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dRUGA stRonA W obieKtyWie

5000 śmiałków na mecie Runmageddonu

Huragan z Niemiec nadciąga nad Polskę!

Gliwiczanki na turnieju Błaszczykowskiego

„Ulicznicy” znów w Gliwicach

Po zaskakującym i pełnym śmiechu weekendzie otwarcia 13. Międzynarodowy 
Festiwal Artystów Ulicy „Ulicznicy” nabiera tempa. 12 lipca w Centrum Handlowym 
Forum wystąpi Kabaret Czesuaf, a 13 lipca o godz. 14.00 w parku Chopina wystartują 
warsztaty kreatywne dla dzieci. Później wystąpią Teatr Żelazny i Teatr Delikates.  
A 14 lipca na Rynku czeka nas widowisko muzyczne w wykonaniu grupy Muzikanty. 
Jak zawsze atrakcji nie zabraknie! (fot. UM Gliwice)

Znów odmierza czas!

Zegar na gliwickim Ratuszu znów działa. Renowacja mechanizmu wskazań, 
który odpowiada za ruch wskazówek na każdej z czterech zegarowych tarcz, 
została zakończona. Prace wykonywała pracownia Renowacji Zegarów Zabyt-
kowych „Roland” z Zabrza. Koszt przedsięwzięcia sfinansowanego z miejskiego 
budżetu wyniósł 38 tys. zł. (fot. R. Neumann)

Ekstremalny bieg z przeszkodami odbył się w 6–7 lipca w Arenie Gliwice. Najstarszą 
uczestniczką była 81-letnia pani Aleksandra. Runmageddon przyciągnął także około 
tysiąca najmłodszych uczestników, w wieku od 4 do 15 lat, którzy zmagali się z trasami 
Kids i Junior. Pierwszego dnia ponad 3200 startujących stanęło na starcie trasy Rekrut –  
6 kilometrów najeżonych ponad 30 przeszkodami. Najlepszy wśród mężczyzn okazał się 
Wojciech Brzoskwinia. W biegu kobiet zwyciężyła Alicja Jasińska. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy odwagi! (fot. materiały organizatora)

Zespół Scorpions 21 lipca o godz 19.30 wystąpi w Arenie Gliwice. Pełna trasa świa-
towego tournée biegnie m.in. przez: Francję, Hiszpanię, Szwajcarię, Włochy, Wielką 
Brytanię i Polskę. Od wielu lat piosenki Scorpionsów podbijają rynek muzyczny. 
Ilość fanów, których oczarowali, jest ogromna. W repertuarze supergrupy nie brak 
kawałków o mocnym rockowym brzmieniu, jednak w Polsce najczęściej kojarzeni 
są z będącą symbolem zachodzących w latach 90. przemian społeczno-politycznych 
balladą „Wind of Change” z 1990 roku. (fot. materiały organizatora)

Na zaproszenie fundacji Kuby Błaszczykowskiego „Ludzki Gest” piłkarki ŚAF wzięły 
udział w Turnieju KUBA CUP w Opolu. To był już ich trzeci występ na tych presti-
żowych zawodach. Gliwiczanki walczyły z drużynami z całej Polski w piłce nożnej 
ulicznej według formuły 3 na 3. Choć trafiły do grupy z samymi męskimi zespołami, 
wygrały jeden mecz i ostatecznie zajęły 3. miejsce w grupie. Turniej był nagrodą na 
zakończenie sezonu Śląskiej Akademii Futbolu. 

Pamięć o pomordowanych

4 lipca we Lwowie wspominano profesorów zastrzelonych w lipcu 1941 r. na Wzgórzach 
Wuleckich. W uroczystościach z ramienia gliwickiego samorządu wziął udział Mariusz 
Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic. Mord profesorów lwowskich został dokonany 
na polskich naukowcach przez specjalną jednostkę policji bezpieczeństwa III Rzeszy. 
Ofiarami byli także lwowscy docenci, członkowie ich rodzin i współlokatorzy. Wśród 
rozstrzelanych był między innymi Tadeusz Boy-Żeleński, pisarz i tłumacz literatury 
francuskiej. (fot. materiały organizatora)

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

Jagiellońska. 
Ulica nabiera 
kształtu

Ekipy remontowe wróciły na 
odcinek ul. Jagiellońskiej od 
skrzyżowania z ulicami Konar-
skiego i Zabrską do wysokości 
skrętu w ul. ks. Hlubka w drugiej 
połowie maja. Było to możliwe 
dzięki porozumieniu, które wła-
dze miasta podpisały z przed-
stawicielami spółki Tauron. Na 
przebudowywanym odcinku do 
tej pory usunięto kolizje kabli 
oraz przygotowano stabilizację 
podłoża pod nawierzchnię asfal-
tową. Równolegle prowadzone 
są roboty związane z budową 
zatoki autobusowej, ścieżki 
rowerowej oraz chodników.  

– Planowany termin zakończenia 
tej umowy to początek IV kwar-
tału i w tym czasie wszelkie prace 
powinny być już sfinalizowane 
– informuje Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach.

Wrocławska. 
Na razie bez 
mostu

Stuletni most w ciągu ul. Wro-
cławskiej przeszedł do historii. 
Wszystkie roboty związane 
z jego wyburzeniem zostały za-
kończone, podobnie jak prace 
mające na celu przełożenie sieci 
kolidujących z budową obiektu. 
Aktualnie wykonawca realizuje 
roboty związane z posadowie-

niem nowego obiektu. Przy-
pomnijmy, że wyburzony most 
z początku XX wieku znajdował 
się w niedostatecznym stanie 
technicznym wymagającym 
rozbiórki.

– Prace przebiegają termi-
nowo, zgodnie z założonym 
harmonogramem – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska. – 
Wyburzony obiekt zastąpi most 
o konstrukcji ramowej, który 
będzie odpowiadał aktualnym 
normom technicznym, a jego 
nośność zwiększy się do 50 ton. 
Szacowane koszty inwestycji 
to około 9 mln zł, z tego blisko 
połowę kosztów pokryją środki 
pozyskane z rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa Infrastruk-
tury – podkreśla rzecznik ZDM. 
Przewidziany termin zakończe-
nia prac to I kwartał 2020 r.

