrealizowano w ramach GBO 2020. 

Wilcze Gardło jest dzielnicą bar-
dzo przyjazną rowerzystom. Blisko 
stąd do lasów oraz atrakcyjnych 
tras rowerowych Gliwic i powiatu. 
Aby umilić rowerzystom wypo-
czynek po przebyciu wielokilo-
metrowych szlaków, w Wilczym 
Gardle zamontowano 16 stojaków 
rowerowych i tablicę informacyj-
ną z mapą tras biegnących przez 

Gliwice. 6 stojaków znajduje 
się przy placu Jaśminu, 3 przy 
bibliotece, 3 przy ul. Orchidei 
(przy placu zabaw i siłowni) i 4 
na środku placu Jaśminu, gdzie 
zamontowano również stację 
napraw jednośladów. Inwestycja 
zrealizowana w ramach Gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego 2020 
kosztowała 17 712 zł.   (mf)

Stojaki przy ul. Orchidei

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n

fo
t. 

ar
ch

. M
ZU

K 
w

 G
liw

ica
ch

Najmłodsza 114-latka

fo
t. 

D.
 N

ita
-G

ar
bi

ec
 / 

UM
 G

liw
ice

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23–24/2020 (1007–1008), 4 czerwca 2020 3

Z MIASTA

Starówka w nowej odsłonie
Więcej zieleni, ograniczenie ruchu samochodowego, ujednolicona architektura ogródków gastronomicznych oraz 
ich znacznie zwiększona liczba – przyjazna dla mieszkańców przestrzeń – gliwicka starówka już niedługo zmieni 
swój wizerunek.  Do metamorfozy tej reprezentacyjnej części miasta, w porozumieniu z Radą Dzielnicy Śródmie-
ście, przymierza się gliwicki samorząd. 

Pomysł zrodził się głównie 
z chęci pomocy przedsiębior-
com, szczególnie poszkodo-
wanym przez nieoczekiwaną 
epidemię. Ograniczenia wpro-
wadzone w związku z koronawi-
rusem miały bardzo negatywny 
wpływ na działalność lokali 
gastronomicznych. Wielu gli-
wickich restauratorów wyraziło 
zainteresowanie wystawieniem 
letnich ogródków gastronomicz-
nych, upatrując w tym szansę 
na zwiększenie liczby klientów. 
Lokale, działające na wąskich 
uliczkach gliwickiej starówki, 
nie miały do tej pory takiej 
możliwości.

Temat ograniczenia ruchu na 
gliwickiej starówce pojawił się 
już wcześniej, w programie 
wyborczym prezydenta Adama 
Neumanna. Propozycja miała 
być jednak wdrażana stopnio-
wo, wraz z budową nowych 
parkingów. 

 – Epidemia przyspieszyła bieg 
zdarzeń, do których się przymie-
rzaliśmy. Wychodzimy naprze-
ciw oczekiwaniom gliwickich 
lokali gastronomicznych, chce-
my pomóc im w wychodzeniu 
z kłopotów w jakie wpędziły je 
wprowadzane w ostatnim czasie 
ograniczenia. Chcemy spraw-
dzić, jak w praktyce sprawdzi się 
ograniczenie ruchu na starówce 
i gdzie można ten proces przy-
spieszyć. Będziemy obserwować, 
jak te zmiany przyjmą się wśród 
gliwiczan. Ograniczenie ruchu 
kołowego zostanie wprowadzo-
ne prawdopodobnie jeszcze tego 
lata. Liczymy na to, że oczeki-
wane przez gliwiczan zwiększe-
nie aktywności restauratorów 
wpłynie na organizację licznych 
ogródków na wolnym powietrzu 
– mówi prezydent Gliwic Adam 
Neumann. 

Ruch na starówce zostanie więc 
ograniczony znacznie szybciej 
niż planowano, w ścisłym 
otoczeniu gliwickiego Rynku 
staną ogródki gastronomiczne, 
a opłata za ich wystawienie zo-
stała zmniejszona o 70%.

Miejskie życie 
na starówce

Ogródki gastronomiczne od 
lat tworzą przyjazną, miejską 
atmosferę, ożywiając ulice 
i sprawiając, że ruch uliczny 
spowalnia. Niebawem na 
uliczkach starówki powstanie 
znacznie więcej takich miejsc. 
Do Zarządu Dróg Miejskich 

wpłynęły do tej pory 32 prośby 
o możliwość takich aranżacji. 

 – Nowo powstające aranżacje ze-
wnętrzne powinny być odpowied-
nio ogrodzone i zabezpieczone 
stabilnymi konstrukcjami, wyko-
nanymi z materiałów naturalnych. 
Wszystkie elementy stabilizujące 
powinny zostać zasłonięte zielenią 
bądź pełnić funkcje dekoracyjne 
– wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich.

Początkowo zmiany zostaną 
wprowadzone na ul. Plebań-
skiej, Raciborskiej, Krupniczej, 
Średniej, Bednarskiej, Kaczy-

niec, Zwycięstwa oraz przy 
placu Inwalidów Wojennych.

Lokale, które do tej pory nie 
miały możliwości zaaranżo-
wania ogródków ze względu 
na zajęty pas drogowy, dzięki 
ograniczeniu ruchu na starówce  
teraz taką możliwość zyskają. 
W ten sposób miasto wesprze 
kawiarnie, bary i restauracje, 
które w związku z epidemią ko-
ronawirusa przez kilka tygodni 
były zamknięte.

 – Mimo poluzowania obostrzeń, 
wiele osób nadal unika spożywa-
nia posiłków w lokalach, studenci 
wyjechali w swoje rodzinne stro-
ny. To generuje kolejne straty fi-
nansowe kawiarni i restauracji. 
Dlatego miasto szuka możliwości 
wsparcia – ratunkiem mogą być 
ogródki gastronomiczne – mówi 
zastępca prezydenta Gliwic Ma-
riusz Śpiewok.

Dialog  
interesów

W ubiegły czwartek, 28 maja, 
w Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach odbyło się spotkanie władz 
samorządowych, przedstawicieli 
Zarządu Dróg Miejskich oraz Rady 
Dzielnicy Śródmieście. Przedsta-
wiciele mieszkańców wyrazili 
pozytywną opinię o pomyśle, 
zwracając przy tym uwagę na ko-
nieczność zapewnienia porządku 
i minimalizowania uciążliwości dla 
osób zamieszkujących starówkę. 
Kolejne spotkanie, z udziałem 
Policji, Straży Miejskiej oraz Stra-
ży Pożarnej, odbyło się 2 czerwca 
i dotyczyło ustalenia zasad bez-
pieczeństwa oraz utrzymania po-
rządku w zmienionej przestrzeni 
starówki (szczególnie w godzinach 
wieczornych i nocnych). Służby 
przychylnie odniosły się do pla-
nów miasta. Teraz – w porozumie-

niu z Zarządem Dróg Miejskich – 
będą uzgadniać kwestie związane 
z bezpieczeństwem pożarowym 
i dostępnością dojazdu służb 
ratunkowych. ZDM zajmie się 
również formalnościami związa-
nymi ze zmianą organizacji ruchu. 
Będzie to istotna forma wsparcia 
dla właścicieli lokali gastronomicz-
nych, ponieważ zwyczajowo to 
podmiot składający wniosek o za-
jęcie pasa drogowego jest odpo-
wiedzialny za przygotowanie tej 
skomplikowanej dokumentacji. 

Zmiany w organizacji ruchu drogo-
wego obejmą m.in. ul. Plebańską, 
która zamieni się w ciąg ulicznych 
restauracji, a ul. Raciborska zosta-
nie zamknięta dla ruchu samocho-
dowego na odcinku od ul. Średniej 
do Rynku. Możliwy tam będzie 
tylko konieczny dowóz towarów 
w wyznaczonych godzinach 
i – w razie konieczności – zatrzy-
mywanie się pojazdów uprzywi-
lejowanych. Dzięki temu ulica 
ożyje, zwiększy się ruch pieszych, 
a mieszkańcy zyskają przyjazną, 
sprzyjającą spokojnemu biesia-
dowaniu przestrzeń. Ogródki 
powstaną też na ul. Krupniczej, 
Średniej, Zwycięstwa, Bankowej 
i Bednarskiej, na której zmianie 
ulegnie strona parkowania pojaz-
dów. Tam, gdzie to będzie koniecz-
ne, ogródki staną w miejscach 
obecnego postoju samochodów, 
w zamian zaś będzie możliwość 
korzystania z parkingów przy ul. 
Jana Pawła II i Dunikowskiego.

Warto podkreślić, że aranżacja 
nowych zewnętrznych miejsc 
gastronomicznych będzie moż-
liwa tylko wówczas, gdy nie 
będą stanowiły one zagrożenia 
dla bezpieczeństwa, a ich loka-
lizacja nie utrudni poruszania 
się pieszym i zapewni dogodny 
przejazd służbom, dostawcom 
i mieszkańcom.  (UM)

Ogródki gastronomiczne pojawią się niebawem w wielu punktach 
starówki. Na zdjęciu stoliki Cafe & Collation Gliwice przy placu 
Inwalidów Wojennych.

fo
t. 

 m
at

er
ia

ły
 C

af
e 

&
 C

ol
la

tio
n 

Gl
iw

ic
e

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

fo
t. 

E.
 P

as
zk

ut
a



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23–24/2020 (1007–1008), 4 czerwca 20204

AKTUALNOŚCI

Sala gimnastyczna przy SP nr 13 przy ul. Józefa Elsnera jest 
już gotowa. Po modernizacji wygląda wspaniale i zachęca 
do aktywności fizycznej. Inwestycję zrealizowano w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Zadanie z GBO 2020 „Mo-
dernizacja sali gimnastycznej 
w Szkole Podstawowej nr 13 
w Gliwicach" zostało zakończo-
na. Na uczniów z Żernik czeka 
wyremontowana sala z cykli-
nowaną podłogą i polakiero-
wanym parkietem, na którym 
wymalowano linie boisk. Świeży 

wygląd zyskały również ściany 
– zerwano stare okładziny i wy-
łożono nowymi (PCV). Ponadto 
wyczyszczono metalowe części 
ścian, a wentylację poddano 
konserwacji. Inwestycja kosz-
towała 95 940 zł.  
 
 (mf)

Sala jak nowa

Zakończyła się przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Gierym-
skiego do skrzyżowania z ul. Grottgera. Wymieniono nawierzchnię jezdni, 
naprawiono kanalizację deszczową, dobudowano wpusty uliczne. 

Wykonawcy udało się zakoń-
czyć prace o miesiąc wcześniej. 
Tymczasem rozpoczął się re-
mont jezdni DK 88 na odcinku 
od ul. Toszeckiej do zjazdu w ul. 
Tarnogórską. Prace potrwają 
do połowy czerwca. Podczas 
remontu jezdnia DK 88 zosta-
nie zwężona do jednego pasa 
ruchu w każdym kierunku.  

Z kolei na czwartek, 4 czerw-
ca, zaplanowano rozpoczęcie 
remontu odcinka ul. Gwiazdy 
Polarnej. Drogowcy wyremon-
tują 300-metrowy odcinek na-
wierzchni jezdni i znajdujące 
się tam miejsca postojowe. 
Prace potrwają około dwóch 
miesięcy, w tym czasie ulica 
będzie zamknięta. (mf)

Praca wre!
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Jaka powinna być Metropolia GZM dla młodych? Jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży? W jakim kierunku należy 
rozwijać obszary edukacji, transportu, rynku pracy czy kultury? Na te pytania odpowiedzą mieszkańcy w wieku od  
16 do 25 lat, którzy zgłoszą się do projektu „Młodzi robią Metropolię”. Rekrutacja trwa do końca czerwca!

W ramach projektu zostanie 
wyłoniona grupa 25 młodych 
„Ambasadorów Metropolii”, 
na których czeka ciekawe do-
świadczenie, pełne wyzwań 
i interakcji.

– Dzięki udziałowi w tym projek-
cie młodzież będzie miała realny 
wpływ na to, w jakim kierunku 
będzie się rozwijać Metropolia. 
Pomysły wypracowane pod-
czas warsztatów będą brane 
pod uwagę w dokumentach 
określających nasze działania 
strategiczne. Ten projekt to tak-
że szansa, aby przeciwdziałać 
zjawisku migracji osób młodych, 
które rodzi negatywne implika-
cje dla rozwoju miast i regionów 
– mówi Grzegorz Podlewski, 
wiceprzewodniczący zarządu 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii.

Uczestnicy projektu wezmą 
udział w minimum dziesięciu 
spotkaniach, które potrwają od 
września 2020 roku do września 
2021 roku. Część spotkań będzie 

prowadzona online. Działając 
we współpracy z pracownikami 
GZM i ekspertami zewnętrz-
nymi, młodzi będą dzielić się 
pomysłami, które znajdą od-
zwierciedlenie w formie reko-

mendacji w „Strategii Rozwoju 
GZM do 2027 r., z perspektywą 
do 2035 r.”

Jak znaleźć się w gronie 25 
młodych ambasadorów? Na-

leży wysłać formularz zgłosze-
niowy, dostępny pod linkiem: 
bit.ly/2ZsuH7l lub na stronie 
metropoliagzm.pl (zakładka 
Biblioteka). Oprócz formularza 
zainteresowani udziałem będą 

mieli do wykonania zadanie 
polegające na przedstawieniu 
Metropolii swoimi oczami.

Zgłoszenia będą oceniane przez 
przedstawicieli Metropolii, 
którzy odpowiadają za kwestie 
związane z rozwojem społecz-
no-gospodarczym, transportem, 
planowaniem przestrzennym, 
inwestycjami i promocją. Na 
zakończenie projektu każdy 
uczestnik otrzyma pisemne 
potwierdzenie swojego udziału 
w przedsięwzięciu, opisujące 
jego zaangażowanie i wkład 
wniesiony w jego realizację.

Zgłoszenia należy przesyłać na 
adres mlodzi@metropoliagzm.pl.  
Udział w projekcie jest dobrowol-
ny i nieodpłatny. Rekrutacja trwa 
do końca czerwca 2020 r. Regu-
lamin uczestnictwa i zasady zgło-
szeń znajdują się w regulaminie 
dostępnym na metropoliagzm.pl 
(zakładka Biblioteka).

 (GZM)

Młodzi robią Metropolię

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx%3Fid%3DwUuplhci9UqC36N5Im5BfMuD09Ggie5HuFt9ztO7CoRUOVhRNVFGRUJINUkxWFk1OVBLNU80MzM2NS4u
https://metropoliagzm.pl/
https://metropoliagzm.pl/
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bezpieczeństwo

o tym, że nasze miasto jest narażone na powodzie przekonaliśmy się niejednokrotnie. zabezpieczenie gliwiczan przed tym 
niebezpieczeństwem jest jednym z podstawowych zadań samorządu. obecna zmiana spojrzenia na urządzenia hydrotech-
niczne pozwala na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika retencyjnego, uwzględniając ich społeczno-przyrodnicze 
funkcje. w ten sposób zagospodarowana zostanie przestrzeń wokół zbiorników na ostropce oraz na potoku wójtowianka. 
władze Gliwic chcą rozmawiać z mieszkańcami o ostatecznym kształcie tych projektów.

Na zasadność lokalizacji suchego 
zbiornika retencyjnego na po-
toku Wójtowianka wskazywały 
ekspertyzy dotyczące ochrony 
miasta przed powodzią, w tym 
ekspertyza wykonana przez 
Główny Instytut Górnictwa – 
Zakład Ochrony Wód. Potok 
ten łączy się z Ostropką i dalej 
niesie wody w kierunku rzeki 
Kłodnicy, co przyczynia się do 
zalewania budynków w sporej 
części śródmieścia, w tym Szpita-
la Wielospecjalistycznego, wielu 
dróg i skrzyżowań. – Specjaliści 
uznali, że to najlepsze miejsce 
do ewentualnego gromadzenia 
nadmiaru wody. Wójtowianka 
płynie przez pola w dół i nie 
tworzy naturalnych rozlewisk. 
Woda podczas powodzi potrafi 
z całą siłą w ciągu 15–20 minut 
dotrzeć do zabudowań przy No-
wym Świecie – mówi Roksana 
Burzak, naczelnik Wydziału Go-
spodarowania Wodami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

zbiornik musi 
być duży

Miasto rozwija się i urbanizuje, 
m.in. w związku z powiększaniem 
obszarów zabudowy mieszkanio-
wej czy budową dróg zwiększa 
się ilość wody do zatrzymania po 
nawałnicach, dlatego na etapie 
projektowym zespół projektantów 
analizował zapisy miejskich planów 
zagospodarowania przestrzennego, 
biorąc pod uwagę istniejące oraz 
planowane w pobliżu inwestycje. 
Wielkość zbiornika musiała zostać 
dostosowana do aktualnych i przy-
szłych potrzeb. Projekt powstawał 
długo, wymagał wielu ekspertyz i fa-
chowych analiz. Został szczegółowo 
przemyślany i uwzględnia wszelkie 
normy i wytyczne.

inwestycja ma objąć w sumie 
ponad 10 hektarów na obsza-
rze między osiedlem sikornik 
a obwodnicą miejską. zieleń 
pokrywać będzie ponad 70% 
tego  terenu,  a  tylko  1,3% 
zajmą elementy betonowe, 
niezbędne  do  wykonania 
urządzeń hydrotechnicznych.

Nowy obszar nad Wójtowianką na 
co dzień ma służyć mieszkańcom. 
Natomiast sporadycznie, w cza-
sie powodzi oraz wystąpienia 
zwiększonych opadów atmosfe-
rycznych, zbiornik będzie pełnić 
funkcje retencyjne. Rozważane 
jest zatrzymywanie niewielkiej 
ilości wody w dolnej części niecki 
jako elementu zmieniającego 
mikroklimat i urozmaicającego to 

miejsce, z możliwością używania 
jej także do innych celów, np. do 
podlewania roślin w czasie suszy.

Na utworzenie zbiornika reten-
cyjnego miasto pozyskało duże 
dofinansowanie ze środków unij-
nych poprzez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Koszt szacowano na mniej 
więcej 20 mln zł, z tego ponad 14 
mln zł to wsparcie z UE.

Zgodnie z obowiązującymi 
wówczas przepisami, pierwotny 
wniosek o dofinansowanie mógł 
obejmować wyłącznie projekt 
w zakresie ochrony przeciwpo-
wodziowej. Stąd obecnie potrze-
ba jego uzupełnienia o kwestie 
uwzględniające charakter rekre-
acyjny tego terenu.

– Kilka lat temu nie było wy-
tycznych konkursowych, aby 
otrzymać dofinansowanie na 
zbiornik retencyjny o wielu 
funkcjach. Środki kierowano 
wyłącznie na budowle hydro-
techniczne bez uwzględnienia 
ich zagospodarowania. Teraz, 
na szczęście, zmienia się podej-
ście do tego tematu, co pozwoli 
na udostępnienie tego miejsca 
mieszkańcom. Akceptowane jest 
dodatkowe zagospodarowanie, 
tzw. społeczno-przyrodnicze – 
wyjaśnia Roksana Burzak.

to będzie  
miejsce  
atrakcyjne dla 
mieszkańców

Utworzenie zbiornika retencyj-
nego kosztować będzie mniej 
niż zakładano, dlatego Gliwice 
starają się, aby resztę niewy-
korzystanych dotacyjnych pie-

niędzy można było przeznaczyć 
właśnie na zagospodarowanie 
rekreacyjne terenów wokół 
zbiornika. – Obecnie prioryte-
tem jest znalezienie jak najlep-
szych rozwiązań przyrodniczego 
i rekreacyjnego wykorzystania 
tej nowej przestrzeni, tak aby 
oprócz zakładanych kwestii 
bezpieczeństwa, stała się także 
miejscem atrakcyjnym dla miesz-
kańców – podkreśla Mariusz 
Śpiewok, zastępca prezydenta 
Gliwic.

teren ten wcześniej należał 
głównie  do  osób  prywat-
nych, a korzystanie z niego 
było warunkowane dobrą 
wolą właścicieli działek. te-
raz ma być miejski i ogólno-
dostępny.