Strefa  
Płatnego 
Parkowania. 
Mieszkańcy 
za zmianami

176 ankiet wpłynęło do Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach 
w odpowiedzi na ogłoszone 
przez jednostkę badanie opinii 
publicznej dotyczące funkcjo-
nowania gliwickiej SPP. Wnioski 
z propozycjami zmian i oczeki-

wań mieszkańców można było 
kierować do ZDM-u między  
6 maja a 6 czerwca.

Najwięcej głosów (33) dotyczy-
ło wprowadzenia ograniczeń 
związanych z wydawaniem 
abonamentu mieszkańca. 
Drugą najliczniej sygnalizo-
waną propozycją (29 głosów) 
było stworzenie możliwości 
uiszczania opłat za postój 
w strefie kartą płatniczą. Na 
trzecim miejscu pod względem 
liczby oddanych głosów zna-
lazł się postulat wprowadzenia 
zmiany godzin funkcjonowania 
Strefy Płatnego Parkowania. 22 
respondentów opowiedziało 
się za rozszerzeniem obszaru 
strefy, 21 osób uważa, że nale-
żałoby zwiększyć opłaty i kary,  

a 11 uczestników badania an-
kiety wnioskowało o zwiększe-
nie liczby parkomatów.

Pozostałe propozycje dotyczy-
ły m.in. budowy parkingów, 
umieszczenia na parkomatach 
map z oznaczonymi miejscami 
posadowienia innych tego typu 
urządzeń czy wprowadzenia ulg 
dla osób pracujących w Strefie 
Płatnego Parkowania.

– W najbliższym czasie na pod-
stawie złożonych postulatów Za-
rząd Dróg Miejskich przygotuje 
propozycje zmian związanych 
z funkcjonowaniem Strefy Płat-
nego Parkowania w Gliwicach 
– zapowiada Jadwiga Jagiełło-
Stiborska z gliwickiego ZDM-u. 
 (kik)

Prace remontowe prowadzone są w różnych częściach miasta. Sprawdziliśmy, co dzieje się na dwóch największych 
placach robót w ścisłym centrum Gliwic – przy ul. Jagiellońskiej i u zbiegu ulic Wrocławskiej, Kłodnickiej i Zimnej 
Wody. Publikujemy również wyniki badania opinii publicznej Zarządu Dróg Miejskich, dotyczącego funkcjono-
wania gliwickiej Strefy Płatnego Parkowania.
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Jagiellońska nabiera kształtu

Mieszkańcy za zmianami w SPP

Wrocławska na razie bez mostu
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z miAstA

Trwa akcja „Bezpieczne Wakacje 2019”. Pracownicy 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa ślą-
skiego przeprowadzają kontrole ośrodków, w których 
wypoczywają dzieci i młodzież. Przypominają także 
najważniejsze zasady bezpieczeństwa. 

Dla jednych brzmią jak fraze-
sy, ale nic bardziej mylnego! 
Powszechnie znane zasady 
bezpieczeństwa warto powta-
rzać – do wypadków dochodzi 
często z powodu lekkomyślności. 
Dlatego służby przypominają, by 
korzystając z uroków kąpielisk, 
jezior i morza, nigdy nie kąpać 
się w miejscach niedozwolonych 
i nie skakać na główkę do wody 
o nieznanym dnie. 

Przed wyjściem w góry trzeba 
zawsze sprawdzić prognozę po-

gody, wziąć telefon, apteczkę, 
ciepłe ubranie, jedzenie i na-
poje. Nigdy nie wolno schodzić 
z wyznaczonych szlaków. Trzeba 
także zachować rozwagę i umiar 
podczas przebywania na słońcu, 
chronić skórę i oczy. A w trakcie 
wycieczek rowerowych pamię-
tać o kasku. 

Przestrzeganie podstawowych 
zasad może uchronić przed wy-
padkiem, a przecież wszystkim 
zależy, by z wakacji przywieźć tylko 
dobre wspomnienia. (aś)

Podczas wakacji w Gliwicach nie ma miejsca na nudę! Miejski Zarząd Usług Ko-
mulanych zaprasza na kolejne turnusy zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

 Tegoroczne „Wakacje z MZUK
-iem” rozpoczęły się na kortach 
tenisowych przy ul. Kosynierów 
6. „Tenisowe wakacje” to jedne 
z popularniejszych zajęć w tym 
cyklu. Przedział wieku uczest-
ników pierwszego turnusu był 
mocno zróżnicowany – najmłod-
szy miłośnik tej dyscypliny miał 
tylko 3 lata! W podziale na cztery 
grupy młodzi sportowcy pod 
okiem trenerów szlifowali swoje 
umiejętności gry w tenisa. Kolejny 
turnus odbędzie się w ostatnim 
tygodniu wakacji, od 26 do 30 
sierpnia 2019 r.

Koszykówka oraz lekkoatle-
tyczne lato nadeszły wraz z po-
czątkiem lipca. Tutaj także nie 

brakowało chętnych do udziału 
w zajęciach. Było trochę teorii, 
poznawania zasad gry w kosza 
jak i zapoznanie się z elementa-
mi lekkoatletyki. Gry i zabawy 
oraz minirozgrywki zapewniły 

uczestnikom wiele radości 
i sportowych emocji. Kolejne 
zajęcia z tych dyscyplin spor-
towych odbędą się od 26 do 
30 sierpnia 2019 r., również na 
Orliku przy ul. Jasnej 30.

Przed nami jeszcze zajęcia 
z serii „Piłkarskie lato” – 
popularne zarówno wśród 
chłopców, jak i dziewczynek 
zajęcia z piłki nożnej. Pierw-
szy turnus rozpocznie się  
15 lipca w  Łabędach na boisku 
przy ul. Fiołkowej 26. Kolejne 
turnusy planowane są od 22 
do 26 lipca (boisko przy ul. Sa-
dowej) oraz od 5 do 9 sierpnia 
(Ostropa, ul. Lekarska 5).  
 (MZUK)

Bądź bezpieczny  
w wakacje!

W Gliwicach jest bezpiecznie
90% gliwiczan czuje się bezpiecznie w swoim mieście, co piąty deklaruje, że bardzo bezpiecznie – tak odpowiadali 
respondenci w przeprowadzonych pod koniec 2017 r. badaniach CBOS. Potwierdza to także analiza przestępczości 
w mieście, opracowana niedawno przez Centrum Ratownictwa Gliwice.

W maju tego roku w Gliwicach 
popełniono 100 przestępstw, 
o 20% mniej niż w maju  
ubiegłego roku. Co prawda służby 
zanotowały nieznaczny wzrost 
liczby przestępstw w stosunku do 
kwietnia br., kiedy to popełniono 
ich 90, ale porównując dane z maja 
od 2012 roku widać, że liczba prze-
stępstw wyraźnie spada. Siedem 
lat temu popełniono ich ponad 
pięć razy więcej – aż 505. 

Spośród wszystkich analizowa-
nych majowych przestępstw 
w Gliwicach, najwięcej stanowią 
kradzieże – odnotowano ich 32. 
Nieco wzrosła liczba kradzieży 
z włamaniem w stosunku do 
kwietnia (z 15 do 19 przypad-
ków). 

Spadła liczba kradzieży samocho-
dów (z 4 do 3 zdarzeń) oraz prze-
stępstw narkotykowych, których 
odnotowano 11. Służby zatrzymały 

na gorącym uczynku 52 sprawców 
przestępstw, w poprzednim mie-
siącu ujęto ich 43. 

Niestety wzrosła liczba wypad-
ków komunikacyjnych w maju 
w stosunku do kwietnia (wzrost 
z 6 do 11), ale porównując dane 
z maja 2012 r. widać spadek 
o blisko połowę (z 20 na 11). 
Wciąż problemem są kierowcy 
na „podwójnym gazie” – w maju 
zatrzymano 18 osób kierujących 
pod wpływem alkoholu. 

Tylko trzy dzielnice w Gliwicach 
mają relatywnie wysoki poziom 
przestępczości w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców. To dzielnica 
Baildona, Ligota Zabrska i Śród-
mieście. W maju dochodziło tam 
głównie do kradzieży, z kolei 
w Śródmieściu doszło do 2 bójek 
i 5 przestępstw narkotykowych, 
które zawyżyły niechlubną staty-
stykę dla tej dzielnicy. 

Pozostałe dzielnice Gliwic 
cieszą się niskim lub średnim 
poziomem przestępczości. 

Szczególnie bezpiecznie jest 
w Bojkowie, Ostropie i w Żer-
nikach, gdzie w maju nie po-

pełniono ani jednego przestęp-
stwa.  
 (aś)
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Piłka nożna, tenis  
czy koszykówka? 
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KULtURA

CO? GDZIE? KIEDY?
PIąTEK 12 lIPCA

 ■ godz. 17.00: „Hasior. Wystawa ze zbiorów Muzeum 
Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Za-
kopanem” – otwarcie wystawy, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: The Elmhurst College Jazz Band – kon-
cert w ramach festiwalu Filharmonia, Centrum Kul-
tury Jazovia (Rynek 10)

 ■ godz. 19.00: „Przyjęcie” – występ Kabaretu Czesuaf 
w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Arty-
stów Ulicy „Ulicznicy”, Centrum Handlowe Forum 
(ul. Lipowa 1)

SOBOTA 13 lIPCA
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „»Rzeźby wyrwane ziemi«. Od-

lewy z piaskowych form negatywowych” – warszta-
ty, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 14.00: warsztaty kreatywne dla dzieci w ra-
mach 13. Międzynarodowego Festiwalu Artystów 
Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 16.00: „Pchła Szachrajka” – spektakl Teatru 
Żelaznego w ramach 13. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina

 ■ godz. 18.00: „Pozor u ž nemôžem” – spektakl Teatru 
Delikates w ramach 13. Międzynarodowego Festi-
walu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, park Chopina.

NIEDZIElA 14 lIPCA
 ■ godz. 18.00: „Historia Muzyki” – widowisko muzycz-

ne w wykonaniu Muzikantów w ramach 13. Między-
narodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”, 
Rynek

 ■ godz. 18.00: „Super Spark: Gwiezdna misja”, reż. 
A. Woodley, „Kształt wody”, reż. Guillermo del Toro 
– projekcje w ramach Letniego Kina Plenerowego, 
plac przed Areną Gliwice (ul. Akademicka 50)

PONIEDZIAłEK 15 lIPCA
 ■ godz. 16.00: Poniedziałkowe zajęcia z klockami lego 

w ramach Wakacji z Małym Księciem, Filia nr 23 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Sopocka 2)

śRODA 17 lIPCA
 ■ godz. 16.00: „Mały Książę – Księga Najwspanial-

szych Cytatów” – warsztaty dziennikarsko-plastycz-
ne w ramach Wakacji z Małym Księciem, Bibliofo-
rum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Pani Toti i sprawa fryzury” – warsztaty 
twórcze z Joanną Sorn-Garą w ramach „Popołudnio-
wej zabawy z Panem Totim”, Filia nr 17 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

kultura.gliwice.eu

lato, leżaki i największe filmowe hity – brzmi jak przepis na idealną niedzielę, prawda? 
Wystartowało letnie Kino Plenerowe. W niedzielę o godz. 18.00 zostanie wyświetlony 
film dla dzieci, a o godz. 20.00 dla dorosłych widzów. I tak co tydzień, aż do 1 września!.

Drugie spotkanie kinomanów 
zaplanowano na placu pod Are-
ną Gliwice (ul. Akademicka 50). 
14 lipca dzieciaki spróbują ocalić 
wszechświat przed wszechmoc-
nym Generałem Zongiem. Zoba-
czą film „Super Spark: Gwiezdna 
misja”. Dorośli natomiast pozna-
ją „Kształt wody” ze świetną rolą 
Sally Hawkins.

W następnych tygodniach kino pod 
chmurką pojawi się na lotnisku na 
Trynku, a także w Wilczym Gardle, 
Łabędach i w dzielnicy Obrońców 
Pokoju. Ostatnie seanse, 1 wrze-
śnia, zostały zaplanowane pod Ra-
diostacją (ul. Tarnogórska 129). W 
kinowych planach są takie przeboje 

jak „Życie Pi”, film oparty na best-
sellerowej powieści Yanna Martela, 
trzymający w napięciu kryminał w 
gwiazdorskiej obsadzie – „Morder-
stwo w Orient Ekspressie” – czy 

bajka „Roboty”. Szczegółowy 
harmonogram jest dostępny na 
stronie kultura.gliwice.eu. Wstęp 
na wszystkie seanse jest wolny. 
 (mm)

Johann Sebastian Bach to jeden z najważniejszych twórców barokowych 
w muzyce. Jego bogata twórczość i projekty inspirowane jego muzyką zostaną 
zaprezentowane podczas XX Gliwickiego Festiwalu Bachowskiego. Wystąpią 
m.in. Elżbieta Stefańska, Krzysztof Firlus i Rinaldo Alessandrini.