– Ziemny zbiornik będzie utworzo-
ny w naturalnej dolinie, po odpo-
wiednim wyprofilowaniu terenu. 
Dróżki wokół zbiornika pozostaną 
na obecnym poziomie, a stopień 
nachylenia skarp umożliwi bez-
pieczne wykorzystanie rekreacyj-
ne terenu przy zbiorniku i wokół 
niego. Formowanie dotyczyć bę-
dzie niewielkiego odcinka potoku 
o długości około 600 metrów. Nie 
ma mowy o wielkiej deniwelacji – 
informuje naczelnik Burzak.

Przygotowanie wielowariantowej 
koncepcji zagospodarowania mia-
sto chce jak najszybciej powierzyć 
architektowi krajobrazu. Pomysłów 
nie brakuje. Przykładowo wokół 
ziemnego zbiornika może po-
wstać ścieżka pieszo-rowerowa. 
Można też przygotować miejsca 
piknikowe, ustawić ławki dla osób 
starszych, urządzić siłownię na 
świeżym powietrzu, miejsce dla 
rolkarzy albo zaplanować małą łąkę 
lub plażę z leżakami.

Równie istotne jest wyekspo-
nowanie potoku i roślin oraz 
stworzenie zielonych kompozycji 
dobrze wpisujących się w oto-
czenie, stąd przewidziano nasa-
dzenia nowych drzew, krzewów 
i traw. Teren może być częściowo 
oświetlony.

Głos mają 
gliwiczanie

Szczegóły będą ustalane w naj-
bliższej przyszłości, jednak wła-
dze miasta podkreślają, że bardzo 
ważne w tej sprawie będą opinie 
mieszkańców.  – Zależy nam na 
poznaniu różnych opinii i pro-
pozycji. Od początku chcemy 
rozmawiać z przedstawicielami 
lokalnej społeczności i tak też 
się dzieje. Podobnie jak w przy-

padku inwestycji nad potokiem 
Ostropka, ostateczną koncepcję 
architektoniczną rekreacyjnego 
zagospodarowania terenu nad 
Wójtowianką będziemy szeroko 
konsultować – dodaje zastępca 
prezydenta Gliwic.

Rozmowy z reprezentantami 
mieszkańców już trwają

– W ubiegłym tygodniu w miejscu 
inwestycji odbyło się spotkanie 
z radnymi dzielnicy Sikornik. Za-
proponowaliśmy radzie dzielnicy 
współpracę przy tworzeniu założeń 
do koncepcji zagospodarowania 
i poprosiliśmy o przekazanie nam 
sugestii mieszkańców – relacjonuje 
Roksana Burzak.

W ramach przygotowań do reali-
zacji tego przedsięwzięcia przepro-
wadzono również przewidziane 
prawem konsultacje, na etapie 
wydawania niezbędnych decyzji 
zawiadamiano strony postępo-

wania i rozpatrywano uwagi osób 
prywatnych. Zadanie było również 
konsultowane podczas otwartych 
spotkań dotyczących planów za-
rządzania ryzykiem powodziowym. 
Przedsięwzięcie znalazło się na 
krajowej liście strategicznych inwe-
stycji technicznych przewidzianych 
na lata 2016–2021.

w trosce 
o przyrodę

Podczas wykonywania infrastruk-
tury hydrotechnicznej będzie 
zapewniony nadzór przyrod-
niczy, ustalony obowiązkowo 
w decyzji o realizacji inwestycji. 
Trzeba m.in. zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem cenniejsze drze-
wa, w tym chroniony dąb szy-
pułkowy. Decyzje o usuwaniu 
kolidujących z inwestycją drzew 
będą uzgadniane z nadzorującym 
przyrodnikiem.

Nadzór przyrodniczy zajmie 
się także m.in. kontrolą ptasich 
gniazd i określeniem sposobów 
zabezpieczenia środowiska życia 
chronionych gatunków zwierząt, 
w tym płazów. Przewiduje się 
naturalne odtworzenie populacji 
organizmów charakterystycznych 
dla tego odcinka potoku w kolej-
nych okresach wegetacyjnych. 
Zbiornik będzie umożliwiał pełną 
drożność dla migracji organizmów 
wodnych.

Wkrótce nad Wójtowianką mogą 
rozpocząć się prace w zakresie 
infrastruktury hydrotechnicznej. 
W dalszej kolejności obszar do-
stosowywany będzie do funkcji 
rekreacyjnych. Od pewnego etapu 
miasto zamierza jednak prowadzić 
obydwie części robót równolegle. 
Dlatego zarówno część hydrotech-
niczna, jak i zagospodarowanie 
rekreacyjne mają być gotowe 
w tym samym czasie – planowo 
pod koniec 2021 roku.

– Ta inwestycja jest bardzo ważna 
dla całego miasta, ale retencja na 
Wójtowiance budzi ostatnio zro-
zumiałe emocje. Warto pamiętać 
o priorytetach dotyczących ogółu 
mieszkańców, a takim na pewno 
jest bezpieczeństwo, za które  
w tym wypadku odpowiadają 
władze samorządowe. Musimy 
podejmować działania zgodne 
z zaleceniami ekspertów. Zadbamy 
o to, by wynikiem tego przedsię-
wzięcia była zarówno skuteczniej-
sza ochrona w czasie powodzi, jak 
i atrakcyjna oraz zielona przestrzeń 
publiczna – podsumowuje Mariusz 
Śpiewok.  (UM)

zielony zbiornik na wilczych Dołach

fo
t. 

UM
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WARTO WIEDZIEć

Czas epidemii jest trudny dla wszystkich, osoby bezdomne są wśród grup 
szczególnie narażonych na zarażenie. Miasto podjęło więc szereg kroków 
mających na celu wsparcie potrzebujących oraz opanowanie sytuacji i za-
pobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa. 

Przy placówce noclegowej Towa-
rzystwa Pomocy Brata Alberta 
przy ul. Św. Brata Alberta 63 
w Bojkowie oraz przy noclegowni 
przy ul. Składowej zaaranżowano 
pomieszczenia izolacyjne. To kon-
tenery socjalne z węzłem sanitar-
nym, ustawione na odgrodzonym 
terenie przy placówkach. Są prze-
znaczone dla osób oczekujących 
na przyjęcie do placówki. Umowę 
na utworzenie takich pomieszczeń 

Miasto Gliwice podpisało z Towa-
rzystwem Pomocy im. św. Brata 
Alberta w kwietniu. Jest to jedno 
z działań wspierających osoby 
bezdomne, jakie prowadzi a podej-
mowanych przez Miasto Gliwice, 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
gliwickie organizacje pozarządowe.

Dodatkowe 3 kontenery, również 
przeznaczone na potrzeby osób 
wymagających izolacji przed 

umieszczeniem w placówce, 
zostały wynajęte i umieszczone 
na terenie schroniska w ramach 
środków pozyskanych przez To-
warzystwo Pomocy im. św. Brata 
Alberta z MRPiPS na realizację 
projektu „Akademia streetwor-
kingu” realizowanego od maja do 
sierpnia 2020 r.

Do tej pory z pobytu w pomiesz-
czeniach izolacyjnych skorzystało 

23 bezdomnych, a 10 z nich 
zakończyło pobyt i przebywa 
obecnie w schronisku dla osób 
bezdomnych.

Inne formy 
wsparcia 

W ramach projektu realizo-
wanego przez Towarzystwo 
streetworkerzy odwiedzają 
osoby bezdomne przebywające 
w miejscach niemieszkalnych 
i codziennie dostarczają im ciepły 
posiłek. Takim wsparciem objęto 
50 osób. Realizacja tych zadań 
odbywa się przy współpracy 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, który koordynuje 
działania podejmowane na rzecz 
osób bezdomnych w mieście. Aby 
wesprzeć organizację w realizacji 
tych działań, Ośrodek Pomocy 
Społecznej przekazał Towarzy-
stwu używany samochód marki 
Citroen Berlingo.

– Pracownicy socjalni ośrodka 
stale monitorują sytuację osób 
bezdomnych przebywających 
w przestrzeni miejskiej, do-
starczają im żywność, wodę, 
analizują informacje dotyczące 
stanu zdrowia i udzielają każde-
go niezbędnego wsparcia. Dzięki 
specjalnym pojemnikom przeka-
zanym przez firmę Schoeller Alli-
bert Sp. z o. o. osoby bezdomne 
mają możliwość bezpiecznego 
przechowywania otrzymywanej 
żywności – mówi Agnieszka Pasz-
ta, naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Z takiego wsparcia regularnie 
korzysta 56 bezdomnych. Ponad-
to, przed okresem wielkanoc-
nym, pracownicy przygotowali 
i dostarczyli bezdomnym żurek, 
zorganizowali też akcję „Porcja 
pomidorówki na czas majówki”. 
 (mf)

Kontenery socjalne  
dla bezdomnych

Do gliwickich jednostek trafiło 10 elektrycznych 
rowerów przekazanych przez Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolię w ramach projektu „Rowerem 
lub na kole”. 
Będą wykorzystywane do wyko-
nywania służbowych obowiązków 
przez pracowników Urzędu Miej-
skiego, Straży Miejskiej, Zarządu 
Dróg Miejskich i Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Akcja GZM ma na 

celu promowanie zdrowych na-
wyków transportowych, ekologii 
i mobilności miejskiej na obszarze 
Związku Metropolitalnego. War-
tość jednego roweru to 9 840 zł.  
 (mf)

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

W całym mieście ruszają te-
renowe zbiórki elektrośmieci. 
Zepsute albo przestarzałe 
pralki, telewizory, elektronicz-
ne urządzenia i gadżety, zużyty 
sprzęt oświetleniowy – to nie 
tylko zalegające w naszych 
mieszkaniach graty, ale też 
odpady niebezpieczne, których 
nie należy wrzucać do pojem-
ników na odpady komunalne. 
Przez cały rok można oddawać 
je w Punkcie Selektywnej Zbiór-

ki Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rybnickiej albo przynieść je 
do specjalnie oznakowanego 
samochodu, który w soboty 
będzie stał zaparkowany w wy-
branych gliwickich dzielnicach.