Jak co roku w naszym mieście 
odbędą się koncerty z najwyższej 
muzycznej półki. Gliwicki Festiwal 
Bachowski jest świętem melo-
manów. Koncert inauguracyjny 
rozpocznie się 13 lipca o godz. 
18.00. W ewangelicko-augsbur-
skim kościele Marcina Lutra (ul. 
Strzelców Bytomskich 18) wystą-
pią Sirkka-Liisa Kaakinen i Elżbie-
ta Stefańska. Fińska skrzypaczka 
i znakomita klawesynistka obok 
utworów Bacha wykonają między 
innymi kompozycje Wolfganga 
Amadeusa Mozarta.

17 lipca  o godz. 19.30 w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go (ul. Daszyńskiego 2) wystąpią: 
Krzysztof Firlus (viola da gamba), 
Tomasz Pokrzywiński (wiolonczela 

barokowa) i Anna Firlus (klawesyn). 
W programie koncertu są między 
innymi utwory Karla Friedricha 
Abela, niemieckiego wirtuoza gry 
na violi da gamba.

20 lipca o godz. 19.30 w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
rozpocznie się koncert „Two for 
Bach”. Laura Pontecorvo i Rinaldo 
Alessandrini wystąpią w klawe-
synowym duecie. Włoscy instru-
mentaliści skupią się na muzyce 
Bacha, a Calmus Ensemble 23 lipca 
zafunduje publiczności prawdziwą 
mieszankę stylów i kompozytorów. 
Kluczem doboru utworów będzie 
Lipsk, miasto pracy i śmierci Ba-
cha. Koncert rozpocznie się o godz. 
19.30 w kościele pw. Wszystkich 
Świętych (ul. Kościelna 4).

Na zakończenie festiwalu, 24 lipca, 
w kościele pw. Wszystkich Świętych 
odbędzie się koncert kantatowo-o-
ratoryjny. Estravaganza Consort & 
Players pod kierownictwem arty-
stycznym Andrzeja Zawiszy wyko-
nają „Oratorium na Wielkanoc” 
Bacha. Początek o godz. 19.30.

Organizatorem XX Gliwickiego 
Festiwalu Bachowskiego jest Klub 
Inicjatyw Kulturalnych. Projekt jest 
dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)

Zaczną od Bacha

Filmowy relaks pod gołym niebem
14 lipca 
plac pod Areną Gliwice  
(ul. Akademicka 50)

„Super spark: Gwiezdna misja” 
„Kształt wody”

21 lipca 
Wilcze Gardło, teren SP nr 2  
(ul. Goździkowa 2)

„Kumple z dżungli” 
„Król rozrywki”

28 lipca 
Łabędy, teren obok boisk przy  
ul. Piaskowej 5

„Fistaszki – wersja kinowa” 
„Morderstwo w Orient Ekspressie”

4 sierpnia 
pl. Grunwaldzki

„Najnowsze przygody Mikołajka” 
„Czym chata bogata”

11 sierpnia 
dzielnica Obrońców Pokoju, teren 
przy SP nr 39 (ul. Obrońców Pokoju 4)

„Alvin i wiewiórki: Wielka 
wyprawa” 
„Życie Pi”

18 sierpnia 
lotnisku na Trynku

„Roboty” 
„Niezwykła podróż fakira, który 
utknął w szafie”

25 sierpnia 
pl. Grunwaldzki

„Munio: Strażnik Księżyca” 
„Dziewczyna we mgle”

1 września 
Radiostacja (ul. Tarnogórska 129)

„Jumanji: Przygoda w dżungli” 
„Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”
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Calmus Ensemble

Helena Poczykowska

Krzysztof Firlus

https://kultura.gliwice.eu/
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WARTO WIEDZIEĆ

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

Wyróżnienia przyznawane są 
w trzech kategoriach: twórczości 
artystycznej, upowszechniania 
kultury i ochrony kultury. Laure-
atami mogą zostać osoby fizyczne 
zamieszkałe w Gliwicach lub oso-
by prawne i inne podmioty, któ-
rych siedziba mieści się w naszym 
mieście. Nagrody są przyznawane 
zarówno za całokształt osiągnięć, 
jak i szczególne zasługi dla gliwic-

kiej kultury w 2018 roku. Zgła-
szać 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 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(ul. Zwycięstwa 21), szczegóło-
wych informacji udzielają pracow-
nicy Wydziału Kultury i Promocji 
Miasta 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)

Szukamy twórców i animatorów kultury
Gala rozdania nagród w 2018 r.
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Przed tygodniem na łamach tego cyklu dominowała wtopiona w zieleń architektura socrealizmu. Dziś dla odmiany 
zajmijmy się wysokościowcami, których ascetyczna, betonowo-szklana forma nasuwa natychmiastowe skojarzenie 
ze światem Zachodu. Na początek – drapacz chmur w piekielnie gorącym obrazie filmowym „Płonący wieżowiec”.
Akcja obsypanego nagrodami filmu 
katastroficznego z 1974 roku w re-
żyserii Irwina Allena i Johna Guil-
lermina (ze Stevem McQueenem 
i Paulem Newmanem w rolach 
główych) dzieje się w postmoder-
nistycznym budynku wzniesionym 
na fali krytyki funkcjonującego 
do połowy lat 60. modernizmu. 
Przeciwnikom nie podobał się jego 
minimalizm, „nudne” rozwiązania 
formalne, odsunięcie użytkownika 
na dalszy plan, niedostrzeganie, 
a nawet ignorowanie kontekstu 
otoczenia i odcięcie się od kultu-
rowych korzeni. Za architekturą 
postmodernistyczną szło nato-
miast łączenie zaskakujących 
detali, przyzwolenie na twórczą 
(czasem wręcz spektakularna), 
osobistą wypowiedź architekta 
oraz nowatorskie rozwiązania tech-
niczne ułatwiające realizację coraz 
to wyższych konstrukcji. Jednak 

film pokazał nie tylko świadectwo 
architektonicznych możliwości 
człowieka. Skupił się na podkre-
śleniu straszliwych następstw ludz-
kich zaniedbań i nadużyć w trakcie 
budowy. 