W sobotę 6 czerwca elek-
trośmieci będzie można 
oddać:
 godz. 10.00–12.00 – dzielni-

ca Kopernika, przy pawilonie 
handlowym;

 godz. 12.30–14.30 – Żerniki, 
ul. Żernicka.

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)

Oddaj
elektrośmieci

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 G

ZM

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 To

w
ar

zy
st

w
a 

Po
m

oc
y B

ra
ta

 A
lb

er
ta

fo
t. 

W
. B

ar
an

 / 
ar

ch
iw

um
 U

M
 G

liw
ice

Elektrykiem
po mieście

https://segreguj.gliwice.eu/
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KULTURA

Znasz artystę albo organizację współtworzącą 
gliwicką kulturę i uważasz, że warto ich uhono-
rować? Do 31 lipca można zgłaszać kandydatów 
do nagród Prezydenta Miasta Gliwice. 
Wyróżnienia przyznawane są 
w trzech kategoriach: twórczo-
ści artystycznej, upowszech-
niania kultury i ochrony kul-
tury. Laureatami mogą zostać 
osoby fizyczne zamieszkałe 
w Gliwicach lub osoby praw-
ne i inne podmioty, których 
siedziba mieści się w naszym 
mieście. Nagrody są przyzna-
wane 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 prze-
syłać instytucje kultury, placówki 
oświatowe, szkoły wyższe, związki 
twórcze, stowarzyszenia kultural-
ne i społeczne oraz członkowie 
Rady Miasta Gliwice. Zgłoszenia 
są przyjmowane w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (ul. 
Zwycięstwa 21), szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy 
Wydziału Kultury i Promocji Mia-
sta pod nr. tel. 32/239-12-84.

Regulamin i formularz zgłoszenio-
wy są dostępne na stronie kultura.
gliwice.eu w zakładce „Nagrody 
w dziedzinie kultury”. (mm)

Tegoroczny festiwal Winter Reggae odbędzie się 
w Internecie. Organizatorzy zapraszają na dwa 
koncerty online – wystąpią Tabu i Koniec Świata. 

Festiwal Winter Reggae to 
najstarszy festiwal w Gliwicach 
i zarazem jeden z najstarszych 
w Polsce. Pierwsza edycja od-
była się w 1985 roku w klubie 
studenckim Gwarek. 

Zimowe reggae zawsze było 
otwarte na inne gatunki mu-
zyczne. W tym roku plany Sto-
warzyszenia GTW pokrzyżowała 
epidemia koronawirusa, jednak 
miłośnicy pozytywnej, muzycznej 

wibracji posłuchają ulubionych 
artystów w domu.

6 czerwca o godz. 20.00 wystąpi 
grupa Tabu, prawdopodobnie 
najjaśniejsza obecnie gwiazda 
polskiej sceny reggae. 7 czerw-
ca o godz. 19.30 rozpocznie się 
transmisja koncertu zespołu 
Koniec Świata. Festiwal będzie 
można bezpłatnie oglądać na 
Facebooku (www.facebook.com/
Winterreggae/). (mm)

18 i 19 czerwca o godz. 19.00 w Teatrze Miejskim w Gliwicach rozpoczną się 
pierwsze po epidemii przedstawienia. Tuż przed wakacyjną przerwą artyści 
spotkają się z publicznością na prezentacjach „Wieczoru kawalerskiego”  
w reżyserii Giovanniego Castellanosa.

– No więc działamy, żyje-
my, mamy się nieźle, choć 
epidemiczna nuda omal nie 
wypatroszyła nas z energii, 
którą zwykle napędzaliśmy te-
atralną maszynerię, ale przede 
wszystkim dusze, serca i umy-
sły naszych widzów. Pandemia 
pandemią, ale żyć trzeba! No 
więc do teatru zapraszamy, bo 
nam bez Was, widzowie, smut-
no. Nie skończymy przecie tego 
kuriozalnego sezonu z nosami 
na kwintę, przed pustą sceną, 
nie rozjedziemy się na krajo-
we wakacje bez pożegnania 
z Wami. Zagramy coś lekkie-
go, coś rozweselającego, coś 
z humorem, coś na odegnanie 
złych myśli, które nas wszyst-
kich duszą. Precz z onlajnem, 
nich żyje teatr na żywo, przez 
żywych i dla żywych! Zapraszam 
na Nowy Świat, na „Wieczór ka-
walerski” w reż.  Giovanniego 
Castellanosa, na jedyne dwa, 
absolutnie wyjątkowe, spekta-
kle 18 i 19 czerwca o godzinie 

19.00 – mówi Grzegorz Kraw-
czyk, dyrektor Teatru Miejskiego 
w Gliwicach.

Jak wygląda poranek po wie-
czorze kawalerskim? Kiedy 
pan młody budzi się u boku 
nieznajomej, a jego narzeczona 
lada moment zapuka do drzwi?  

Napięcie rośnie! „Wieczór kawaler-
ski” to teatralna farsa w klimacie 
kultowego filmu „Cztery wesela  
i pogrzeb”. 

Bilety są do kupienia na stronie 
internetowej www.teatr.gliwi-
ce.pl oraz w kasie kina Amok  
(ul Dolnych Wałów 3).  (mm)

Szukamy twórców  
i animatorów kultury

Karo Glazer w gronie  
zwycięzców

Teatr zaprasza  
przed wakacjami

Reggae w sieci

Drugie miejsce w kategorii Jazz dla gliwickiej wokalistki i kompozytorki 
w International Songwriting Competition! Karo Glazer zatriumfowała, 
a w finale najważniejszego konkursu dla songwriterów na świecie.

Piosenka „Flying Circle” oka-
zała się najlepszym wśród 
kilkunastu innych utworów, 
walczących o tytuł najlepszej 
jazzowej piosenki. Do kon-
kursu wysłano w sumie blisko  
18 000 zgłoszeń, a utwory oce-
niali między innymi Coldplay, 
Dua Lipa i Tom Waits. W mu-
zyczne szranki stanęli muzycy 
ze 140 krajów. 

To pierwszy sukces 
polskiego artysty w tym 
konkursie!

Karo Glazer urodziła się w Gliwi-
cach i tutaj rozpoczęła się jej przy-
goda z muzyką. Dzisiaj koncertuje 
w kraju i za granicą, współpracuje 
z uznanymi muzykami, takimi jak 

Mike Stern czy Marek Napiórkow-
ski. Karo Glazer słynie z posługi-
wanie się scatem, czyli jazzową 
techniką wokalną, która polega 
na naśladowaniu odgłosów in-
strumentów. Stosowała ją m.in. 
Ella Fitzgerald i Urszula Dudziak. 
Obecnie pracuje nad nowym 
solowym projektem #LadyDy-
namite, poświęconym kobietom 
na całym świecie.  (mm)

„Wieczór kawalerski”, reż. G. Castellanos

Karo Glazer
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SPORT / OGłOSZENIA

OFERTY PRACY

OBWIESZCZENIA

obecnie poszukujemy kandydatów 
na stanowisko:

księgowa
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• ewidencja operacji gospodarczych w syste-

mie ERP,
• bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych,
• sporządzanie analiz oraz raportów na po-

trzeby spółki, audytów i kontroli w firmie,
• nadzór nad prawidłowym obiegiem doku-

mentów księgowych, ich kontrola zgodnie 
z zasadami rachunkowości i przepisami po-
datkowymi,

• obsługa płatności w systemie bankowym,
• aktywny udział w zamknięciu miesiąca oraz 

roku.
Twój profil:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, 

rachunkowość, ekonomia),
• doświadczenie zawodowe w dziale księgo-

wości – min. 2 lata,
• dobra znajomość pakietu MS Office,
• mile widziana znajomość programu Comarch 

Optima,
• sumienność, dokładność, umiejętność ana-

litycznego myślenia.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uzna-

niowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta 
Multisport po roku pracy,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawo-

dowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do apliko-
wania na adres: rekrutacja@scl.com.pl w tytu-
le wiadomości wpisując „Rekrutacja do Działu 
Księgowości”.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pra-
codawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj https://scl.
com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/.

OBWIESZCZENIE  
PREZYDENTA MIASTA 

GLIWICE
AB.6740.7.1.2020

z 27 maja 2020 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474 z późn. zmianami) 
zawiadamia się, że na wniosek z 30 marca 2020 r.

Miasta Gliwice
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach
zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji drogowej p. n.:

„Rozbudowa skrzyżowania ulic  
Reymonta (droga powiatowa  

nr 7216S) – Sikorskiego (droga  
powiatowa nr 7213S) – Tylna  

(droga gminna 130377S) w Gliwicach”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości 
o numerach ewidencyjnych działek (przed po-
działem):
obręb Sośnica:
nr 856, nr 1036, nr 1043, nr 1044, nr 1045, nr 1046, 
nr 1335/4, nr 1337, nr 1347/2, nr 1710, nr 1713, 
nr 1890/5, nr 1911, nr 1912, nr 1913, nr 1914,  
nr 1949, nr 1953, nr 1954, nr 1979, nr 1980, nr 1981.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą 
zapoznać się z projektem budowlanym w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
w Wydziale Architektury i Budownictwa, wyłącz-
nie po uprzednim telefonicznym umówieniu 
spotkania.
Informację telefoniczną można uzyskać u osoby 
prowadzącej sprawę – Piotra Łaniewskiego, pod 
nr. telefonu 32/23-91-166.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść 
na piśmie, powołując się na znak niniejszego 
obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia pu-
blicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona 
w oparciu o posiadane dowody i materiały.

39-letni Niemiec Matthias Zollner został nowym trenerem GTK 
Gliwice. Przez dwa ostatnie sezony szkoleniowiec prowadził wę-
gierski Egis Kormend, z którym dwukrotnie został wicemistrzem 
kraju oraz wygrał rozgrywki Alpe Adria Cup w sezonie 2018/19. 
Z gliwickim klubem związał się 2-letnim kontraktem.