Pierwsze „drapacze chmur” wzno-
szono w Nowym Yorku oraz Chicago 
już pod koniec XIX wieku. To okre-
ślenie miało odzwierciedlać moż-
liwości ekspansji człowieka w ota-
czającą przestrzeń. Zastosowanie 
stali do konstrukcji szkieletowych 
„olbrzymów” pozwalało budowni-
czym otrzymać niebotyczne wyso-
kości. Jednym z pierwszych takich 
budynków był 106-metrowy World 
Building w Nowym Jorku, oddany 
do użytku w 1890 roku. Nie dotrwał 
do naszych czasów – wyburzono go 
w 1955 roku. Dziś nie uchodziłby 
jednak za wysokościowca, gdyż 
w Stanach Zjednoczonych istnieje 
umowny przedział, według którego 
wieżowcem jest budynek dopiero 
o wysokości przekraczającej 150 
metrów.

„Wieżowcowym boomem” były 
w Stanach lata 10., 20. i 30. XX 

wieku. Powstały wtedy Bank of 
Manhattan Trust Building, Chrys-
ler Building czy słynny Empire 
State Building. Ikoniczna wysoka 
zabudowa Nowego Jorku na całe 
dekady wrosła w scenografię fil-
mową. W kultowym „Manhatta-
nie” Woody’ego Allena tłem akcji 
jest architektura tej specyficznej 
wyspy i rozpoznawalna wszędzie 
muzyka George’a Gershwina.

W Polce – w Warszawie w latach 
1931–1933 – także wzniesio-
no budynek w stylu art deco, 
dorównujący rozmachem ame-
rykańskim drapaczom chmur. 
Szesnastopiętrowy (60 m) obiekt 
dla angielskiego „Towarzystwa 
Ubezpieczeń Prudential” zapro-
jektowali M. Weinfeld, S. Bryła 
i W. Poniż. Zniszczony w czasie  
II wojny światowej, został po niej 
odbudowany w formie budzącej 
skrajne uczucia.

A jak w Gliwicach realizowano 
marzenia o dosięgnięciu nieba? 
W latach 60. ubiegłego wieku 
włodarze miasta mieli plany 
zabudowy wieżowcami całego 

kwartału zlokalizowanego przy 
dzisiejszych ulicach Wyszyńskie-
go, Dworcowej i Dolnych Wałów. 
Budowle te nie nawiązywały ani 

gabarytami, ani formą do są-
siednich historycznych kamienic. 
Ostatecznie dalekosiężne plany 
nie zostały w pełni zrealizowane 
i właśnie dlatego szeroki „me-
trowiec” przy ul. Wyszyńskiego 
14 tak bardzo różni się od swe-
go najbliższego otoczenia. Dla 
zniwelowania tej odmienności 
budynkowi nadano neutralną, 
spokojną kolorystykę naturalnego 
tynku i tym też kierowano się przy 
niedawnym remoncie elewacji.

Najnowszym gliwickim odpo-
wiednikiem drapacza chmur jest 
biurowiec banku (dawny „szkiele-
tor”) przy ul. Zwycięstwa. Opisując 
Gliwice, żartuję czasem, że u nas 
wszystko jest na miarę człowieka, 
więc i nasz wieżowiec jest dosto-
sowany skalą do miasta.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Architektura w roli głównej
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Biurowiec przy  
ul. Zwycięstwa

Rockefeller Plaza

Panorama Manhattanu widziana z tarasu  
widokowego Empire State Building

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 28/2019 (960), 11 lipca 2019 7

spoRt

To była udana próba generalna przed kluczowymi meczami w eliminacjach ligi 
Mistrzów oraz Superpucharem Polski. 6 lipca Piast Gliwice podczas sparingu na 
własnym stadionie, pewnie pokonał spadkowicza ekstraklasy Miedź legnica 7:1.
Każda kolejna akcja napędzała 
Mistrzów Polski, którzy dokładali 
kolejne bramki. Z dobrej strony 
pokazali się nowi zawodnicy 
sprowadzeni przed startem 
sezonu na Okrzei. Jakub Holu-
bek zanotował asystę drugiego 
stopnia przy bramce Badíi. Seba-
stian Milewski solidnie pracował 
w środku pomocy, a Dani Aquino 
najpierw zapisał na swoim kon-
cie asystę, a następnie samo-
dzielnie zdobył swoją premie-
rową bramkę. Honorowego gola 
dla Miedzi zdobył w 26. minucie 
spotkania Henrik Ojamaa.

Za Piastem już także pierwszy 
mecz z Bate Borysów w Lidze 
Mistrzów. Rewanż odbędzie 

się 17 lipca na Stadionie im. P. 
Wieczorka przy ul. Okrzei. A już 
w najbliższą sobotę Piast sto-

czy w Gliwicach walkę z Lechią 
Gdańsk o Superpuchar Polski. 
Kibicujmy naszym!  (mw)

Wicemistrz ligi duńskiej Brandon Tabb oraz mierzą-
cy 208 cm Joe Furstinger, który w ostatnim sezonie 
grał w składzie macedońskiego Gostivar 2015, to 
nowi zawodnicy GTK Gliwice. Drużyna wzmocniła 
się o nowego środkowego oraz rzucającego.

Joe Furstinger gra na pozycji 
środkowego. W ostatnim sezo-
nie reprezentował  macedoński 
Gostivar 2015, średnio zdoby-
wał 16.5 punktu, zbierał 7.5 pił-
ki, asystował 2.0 razy i blokował 
1.1 na mecz. Z miejsca stał się 
czołową postacią macedońskiej 
drużyny, która głównie dzięki 
niemu zdołała dojść do półfi-
nału play-off rozgrywek. 

Brandon Tabb to z kolei świet-
ny strzelec, na którego stawia 
w tym sezonie trener Paweł 
Turkiewicz. Ostatnio grał 
w Horsens IC i zdobył ze swo-
ją drużyną tytuł wicemistrza 
ligi duńskiej. Był najlepszym 
strzelcem zespołu ze średnią 
16.6 punktu, zbierał 3.5 piłki 
oraz miał 1.6 asysty na meczu.
 (mw)

Już w niedziele rozpoczną się Mistrzostwa 
Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie – FUNDA-
CJA RADAN GlIWICE OPEN 2019. To najważ-
niejszy krajowy turniej tenisowy, którego 
gospodarzem jest Miasto Gliwice.