Matthias Zollner pochodzi z Dachau, gdzie 
do 2009 r. prowadził męską drużynę TSV 
Dachau w pierwszej lidze regionalnej. 
W latach 2009–2012 był trenerem Mona-
chium Basket i pracował dla europejskiego 
związku koszykówki FIBA Europe. W 2012 
r. rozpoczął współpracę z legendarnym 
trenerem Svetislavem Pešićiem przy 
prowadzeniu kadry narodowej Niemiec. 
Rok później podjął pracę w austriackim 
klubie Bundesligi UBC Güssing i z tym ze-
społem dwukrotnie zdobył mistrzostwo 

kraju – w 2014 i 2015 roku – oraz krajowy 
puchar w 2015 roku. W sezonie 2014/15 
Güssing znalazł się pod kierownictwem 
Zollnera wśród najlepszych 16 drużyn 
w europejskich rozgrywkach FIBA Euro-
Challenge. W 2014 i 2015 został okrzyk-
nięty najlepszym szkoleniowcem w au-
striackiej Bundeslidze. Był też trenerem 
KB Prisztina Kosowo i Egis z Kormend na 
Węgrzech. Przez najbliższe dwa lata będzie 
szkolił koszykarzy z gliwickiego klubu GTK.  
Życzymy powodzenia!      (mf)

Mistrzowie Polski zaliczyli doskonały powrót do ligowej rywalizacji po 83 dniach przerwy! W im-
ponujący sposób pokonali na własnym boisku krakowską Wisłę 4:0. Niebiesko-Czerwoni odnieśli 
tym samym piąte zwycięstwo z rzędu przy Okrzei. Mecz z powodu zagrożenia epidemicznego 
odbył się przy pustych trybunach.
Piłkarze Piasta nie mogli lepiej rozpocząć 
zmagań z Wisłą Kraków. Już po kilkudzie-
sięciu sekundach Niebiesko-Czerwoni 
znaleźli się w polu karnym rywala. W nim 
najprzytomniej zachował się Jorge Felix, 
który wpakował piłkę pod poprzeczkę 
i wyprowadził gliwiczan na prowadzenie. 
Gospodarze od samego początku ruszyli 
do ataku i imponowali szybkim dosko-
kiem do przeciwników. Pressing przyniósł 
korzyść mistrzom w dwunastej minucie. 
Błąd środkowych pomocników na własnej 
połowie otworzył szansę na szybką kon-
trę, którą z zimną krwią wykończył Piotr 
Parzyszek. Wiślacy długo nie mogli się 
otrząsnąć po tym imponującym początku 
mistrzów Polski. Rywalizacja była ostra, co 
pokazała liczba żółtych kartek wręczona 
przez sędziego Pawła Raczkowskiego. 
Do przerwy dzięki wysokiej skuteczności 

i wykorzystaniu niefrasobliwości zawod-
ników Wisły Piast prowadził dwa do zera.

Obraz gry w drugiej odsłonie nie zmienił 
się. Pomimo tego, że zawodnicy Białej 
Gwiazdy częściej dochodzili do głosu 
i oddali więcej strzałów w pierwszym 
kwadransie po przerwie, to gliwiczanie 
przetrwali ten napór. Goście przez ko-
lejny błąd napytali sobie biedy. Kamil 
Wojtkowski, wybijając futbolówkę, 
podał ją do Martina Konczkowskiego, 
ten dograł do Piotra Parzyszka. Napast-
nik Piasta strzelił swoją drugą bramkę 
w tym spotkaniu. To nie był koniec złych 
informacji dla podopiecznych Artura 
Skowronka. W 75. minucie meczu drugą 
żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwony 
kartonik, zobaczył Maciej Sadlok. Wisła 
grająca w dziesiątkę nadal popełniała błę-

dy, dzięki czemu przed mistrzami Polski 
otworzyła się droga do kolejnego trafie-
nia. Przed szansą stanął Patryk Tuszyński 
i swoją okazję wykorzystał w 85. minucie 
rywalizacji.

– Fantastyczny mecz w naszym wykona-
niu. Wynik bardzo wysoki, ale myślę, że 
gra również mogła się podobać. Szybko 
otworzyliśmy wynik tego spotkania, co 
było bardzo ważne. Mówiłem wcześniej, 
że to będzie trudny mecz i rzeczywiście 
łatwy nie był. Tylko dzięki naszej sku-
teczności rywalizacja potoczyła się w ten 
sposób, że w wielu fazach mogliśmy ją 
kontrolować – ocenił Waldemar Fornalik, 
trener Piasta Gliwice.

Biuro Prasowe 
GKS Piast SA

Mistrzowska gra!

GTK ma nowego trenera
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OGłOSZENIA
OFERTY PRACY

nabór nr 15/DŚ/2020

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

zatrudni kandydata na stanowisko  
referenta w Dziale Świadczeń  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. realizacja postępowań w zakre-

sie usług opiekuńczych i specja-
listycznych usług opiekuńczych 
na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej, 

2. terminowe, sumienne i dokładne 
wykonywanie powierzonych za-
dań służbowych i poleceń przeło-
żonego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

3. właściwe pod względem mery-
torycznym i formalno-prawnym 
przygotowanie dokumentów,

4. znajomość przepisów i instrukcji 
dotyczących powierzonego odcin-
ka pracy, umiejętność praktyczne-
go ich zastosowania,

5. organizowanie pracy w sposób 
zapewniający prawidłową i ter-
minową realizację zadań,

6. poddawanie się kontroli organów 
i osób upoważnionych w OPS do 
sprawowania czynności kontro-
lnych, stałe podnoszenie kwali-
fikacji,

7. Współpraca z realizatorami usług 
na zlecenie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe;
2. co najmniej roczne doświadczenie 

w pracy;
3. znajomość przepisów:

• ustawy z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej, w szcze-
gólności w zakresie usług opie-
kuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych, 

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych,

• Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego z 14 czerwca 
1960 r.;

4. znajomość aktów prawa miejsco-
wego w ww. zakresie;

5. obsługa programów komputero-
wych w środowisku Windows oraz 
Word i Excel;

6. doświadczenie na stanowisku 
pracy w administracji publicznej;

7. dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość obsługi systemów in-

formatycznych do realizacji świad-
czeń pomocy społecznej POMOST.

Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
1. praca w siedzibie głównej OPS, 

ul. Górnych Wałów 9, w obiekcie 
dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

3. ciągły kontakt z klientem ze-
wnętrznym.

Cechy charakteru:
• sumienność, odpowiedzialność, 

umiejętność pracy w zespole oraz 
pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• oświadczenie kandydata o posia-

danym wykształceniu,
• oświadczenie kandydata o stażu 

pracy, 
• kopia dokumentu potwierdzają-

cego niepełnosprawność, w przy-
padku gdy kandydat zamierza 
skorzystać z uprawnienia, wyni-
kającego z  art. 13a ust. 2 ustawy 
o pracownikach samorządowych,

• oświadczenie kandydata o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych 
do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie od kiedy może na-
stąpić zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czyn-
ności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie 
podpisane o treści: „Przyjmuję 
do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej moich danych 
osobowych, zgodnie z wymoga-
mi ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych”.

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-

nosprawnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze był niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędni-
czych, przysługuje osobie niepełno-
sprawnej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. Kandydat, 
który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest 
do złożenia wraz z dokumentami 
kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list 
motywacyjny, życiorys zawodowy, 
powinny być własnoręcznie podpi-
sane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w języku 
polskim, w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny zostać zło-
żone wraz z tłumaczeniem.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępo-
wania rekrutacyjnego. Administra-
torem danych osobowych kandyda-
tów ubiegających się o zatrudnienie 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gli-
wicach jest dyrektor OPS.
Regulamin naboru zewnętrznego 
na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gli-
wicach dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Dziale 
Kadr i Organizacji.
Docelowe stanowisko przewidziane 
dla pracownika realizującego opisany 
w ogłoszeniu zakres obowiązków to 
inspektor.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko 
adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia w wy-
niku naboru.

Dokumenty w zaklejonych koper-
tach z dopiskiem „Nabór numer 
15/DŚ/2020 na wolne stanowisko 
referenta w Dziale Świadczeń” nale-
ży składać w terminie do 15 czerwca 
2020 r.:
• osobiście w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9 – miejsce 
wyznaczone do wrzucania kore-
spondencji,

• pocztą tradycyjną – decyduje data 
wpływu dokumentów do sekreta-
riatu Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach,

• drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabory@ops.gliwice.eu 
– w przypadku złożenia dokumen-
tów drogą elektroniczną należy 
podpisać dokumenty i wykonać 
ich fotokopię.

Pracownik Działu Kadr i Organizacji 
będzie się kontaktował w celu prze-
kazania numeru referencyjnego.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/335-
-96-57 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.
Postępowanie rekrutacyjne składa 
się z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych: 17 czerwca 2020 r.
Ostateczny termin testu mery-
torycznego zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl wraz z listą kan-
dydatów spełniających wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu.
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi 
do 16 czerwca 2020 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane podlegają zniszczeniu 
w terminie określonym w „Regulami-
nie naboru zewnętrznego na wolne 
stanowiska urzędnicze w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach”.

nabór nr 16/RŚR/2020

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

zatrudni kandydatów na stanowisko  
referenta w Dziale Świadczeń  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. realizacja świadczeń na pod-

stawie:
• ustawy o świadczeniach ro-

dzinnych, 
• ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów,
• ustawy o pomocy państwa 

w wychowaniu dzieci;
2. terminowe, sumienne i dokład-

ne wykonywanie powierzonych 
zadań służbowych i poleceń 
przełożonego zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami;

3. właściwe pod względem mery-
torycznym i formalno-prawnym 
przygotowanie dokumentów;

4. znajomość przepisów i instruk-
cji dotyczących powierzonego 
odcinka pracy, umiejętność 
praktycznego ich zastosowania;

5. organizowanie pracy w sposób 
zapewniający prawidłową i ter-
minową realizacje zadań;

6. poddawanie się kontroli or-
ganów i osób upoważnionych 
w OPS do sprawowania czynno-
ści kontrolnych, stałe podnosze-
nie kwalifikacji.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie;
2. co najmniej półroczne doświad-

czenie w pracy;
3. znajomość przepisów:

• ustawy z 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, 

• ustawy z 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów,

• ustawy z 11 lutego 2016 r. 
o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci,

• ustawy z 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorzą-
dowych,

• Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego z 14 czerwca 
1960 r.;

4. znajomość aktów prawa miejsco-
wego w ww. zakresie,

5. obsługa programów kompute-
rowych w środowisku Windows 
oraz Word i Excel,

6. dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie na stanowisku 

pracy w administracji publicznej,
2. znajomość obsługi systemów 

informatycznych do realizacji 
świadczeń ze środków Sygnity 
(SR, FA, SW).

Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
1. praca w siedzibie głównej OPS, 

ul. Górnych Wałów 9, w obiekcie 
dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

3. ciągły kontakt z klientem ze-
wnętrznym.

Cechy charakteru:
• sumienność, odpowiedzialność, 

umiejętność pracy w zespole 
oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• oświadczenie kandydata o posia-

danym wykształceniu,
• oświadczenie kandydata o stażu 

pracy, 
• kopia dokumentu potwierdza-

jącego niepełnosprawność, 
w przypadku gdy kandydat za-
mierza skorzystać z uprawnienia, 
wynikającego z  art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samo-
rządowych,

• oświadczenie kandydata o bra-
ku  przeciwwskazań zdrowotnych 
do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czyn-
ności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie 
podpisane o treści: „Przyjmuję 
do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej moich danych osobo-
wych, zgodnie z wymogami usta-
wy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych”.

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze był 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 
kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wyma-
gania dodatkowe. Kandydat, który 
zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami ko-
pii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list moty-
wacyjny, życiorys zawodowy, powin-
ny być własnoręcznie podpisane.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Gliwicach jest 
dyrektor OPS.
Regulamin naboru zewnętrznego 
na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach dostępny jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz 
w Dziale Kadr i Organizacji.
Docelowe stanowisko przewidziane 
dla pracownika realizującego opisa-
ny w ogłoszeniu zakres obowiązków 
to inspektor.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko 
adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandy-
data wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru.

Dokumenty w zaklejonych koper-
tach z dopiskiem „Nabór numer 16/
RŚR/2020 na wolne stanowisko re-
ferenta w Dziale Świadczeń” należy 
składać w terminie do 15 czerwca 
2020 r.:
• osobiście w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9 – miejsce 
wyznaczone do wrzucania kore-
spondencji,

• pocztą tradycyjną – decyduje 
data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach,

• drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabory@ops.gliwice.eu – 
w przypadku złożenia dokumen-
tów drogą elektroniczną należy 
podpisać dokumenty i wykonać 
ich fotokopię.

Pracownik Działu Kadr i Organizacji 
będzie się kontaktował w celu prze-
kazania numeru referencyjnego.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-57 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.
Postępowanie rekrutacyjne składa 
się z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych: 18 czerwca 2020 r.
Ostateczny termin testu mery-
torycznego zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl wraz z listą kan-
dydatów spełniających wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu.
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi  
do 17 czerwca 2020 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane podlegają znisz-
czeniu w terminie określonym  
w „Regulaminie naboru zewnętrz-
nego na wolne stanowiska urzędni-
cze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach”.

nabór nr 14/DŚ/2020

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,
zatrudni kandydata na stanowisko  

referenta w Dziale Świadczeń  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. realizacja świadczeń na pod-

stawie ustawy o rehabilitacji 
społecznej i zawodowej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych oraz pilotażowego 
programu „Aktywny Samo- 
rząd”,

2. terminowe, sumienne i dokład-
ne wykonywanie powierzonych 
zadań służbowych i poleceń 
przełożonego zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami,

3. właściwe pod względem mery-
torycznym i formalno-prawnym 
przygotowanie dokumentów,

4. znajomość przepisów i instruk-
cji dotyczących powierzonego 
odcinka pracy, umiejętność 
praktycznego ich zastosowania,

5. organizowanie pracy w sposób 
zapewniający prawidłową i ter-
minową realizacje zadań,

6. poddawanie się kontroli or-
ganów i osób upoważnionych 
w OPS do sprawowania czynno-
ści kontrolnych, stałe podnosze-
nie kwalifikacji.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie średnie;
2. co najmniej półroczne doświad-

czenie w pracy w jednostce sa-
morządu terytorialnego;

3. znajomość przepisów:
• ustawy z 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych oraz 
aktów wykonawczych,

• pilotażowego programu „Ak-
tywny Samorząd”,

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych,

• Kodeksu Postępowania Ad-
ministracyjnego z 14 czerwca 
1960 r.;

4. znajomość aktów prawa miejsco-
wego w ww. zakresie;

5. obsługa programów kompute-
rowych w środowisku Windows 
oraz Word i Excel;

6. doświadczenie na stanowisku 
pracy w administracji publicznej;

7. dobry stan zdrowia.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość obsługi systemów 

informatycznych do realizacji 
świadczeń ze środków PFRON 
TYLDA, SOW, Aktywny Samorząd.

Informacja o warunkach pracy na 
stanowisku objętym naborem:
1. praca w siedzibie głównej OPS, 

ul. Górnych Wałów 9, w obiekcie 
dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

3. ciągły kontakt z klientem ze-
wnętrznym.

Cechy charakteru:
• sumienność, odpowiedzialność, 

umiejętność pracy w zespole 
oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem 

stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• oświadczenie kandydata o posia-

danym wykształceniu,
• oświadczenie kandydata o stażu 

pracy, 
• kopia dokumentu potwierdza-

jącego niepełnosprawność, 
w przypadku gdy kandydat za-
mierza skorzystać z uprawnienia, 
wynikającego z  art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samo-
rządowych,

• oświadczenie kandydata o bra-
ku przeciwwskazań zdrowotnych 
do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie od kiedy może 
nastąpić zatrudnienie,

• oświadczenie o niekaralności za 
przestępstwo popełnione umyśl-
nie oraz o posiadaniu pełni praw 
publicznych i zdolności do czyn-
ności prawnych,

• oświadczenie własnoręcznie 
podpisane o treści: „Przyjmuję 
do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej moich danych oso-
bowych, zgodnie z wymogami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo- 
wych”.

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze był 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 
kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wyma-
gania dodatkowe. Kandydat, który 
zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do 
złożenia wraz z dokumentami ko-
pii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list moty-
wacyjny, życiorys zawodowy, powin-
ny być własnoręcznie podpisane.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Gliwicach jest 
dyrektor OPS.
Regulamin naboru zewnętrznego 
na wolne stanowiska urzędnicze 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach dostępny jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz 
w Dziale Kadr i Organizacji.
Docelowe stanowisko przewidziane 
dla pracownika realizującego opisa-
ny w ogłoszeniu zakres obowiązków 
to inspektor.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko 
adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandy-
data wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru.

Dokumenty w zaklejonych koper-
tach z dopiskiem „Nabór numer 
14/DŚ/2020 na wolne stanowisko 
referenta w Dziale Świadczeń” 
należy składać w terminie do  
15 czerwca 2020 r.:
• osobiście w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 9 – miejsce 
wyznaczone do wrzucania kore-
spondencji,

• pocztą tradycyjną – decyduje 
data wpływu dokumentów do 
sekretariatu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach,

• drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabory@ops.gliwice.eu – 
w przypadku złożenia dokumen-
tów drogą elektroniczną należy 
podpisać dokumenty i wykonać 
ich fotokopię.

Pracownik Działu Kadr i Organizacji 
będzie się kontaktował w celu prze-
kazania numeru referencyjnego.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/335-96-57 lub 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie 
nie będą rozpatrywane.
Postępowanie rekrutacyjne składa 
się z 3 etapów.
Planowany termin testów meryto-
rycznych: 17 czerwca 2020 r.
Ostateczny termin testu mery-
torycznego zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl wraz z listą kan-
dydatów spełniających wymagania 
formalne określone w ogłoszeniu.
Publikacja listy kandydatów spełnia-
jących wymagania formalne nastąpi 
do 16 czerwca 2020 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane podlegają znisz-
czeniu w terminie określonym  
w „Regulaminie naboru zewnętrz-
nego na wolne stanowiska urzędni-
cze w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach”.
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OGłOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie jednostki w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy 

ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP) zarówno Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu), 
jak i  Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.bip.
gliwice.eu), został podany do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/20/2020 do 12 czerwca 2020 r.
• nr ZDM/18/2020 do 16 czerwca 2020 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej 
Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej został podany 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 gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umiesz-

czonych w wykazach.

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• nr 62/2020 do 16 czerwca 2020 r.;
• nr 63/2020 do 16 czerwca 2020 r.;
• nr 67/2020 do 16 czerwca 2020 r.;
• nr 69/2020 do 16 czerwca 2020 r.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
• nr 13/SP/2020 do 11 czerwca 2020 r.
• nr 14/SP/2020 do 16 czerwca 2020 r.

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego wraz ze sprzeda-
żą ułamkowej części działki:
• nr 270–271/2020 do 12 czerwca 2020 r.,
• nr 273/2020 do 12 czerwca 2020 r.,
• nr 275/2020 do 12 czerwca 2020 r.; 
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 276–277/2020 do 15 czerwca 2020 r.,
• nr 279/2019 do 15 czerwca 2020 r.;
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzeda-
ży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego:
• nr 272/2020 do 12 czerwca 2020 r.;
wydzierżawienia nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice:
• nr 209/2020 do 11 czerwca 2020 r.,
• nr 256/2020 do 11 czerwca 2020 r.,
• nr 259/2020 do 15 czerwca 2020 r.,
• nr 264/2020 do 16 czerwca 2020 r.,
• nr 265/2020 do 15 czerwca 2020 r.,
• nr 266/2020 do 12 czerwca 2020 r.,
• nr 281–283/2020 do 16 czerwca 2020 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

średnio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 

przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24 h.

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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• działka nr 920/5, obręb Żerniki, o pow. 0,0752 ha, 

użytek: RIVa – grunty orne, zapisana w KW nr 
GL1G/00033143/1 wraz z niewydzielonym udzia-
łem wynoszącym 1/4 w prawie własności działki nr 
920/8, obręb Żerniki, o pow. 0,0176 ha, użytek: RIVa 
– grunty orne, zapisanej w KW nr GL1G/00130916/1, 
stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, położone 
w Gliwicach w rejonie ul. łukaszewicza.