Prestiżowe zawody są częścią 
cyklu Lotos PZT Polish Tour.  
Podczas ośmiodniowej imprezy 
zostaną rozegrane mecze kobiet 
i mężczyzn w grze pojedynczej 
i podwójnej oraz w grze mie-
szanej.

Turniej odbędzie się na kortach 
tenisowych MZUK Gliwice przy 

ul. Kosynierów 6. Zakończy się 
21 lipca. W tym roku pula na-
gród jest najwyższa w historii 
i wynosi 140 tys. złotych. 

Więcej informacji można znaleźć 
na stronie www.mistrzostwapol-
skitenis.pl. Wstęp wolny. Zapra-
szamy do kibicowania!  
 (mw)

Mistrzowski tenis w Gliwicach

Piękne zwycięstwo  
z Miedzią. Czas na  
ligę Mistrzów

Superstrzelec  
i nowy  
środkowy
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Przed pierwszym meczem w eliminacjach Ligi Mistrzów zawodnicy i kadra Piasta Gliwice spotkali 
się z prezydentem Gliwic. – Jeszcze raz gratuluję Wam zdobycia tytułu Mistrza Polski, życzę kolej-
nych sukcesów i wierzę w dobre wyniki w Lidze Mistrzów – mówił Zygmunt Frankiewicz. fo
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Brandon Tabb

Joe Furstinger

http://www.mistrzostwapolskitenis.pl/
http://www.mistrzostwapolskitenis.pl/
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Od 1 lipca w Gliwicach obowiązują nowe stawki za od-
biór śmieci segregowanych. W związku z tym pracownicy 
Urzędu Miejskiego doręczają właścicielom nieruchomości 
zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za 
odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości 
tej należności. 

Zawiadomienia są dostarczane w dni 
robocze w godzinach popołudnio-
wych oraz w soboty od godzin po-
rannych – zawsze najpóźniej do godz. 
20.00. Przypominamy zwłaszcza star-
szym mieszkańcom, że pracownicy 
UM nie są uprawnieni do pobierania 
żadnych należności!

W przypadku nieruchomości w bu-
dynkach wielolokalowych zawiado-
mienia są wysyłane wspólnocie lub 
spółdzielni mieszkaniowej.

Zmiana wysokości opłat wynika 
z uchwały nr IV/75/2019 Rady 
Miasta Gliwice z 28 marca 2019 
roku w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz usta-
lenia wysokości tej opłaty. 

Termin płatności opłaty w zmienio-
nej wysokości za III kwartał upływa 
z dniem 15 października br. 
 (PO/kik)

OGłOSZENIA / KOMUNIKATy

Ważne dla mieszkańców!
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Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego, 

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

– przetargów nieograniczonych, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.

Budowa wodociągu Ø 400 mm na odcinku  
od ul. Kujawskiej do ul. Okrężnej w Gliwicach.

Termin składania: 16 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2019 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,  

na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986), pn.

„Transport i przetwarzanie osadów ściekowych  
z Centralnej Oczyszczalni ścieków (dalej: „COś”),  

ul. T. Edisona 16 w Gliwicach oraz oczyszczalni  
ścieków w Smolnicy, ul. łęgowska”.

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

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

śląskie Centrum logistyki S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu  
w trybie przetargu nieograniczonego na 

Zadanie pt.: „Dostawa i montaż systemu  
parkingowego obsługującego samochody ciężarowe  
i osobowe wjeżdżające na teren śląskiego Centrum 
logistyki S.A. przez bramy wjazdowe nr 1 oraz nr 2 
zlokalizowane w Gliwicach przy ulicy Portowej 28”.

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2019 r. do godz. 10.15
Termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2019 r. o godz. 10.30

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

Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkanio-
wych administrowanych przez Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejon Obsługi Mieszkań-
ców nr 4.

Termin składania ofert: 17 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie w budynku mieszkalnym wielorodzin-
nym przy ul. Bernardyńskiej 59 w Gliwicach: rozbu-
dowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń 
do przewodów kominowych i budowy instalacji 
centralnego ogrzewania i c.w.u. wraz z likwidacją 
nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, remont 
elewacji i schodów zewnętrznych, podłączenie bu-
dynku do kanalizacji deszczowej, wykonanie in-
stalacji niskoprądowych i instalacji odgromowej 
oraz termomodernizacji przybudówki i rozbiórka 
budynku garażowego.

Termin składania ofert: 19 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 19 lipca 2019 r. o godz. 10.00

KOMUNIKATY

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynku przy placu Piastów 9 w Gliwicach, wraz ze 
zmianą sposobu ogrzewania na instalację  gazową, 

oraz wykonaniem prac towarzyszących.
Termin składania ofert: 18 lipca 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 18 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej informuje

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej 
przyznanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię  
w ramach Programu „Metropolitarny Fundusz Solidarności  
w 2019 r.” realizuje w 2019 roku projekt pod nazwą „Kom-
pleksowa termomodernizacja budynków komunalnych 
wraz ze zmianą systemu ogrzewania”. Przekazane środki 
finansowe przeznaczone zostaną na kompleksowe termo-
modernizacje oraz zmiany systemów ogrzewania.

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

sesjA RAdy miAstA GLiWice
11 lipca 2019 r., w sali obrad w Ratuszu Miejskim, o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta 

Gliwice – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 30 maja 2019 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 140).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta 

Gliwice na 2019 rok (druk nr 141).
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowy Świat i przedłużenia 
ul. Kosów (druk nr 131).

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego wzdłuż ul. Pszczyńskiej i ul. Błonie (druk 
nr 132).

10. Projekt uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej przy ul. Kurpiowskiej 11 
w Gliwicach (druk nr 136).

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gli-
wicach nr XXV/674/2004 z 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie 
zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 
3 lata (druk nr 135).

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji Miasta Gli-
wice do zmian klimatu do roku 2030” (druk nr 120).

13. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego miasta Gliwice (druk nr 123).

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za 
usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking 
strzeżony (druk nr 122).

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2019 roku (druk nr 121).

16. Projekty uchwał w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Gli-
wice do kategorii dróg publicznych – gminnych oraz ustalenia ich 
przebiegu (druki nr 124 i 125).