Termin przetargu: 14 lipca 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 214 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 
z późn. zm.).
Wadium: 21 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2020 r.
------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieru-
chomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/44, obr. Czechowice Północ, o pow. 1180 m2, 

położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „RIVa” i „łIV”, 
KW GL1G/00092901/4;

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obr. Cze-
chowice Północ, KW GL1G/00092858/7, tj. ul. Po-
ziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. 
Zbyciu nie podlegają ewentualnie istniejące sieci 
posadowione przez współwłaścicieli działki lub „do-
stawców mediów”.

Termin przetargu: 15 lipca 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 18
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 255 300,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 tj. z późn. zm.).
Wadium: 25 600,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 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

OFERTY PRACY

●  elektryk – instalator 
wykształcenie zawodowe lub średnie w za-
wodzie; staż pracy: min. 2-3 lata w zawodzie; 
uprawnienia SEP 1 kV, praca na samodzielnym 
stanowisku, dyspozycyjność; mile widziane 
prawo jazdy kat. B; praca na samodzielnym 
stanowisku – usuwanie usterek i awarii, 
prowadzenie prac konserwacyjnych; mile 
widziana osoba z orzeczeniem niepełno-
sprawności; jedna zmiana; miejsce pracy:  
Gliwice;

●  ślusarz 
wykształcenie min. zawodowe, min. 3 lata 
doświadczenia zawodowego na podobnym 
stanowisku; znajomość rysunku techniczne-
go; umiejętność posługiwania się elektrona-
rzędziami, uprawnienia na wózek widłowy; 
obsługa suwnicy z poziomu roboczego i ko-
sza; zakres obowiązków: przygotowywanie 
powierzchni detali/zespołów do spawania, 
montowanie po wykonanie połączeń kon-
strukcji spawanych stalowych i aluminiowych, 
sprawdzanie jakości wykonanych elementów, 
konserwacja i kontrola sprawności narzę-
dzi, detali i zespołów, dbanie o należyty stan 
maszyn i urządzeń, utrzymanie czystości na 
stanowisku; jedna zmiana; miejsce pracy:  
Gliwice;

●  pracownik rejestracji w przychodni  
     medycznej (osoba z orzeczonym   
     stopniem niepełnosprawności) 

wykształcenie min. średnie; preferowane 
kosmetyczne lub medyczne; doświadczenie 
zawodowe w pracy z ludźmi – pacjentami; 
miejsce pracy: Knurów;

●  stolarz (osoba z orzeczonym   
    stopniem niepełnosprawności) 

wykształcenie zawodowe; zakres obowiązków: 
skręcanie belek drewnianych, praca lekka; mile wi-
dziani renciści; 1/2 etatu; miejsce pracy: Knurów;

●  brygadzista/mechanik 
wykształcenie średnie lub wyższe; doświad-
czenie zawodowe mile widziane; znajomość 
maszyn sortujących oraz uprawnienia na wózki 
widłowe mile widziane; książeczka sanepidu – 
mile widziana; zakres obowiązków: realizacja 
i kontrola norm produkcyjnych – wydajność, 
jakość, czas pracy itp.; podział zadań w zespole 
oraz kontrola ich realizacji; egzekwowanie prze-
strzegania przez pracowników przepisów i zasad 
bhp; kontrola nad utrzymaniem porządku na 
stanowiskach pracy; nadzorowanie terminów 
zdania wyrobów do dalszej produkcji; organiza-
cja i nadzór nad pracą podległych pracowników; 
zarządzanie zespołami przy produkcji; naprawa 
maszyn sortujących; jedna zmiana; miejsce pra-
cy: Kamieniec.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 28 maja 2020 roku

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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 kom-

paktora przeznaczonego do pracy na składowi-
sku odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej, 
wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2020 r.
Termin składania ofert: 5 czerwca 2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2020 r. o godz. 13.30
Pełna treść dostępna jest na stronie www.sklado-
wiskogliwice.pl w dziale Aktualności – przetargi

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150
zawiadamia o ogłoszeniu  

postępowania prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem udzielania 

zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach nie objętych 
ustawą Prawo zamówień publicznych”,  

nr sprawy PKM/PN/TR/03/2020, na:
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego  

dla inwestycji pn.: „Budowa stacji zasilania 
pojazdów autobusowych sprężonym gazem 

ziemnym tzw. CNG (ang. Compressed Natural 
Gas) wraz z przebudową miejsc postojowych na 
stanowiska szybkiego i wolnego tankowania”.

Termin składania ofert: 10 czerwca 2020 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 10 czerwca 2020 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.pkm-gliwice.com.pl

kOMUNIkATY

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:

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

Przeglądy eksploatacyjne 
oraz naprawy,  

w terminie od 1.07.2020 r. 
do 30.06.2021 r., ciągu 

nawęglania KWK Sośnica  
– PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Termin składania ofert:  
10 czerwca 2020 r.  

do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:  

10 czerwca 2020 r.  
o godz. 12.05

Remont wieży oświetlenio-
wej nr 3 składowiska opału.

Termin składania ofert:  
5 czerwca 2020 r.  

do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert:  

5 czerwca 2020 r.  
o godz. 12.05

KOMUNIKAT
Urząd Miejski w Gliwicach informuje, 

że zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora 
Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi 
w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i za-
chorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie 
trwania pandemii/epidemii), odpady wytworzone przez osoby 
zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) 
stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie 
zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika (kosza 
ulicznego)/worka na odpady zmieszane.
Niedopuszczalne jest porzucanie środków ochrony osobistej w miej-
scach ogólnodostępnych, tj. na zieleńcach, skwerach i w parkach.

http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
https://zdm.gliwice.pl/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
https://skladowiskogliwice.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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OGłOSZENIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: w rejonie ulic Łukasiewicza/Ka-
dłubka w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 920/9, obręb Żerniki, o pow. 

0,0787 ha, użytek: RIVa – grunty orne, za-
pisana w KW nr GL1G/00033143/1.

Opis przedmiotu przetargu
Działka położona u zbiegu dróg publicznych 
ulic Łukasiewicza i Kadłubka w Gliwicach 
w strefie pośredniej miasta, w sąsiedztwie 
zabudowy jednorodzinnej. Działka stanowi 
teren płaski, nieogrodzony, niezabudowany. 
Kształt działki regularny. Sieci uzbrojenia te-
renu w pobliżu: sieć elektroenergetyczna, wo-
dociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
gazowa oraz telekomunikacyjna. Na działce 
znajduje się punkt energetyczny własności 
firmy TAURON, na którym jest zawieszona 
oprawa oświetleniowa (oprawa własność UM). 
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłe-
go nabywcy. Na sąsiedniej działce nr 920/10 
zlokalizowana jest przepompownia wód desz-
czowych. W granicach przedmiotowej działki 
może przechodzić sieć drenarska.
Z uwagi na względy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego (m.in. kwestia widoczności), za-
leca się, aby nowy zjazd został zlokalizowany 
możliwie najdalej od tarczy skrzyżowania ulicy 
Łukasiewicza z ulicą Kadłubka.
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działka nr 920/9, obręb Żerniki, położona jest 
na terenie, dla którego od 23 września 2004 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru położonego 
po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, 
stanowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwi-
cach. Przedmiotowy plan uchwalony został 
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która opu-
blikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 
2004 r., poz. 2442. Działka nr 920/9, obręb 
Żerniki, znajduje się w jednostce funkcjonalnej 
o symbolu D2.3(1.3)/TMJ, gdzie funkcją wiodą-
cą jest zabudowa mieszkaniowa TMJ – tereny 
przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą (pojedynczą i bliźniaczą) oraz 
szeregową, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. 

maksymalna) – 25,
• procent terenów zielonych (biologicznie 

czynnych – pow. minimalna) – 65,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wyso-

kość zabudowy (z dopuszczeniem podpiw-
niczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.

Zgodnie z rysunkiem planu, przez przedmioto-
wą nieruchomość przebiega sieć gazowa wraz 
ze strefą obsługi technicznej; ponadto niewiel-
ki, południowy fragment tej nieruchomości 
znajduje się w strefie obsługi technicznej dla 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka 
znajduje się w strefie SH-3.1 obserwacji ar-
cheologicznej.
8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła 
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Żerniki położoną po wschodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej. Działka będąca przedmiotem 
niniejszej opinii znajduje się w granicach opra-
cowania projektu planu, sporządzanego na 
podstawie tej uchwały.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
301 300,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie: 3100,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 lipca 2020 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 18.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprze-
daży nastąpi do 6 sierpnia 2020 r. 
Wadium
Wadium w wysokości 31 000,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 920/9, 
obręb Żerniki oraz wpisać, kto będzie nabyw-
cą”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 2 lipca 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wy-

maganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego toż-

samość osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-

mie aktu notarialnego lub sporządzenie 
pełnomocnictwa w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej (przed 
przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-1874/20 z 4 lutego 2020 r. w sprawie 
uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-232/2015 z 16 stycznia 2015 r. 
oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczone-
go prawa własności działki nr 920/9, obręb 
Żerniki, zapisanej w KW nr GL1G/00033143/1, 
położonej przy ul. Wincentego Kadłubka w Gli-
wicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice 
oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej działki, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 65 z późn. zm).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krót-
szy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowią-
zany 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 uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu, zapisami uchwały Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XXI/576/2004 z 8 lipca 
2004r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 
2004 r., poz. 2442), zapisami księgi wieczystej 
nr GL1G/00033143/1 oraz stanem faktycznym 
działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca 
przejmuje działkę w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księ-
dze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1874/20  
z 4 lutego 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
oraz warunkach przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomo-
ści, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w go-
dzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; 
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (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. 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). 

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędo-
we / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na te-
mat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

UL. BOhATERóW GETTA WAR-
SZAWSKIEGO 19, lokal nr 2, par-
ter, pow. 146,98 m2 + piwnica:  
10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie,  
2 łazienki, spiżarka, wc, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 czerwca 2020 r., godz. 
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
414 000,00 zł
Wadium: 41 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 17 czerwca 2020 r. Oględziny lokalu 
rozpoczną się o godz. 9.00. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – pro-
simy kontaktować się do 10 czerwca 2020 r. 
z ROM-2 Oddział 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 19 czerwca 2020 r.

UL. PłOWIECKA 9A, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 30,10 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lo-
kal do generalnego remontu 
Termin przetargu: 29 czerwca 2020 r., godz. 
9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 700,00 zł
Wadium: 9300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 15 czerwca 2020 r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 10 czerwca 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, tel.: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2020 r.

UL. MARZANKI 42, lokal nr 5, 
I piętro, pow. 30,02 m2, 1 pokój, 
kuchnia, WC, spiżarka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 czerwca 2020 r., godz. 
10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 300,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 15 czerwca 2020 r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosi-
my kontaktować się do 10 czerwca 2020 r.  
z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-
-29-92.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2020 r.

UL. MłYŃSKA 12, lokal nr 7, I pię-
tro, pow. 53,43 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 29 czerwca 2020 r., godz. 
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
156 000,00 zł

Wadium: 15 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 16 czerwca 2020 r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosi-
my kontaktować się do 10 czerwca 2020 r.  
z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339- 
-29-97.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2020 r.

UL. KOZIELSKA 5, lokal nr 21a,  
III piętro (wejście od podwórza), 
pow. 82,09 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, z WC dostępnym na 
klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nierucho-
mości), lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 9.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
201 700,00 zł
Wadium: 20 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 22 czerwca 2020 r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosi-
my kontaktować się do 18 czerwca 2020 r.  
z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339- 
-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 25 czerwca 2020 r.

UL. SZOBISZOWICKA 25, lokal 
nr 7, III piętro, pow. 74,74 m2,  
3 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalne-
go remontu
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
188 500,00 zł
Wadium: 18 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 22 czerwca 2020 r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 18 czerwca 2020 r. z ROM-4, 
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24. 
Termin wpłaty wadium: 25 czerwca 2020 r.

UL. TYLNA 20, lokal nr 9, II piętro, 
pow. 29,36 m2, 1 pokój, kuchnia, 
z dostępem do WC znajdującym się 
na klatce schodowej (stanowiącym 
część wspólną nieruchomości), lo-
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 12.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 66 000,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 24 czerwca 2020 r. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 19 czerwca 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 25 czerwca 2020 r.

UL. DOLNYCh WAłóW 17B, lokal  
nr II, parter (oficyna), pow.  
59,21 m2, 3 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 26 czerwca 2020 r., godz. 
10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wo-
jennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
127 800,00 zł

Wadium: 12 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyzna-
czony na 16 czerwca 2020 r. Oględziny lokalu 
rozpoczną się o godz. 9.00. W oględzinach 
jednocześnie uczestniczyć mogą maksymal-
nie 2 osoby (bez osób postronnych). W ce-
lu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 10 czerwca 
2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 19 czerwca 2020 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną 
maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą  
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w za-
kresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
*Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji 
(informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności) oraz na drzwiach siedziby ZGM przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

I ustny przetarg ograniczony do osób lub ich następców prawnych, 
które dokonały zabudowy gruntu gminnego,na sprzedaż części nieru-
chomości zabudowanej, zlokalizowanej na wschód od ul. Cichociem-
nych, obejmującej działki nr 294/1 i 295/3, obręb Trynek. Dz. nr 294/1 
o powierzchni 9 m2 i dz. nr 295/3 o powierzchni 26 m2, (łącznie 35 m2).
Termin przetargu: 2 lipca 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)
Cena wywoławcza nieruchomości: 5795,00 zł
Wadium: 580,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2020 r.

http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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Drugie urodziny, czyli dwa dni świętowania, a dokładniej mówiąc: oglądania. W miniony weekend 
Arena Gliwice obchodziła swoje drugie urodziny – online i z ponad 70-tysięczną widownią!
Jako pierwszy na scenie wystąpił 
Marek Szołtysek. Autor książek 
o śląskiej kulturze i znana regio-
nalna osobowość. „Godoł o ge-
burstagu”, czyli o tym, dlaczego 
w naszym regionie obchodzi się 
urodziny, a w innych – imieniny. 
Po rozmowie impreza przeniosła 
do kuchni – każde przyjęcie wiąże 
się przecież z dobrym poczęstun-
kiem. Do akcji wkroczył Remigiusz 
Rączka znany z programu „Rączka 
gotuje”. Z widzami Areny Online 
podzielił się sekretem na idealny 
niedzielny śląski obiad.

Wieczorem przyszedł czas na 
koncert śląskich hitów. Śląskie 
szlagiery mają wielu wielbi-
cieli i na dobre wtopiły się 
w muzyczną tradycję Górnego 
Śląska, a kto lepiej mógłby je 
zaprezentować, niż pochodzą-
cy z Chorzowa Mirek Szołtysek 
i jego Wesołe Trio.

 – Piątkowa odsłona urodzin 
Areny była ukłonem w stronę 

regionu, w którym jest wielu 
miłośników śląskich tradycji – 
ocenia Łukasz Buszman, mana-
ger ds. promocji Areny Gliwice.

BEZ ŻółTEGO 
SWETERKA
Rolę gospodarza podczas dru-
giego dnia urodzin Areny objął 
Mariusz Kałamaga – już bez 

żółtego sweterka, za to z cha-
rakterystyczną burzą włosów 
dbał o odpowiedni poziom roz-
bawienia widzów.

Znana ze sportowych emocji 
i wydarzeń gliwicka hala przy-
gotowała coś specjalnego dla 
kibiców koszykówki, siatkówki 
i futsalu, proponując im spor-
towe wyzwanie w wykonaniu 
lokalnych drużyn, GTK Gliwice 
i Piast Gliwice – Futsal, i są-
siadów z pobliska, czyli Grupy 

Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. 
Zawodnicy różnych dyscyplin 
wzajemnie zadawali sobie za-
dania do wykonania, więc było 
dużo zabawy.

Urodziny nie mogłyby się 
odbyć bez atrakcji dla dzieci, 
dla których przygotowano 
interaktywne przedstawienie 
z Lufcikiem na Korbkę. A tuż 
po spektaklu o urodzinową 
ucztę dla zmysłów zadbał Ju-
lien Secher, uczestnik drugiej 
edycji Masterchef Polska. Na 
zakończenie wystąpił nowofa-

lowy duet Rat Kru, nie dający 
się wepchnąć do żadnej szu-
fladki. Ich muzyka to mieszanka 
elektroniki z hip-hopem, która 
przypadnie do gustu miłośni-
kom dźwięków z lat 90. i po-
czątku millenium.

WYMIAR  
SPOłECZNY
Urodzinowe występy, poza 
elementem kultury i muzyki, 
miały też wartość społeczną. 
Organizatorzy zbierali środki 
dla gliwickiej Fundacji Qlavi 
– na zajęcia rehabilitacyjne 
dla niepełnosprawnych osób 
z Gliwic. Zbiórka jest dostępna 
jeszcze przez najbliższych kil-
ka tygodni, więc wciąż można 
dołożyć swoją cegiełkę. Jed-
nocześnie Ci, którzy nie mogli 
w weekend uczestniczyć we 
wspólnej zabawie, mogą zo-
baczyć wszystkie filmy z tego 
wydarzenia na stronie interne-
towej arenagliwice.com i w me-
diach społecznościowych Areny. 
 (Arena Gliwice/Daria Piprek)

Arena Online rozpoczyna nowy cykl o nazwie ON festiwal 
– scena My Name Is New. To wspólny projekt Areny, firmy 
Shadok i wytwórni Kayax.
Sport, muzyka, przedstawienia 
dla dzieci, zajęcia dla aktywnych, 
a nawet pokazy tańca i sztuki bar-
mańskiej – to wszystko dostępne 
jest na wizji Areny Online, w po-
staci streamingu z profesjonalnego 
studia współtworzonego przez 
Shadok AV Group. Liczba wystę-
pujących gości wciąż rośnie, a od 
przyszłego tygodnia czekają nas 
kolejne nowości. Będzie jeszcze 
bardziej muzycznie, bo Arena 
startuje z projektem wspólnym 
z wytwórnią Kayax. Chodzi o My 
Name Is New, czyli prezentację 

najbardziej obiecujących, młodych 
gwiazd, które w najbliższych latach 
mają szansę podbić krajowy rynek. 

 – Do końca sierpnia w każdą śro-
dę w naszym studio rozbrzmie-
wać będą dźwięki najciekawszych 
przedstawicieli muzycznego, mło-
dego pokolenia. Mamy nadzieję, 
że znajdziemy tu prawdziwe ta-
lenty, które także dzięki Arenie 
Gliwice zyskają fanów na śląskim 
rynku. Jako pierwszy pojawi się 
zespół MONS – mówi Łukasz 
Buszman z Areny Gliwice.

A to nie koniec ciekawostek przy-
szłego tygodnia. W czwartek (Boże 
Ciało) Arena Online przypomni naj-
ciekawsze produkcje ostatnich tygo-
dni. Specjalnie dla osób, które być 
może nie miały okazji zobaczyć m.in. 
występów Krzysztofa Kobylińskiego, 
zespołu Rat Kru czy przygotowania 
przepysznych dań z Julienem Seche-
rem, Arena zaserwuje pakiet „The 
best of…”. Start o godz. 15.00 na 
arenowym kanale YouTube.

Arena Online startuje tradycyjnie 
w poniedziałek o godz. 17.00. 

Wspomniany kanał YouTube  
i media społecznościowe Areny 

Gliwice zapraszają!   
 (Arena Gliwice/Daria Piprek)

Raz, dwa – Arena gra!

Z młodymi gwiazdami muzyki

ARENA GLIWICE

W najbliższy czwartek w Arenie Online podsumowanie najciekawszych 
programów ostatnich tygodni

Urodzinowe atrakcje zapowiadał Mariusz Kałamaga, ambasador gliwic-
kiej fundacji Qlavi

W challenge’u sportowym udział wzięli koszykarze, siatkarze i piłkarze Impreza urodzinowa zakończyła się koncertem formacji Rat Kru

Mirek Szołtysek i Wesołe Trio – jeden z muzycznych akcentów dwulecia Areny 
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https://arenagliwice.com/