17. Projekty uchwał w sprawie pozbawienia dróg zlokalizowanych na 
terenie miasta Gliwice kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie 
ich z użytkowania, jako dróg publicznych (druki nr 126 i 133).

18. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały z 25 października 2012 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz 
zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 139).

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XXXIV/684/2013 z 9 maja 2013 r. (druk 
nr 130).

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania 
stypendiów Prezydenta Miasta Gliwice w ramach „Miejskiego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierających naukę w Gliwicach” (druk nr 128).

21. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze (druk nr 137).

22. Projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy szkół policealnych 
prowadzonych przez Miasto Gliwice (druk nr 129).

23. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto 
Gliwice od 1 września 2019 roku (druk nr 142).

24. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Miasto Gliwice od 1 września 2019 roku (druk nr 127).

25. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowa-
nego dodatku energetycznego (druk nr 138).

26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia 
na terenie miasta Gliwice programu „Rodzina 3+” (druk nr 119).

27. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (druk nr 118).

28. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków 
Miejskich w Gliwicach (druk nr 134).

29. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku 
mieszkańców ul. Pelikana o podjęcie uchwały intencyjnej w spra-
wie zwrócenia się do Prezydenta Miasta Gliwice o poprawę stanu 
infrastruktury drogowej (druk nr 143).

30. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
31. Zamknięcie sesji. 

Wiceprzewodnicząca
Rady Miasta Gliwice

Krystyna Sowa  

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

OBRADy NA ŻyWO
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http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
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OGłOSZENIA

Numer naboru 2/2019

dyrektor  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 

44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na 

WOlNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE  
EKSPlOATACJI I REMONTÓW DZIAlU lOKAlI KOMUNAlNyCH 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• nadzór nad realizacją protokołów 

uzgodnień w sprawie administrowania 
i zarządzania komunalnymi zasobami 
lokalowymi Miasta Gliwice realizowa-
nymi przez spółki ZBM w szczególno-
ści dot. zakresu obowiązków zarządcy 
w sprawie prowadzonych inwestycji 
oraz czynności technicznego utrzy-
mania zasobów lokalowych,

• merytoryczna weryfikacja fakturo-
wania kosztów utrzymania zasobów 
komunalnych przez spółki ZBM,

• udział w odbiorach robót budowla-
nych budynków i lokali komunalnych 
wykonywanych przez spółki ZBM,

• udział w realizacji wieloletnich zadań 
inwestycyjnych, w tym zadań wykony-
wanych z pozyskiwaniem finansowa-
nia ze źródeł zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie techniczne 

budowlane, lub wyższe techniczne 
zakończone tytułem inżyniera lub 
magistra inżyniera (udokumentowane 
kserokopią świadectwa lub dyplomu), 

• znajomość przepisów ustaw: Prawo 
budowlane (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
1202 z późn. zm.), o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1234), o samo-
rządzie gminnym (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 506),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbo- 
we.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzę-

dowych, pracy w zespole, obsługa 
komputera w stopniu bardzo dobrym, 
znajomość topografii miasta.

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, kon-

sekwencja w działaniu, odporność 
na stres.

Informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca 

na I, II lub III piętrze Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów 
Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifika-

cje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opu-

blikowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce  
praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiadaniu peł-
nej zdolności do czynności prawnych;

• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a prawo-

mocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwa ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe i nie toczy 
się przeciwko mnie postępowanie 
karne, 

• przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania – w przypadku 
podjęcia decyzji o zatrudnieniu 
w wyniku przeprowadzonego na-
boru, zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym mo-
gą zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne na-
leży składać w zamkniętych kopertach 
oznaczonych nr naboru 2/2019, w sekre-
tariacie Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej (I piętro), pl. Inwalidów Wojennych 
12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 12 lipca 2019 r. do 
godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej po 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.

Planowany termin przeprowadzenia te-
stów merytorycznych: 18 lipca 2019 r., 
godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowi-

ska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach jest do-
stępny na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.pl w zakładce praca,

• zastrzega się informowanie o zakwali-
fikowaniu do testów merytorycznych 
wyłącznie kandydatów, których doku-
menty aplikacyjne spełniały wymogi 
formalne zawarte w ogłoszeniu o na-
borze (wykaz kandydatów spełniają-
cych wymagania formalne zostanie 
zamieszczony w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane 
(osoby zainteresowane zwrotem do-
kumentów mogą je odebrać w ZGM 
zgłaszając się osobiście, a nieodebra-
ne dokumenty po trzech miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu),

• w przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM, 

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych – 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
kandydata zatrudnionego w wyniku 
przeprowadzonego naboru,

• ZGM informuje, że w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandy-
dat chcący skorzystać z uprawnienia 
pierwszeństwa w zatrudnieniu składa 
wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

Dyrektor Zakładu Gospodarki  
Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  

pl. Inwalidów Wojennych 12,
poszukuje pracownika (pełny etat) na 
stanowisko urzędnicze na zastępstwo 

w związku z usprawiedliwioną  
nieobecnością pracownika  

samorządowego (planowany czas 
zastępstwa – około 1,5 roku).

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem 

list mieszkań do zasiedlenia, 
• prowadzenie rejestru wniosków i ich weryfikacja,
• obsługa klienta zewnętrznego.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe lub średnie,
• znajomość pakietu MS office (WORD, EXCEL),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz ko-

rzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie w pracy biurowej (w zakresie 

obsługi klienta).
Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność, 

rzetelność, punktualność, umiejętność pracy w ze-
spole, komunikatywność, wysoka kultura osobista. 

Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynku bez windy, praca na I, II lub 

III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• dokument wzoru oświadczeń (opublikowany na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej – www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca),

• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wy-

rokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie 
postępowanie karne, 

• przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej mojego imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania w przypadku podjęcia decyzji 
o zatrudnieniu w wyniku przeprowadzonego 
naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwia-
jącej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym mogą zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „UMOWA 
NA ZASTEPSTWO W ZGM”, w sekretariacie Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej (I piętro), pl. Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do 12 lipca 2019 r. do godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej po terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Zastrzegamy zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną 
tylko wybranych kandydatów. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19.
Inne informacje:
• zgodnie z art. 12 pkt. 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych nie jest wymagane przeprowa-
dzenie naboru w celu zatrudnienia osoby na za-
stępstwo, w związku z nieobecnością pracownika 
samorządowego,

• nadesłane oferty nie są odsyłane (osoby zaintere-
sowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać 
w ZGM zgłaszając się osobiście 15 czerwca 2019 r., 
nieodebrane dokumenty 16 czerwca 2019 r. pod-
legają zniszczeniu),

• zgodnie z ustawą o pracownikach samorządo-
wych z 21 listopada 2008 r. (t.j. DzU z 2016 r., 
poz. 902) – publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego.

OferTY prAcY

Numer naboru: 28/MZON/2019

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

zatrudni kandydatów na stanowisko urzędnicze  
– referent w Miejskim Zespole ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, w wymiarze 0,5 etatu.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
1. Prowadzenie postępowań administra-

cyjnych w zakresie orzekania o niepeł-
nosprawności i stopniu niepełnospraw-
ności (w tym protokołowanie posiedzeń 
składów orzekających).

2. Prowadzenie sprawozdawczości doty-
czącej wydawanych kart parkingowych 
i legitymacji.

3. Sprawdzanie pod względem formalnym 
i merytorycznym przyjętych wniosków 
o wydanie karty parkingowej, wydawa-
nie kart parkingowych.

4. Udzielanie informacji osobom ubiegają-
cym się o wydanie orzeczenia na temat 
przysługujących im uprawnień.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe humanistyczne 

(udokumentowane kopią dyplomu).
2. Co najmniej trzyletni staż pracy.
3. Znajomość przepisów: 

• ustawy o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych z 27 sierpnia 
1997 r. (t.j. DzU z 2018 r., poz. 511) 
wraz z aktami wykonawczymi,

• Kodeksu postępowania administra-
cyjnego (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2096),

• ustawy o pracownikach samorzą-
dowych z 21 listopada 2008 r. (DzU 
z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm).

4. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicz-
nych.

6. Niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wymagania dodatkowe
1. Biegła znajomość obsługi komputera 

(Word, Excel), urządzeń biurowych.
2. Doświadczenie w pracy w administracji 

publicznej. 
3. Informacja o warunkach pracy na stano-

wisku objętym naborem.
4. Praca w siedzibie MZON przy ul. Bojkow-

skiej 20, na I piętrze, przemieszczanie 
się pomiędzy kondygnacjami budynku.

5. Praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy, 
w miesiącach letnich praca w wysokich 
temperaturach, w zależności od potrzeb, 
istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy.

6. Stały dopływ informacji i gotowość 
do udzielania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego (liczne 
kontakty wewnętrzne w ramach MZON 
i OPS) i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni, telefoniczny, pisemny). Praca 
w stresie i pod presją czasu.

Cechy charakteru:
• dyspozycyjność, umiejętność pracy w ze-

spole, umiejętność planowania i organi-
zacji pracy, samodzielność, umiejętności 
analityczne, duże tempo pracy, odpor-
ność na stres. 

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

nowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy dostępny na 

http://ops.bip.gliwice.eu/pub/oglosze-
nia/nabory/ops/kwestionariusz_oso-
bowy.pdf, 

• oświadczenie kandydata o posiadanym 
wykształceniu,

• oświadczenie kandydata o stażu pracy,
• kopia dokumentu potwierdzającego 

niepełnosprawność, w przypadku gdy 
kandydat zamierza skorzystać z upraw-
nienia wynikającego z art. 13a ust. 2 
ustawy o pracownikach samorządowych,

• oświadczenie kandydata o braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do zatrudnie-
nia na oferowanym stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić 
zatrudnienie,

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

• własnoręcznie podpisane oświadcze-
nie o treści: „Przyjmuję do wiadomości 
fakt obowiązku publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej moich danych 

osobowych, zgodnie z wymogami usta-
wy o pracownikach samorządowych  
z 21 listopada 2008 r.”.

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa powyżej, 
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze, był niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przy-
sługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. Kandydat, który 
zamierza skorzystać z powyższego upraw-
nienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, 
życiorys zawodowy powinny być własno-
ręcznie podpisane.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kan-
dydatów ubiegających się o zatrudnienie 
w Ośrodku Pomocy 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 OPS.
Docelowe stanowisko przewidziane dla pra-
cownika realizującego opisany w ogłoszeniu 
zakres obowiązków to inspektor.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji po-
siadanych przez kandydata wyłonionego do 
zatrudnienia w wyniku naboru.
Dokumenty należy składać w terminie do 
22 lipca 2019 r. w Dziale Kadr i Organiza-
cji Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwi-
cach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, pokój  
nr 207, w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem „Nabór numer 28/MZON/2019 na 
wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim 
Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści w Gliwicach”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decydu-
je data wpływu dokumentów do sekretaria-
tu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie 
będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane podlegają zniszczeniu w terminie 
określonym w „Regulaminie naboru ze-
wnętrznego na wolne stanowiska urzędni-
cze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gli-
wicach”.
Lista kandydatów spełniających wymogi 
formalne i dopuszczonych do kolejnego 
etapu postępowania ogłoszona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umiesz-
czone na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogło-
szeń Ośrodka Pomocy Społecznej Gliwice, 
ul. Górnych Wałów 9, parter.
Postępowanie rekrutacyjne składa się  
z 3 etapów.
Planowany termin testów merytorycznych: 
24 lipca 2019 r.
Ostateczny termin testu merytorycznego 
zostanie opublikowany na stronie interne-
towej www.opsgliwice.pl wraz z listą kandy-
datów spełniających wymagania formalne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniających 
wymagania formalne nastąpi do 23 lipca 
2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  
w Gliwicach, ul. Chorzowska 5,
zatrudni od 1 września 2019 r.  

nauczyciela informatyki  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: ukończone studia kierunkowe I lub II stopnia.
Oferty proszę składać drogą e-mailową lub osobiście.
Ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice, tel. 32/230-68-31,  

e-mail: szkola@zsti.gliwice.pl.

INFORMACJA SZCZEGÓłOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH ZBIERANyCH PRZEZ ZAKłAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GlIWICACH 
W ZWIąZKU Z REAlIZACJą ZADAŃ USTAWOWyCH 1:

• administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. W sprawach związanych z ochroną 
danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją 
e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wska-
zując formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do udzielenia odpowiedzi,

• dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji 
pracowników do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

• dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974 r. 
oraz ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. W przypadku 
podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych 
w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne,

• osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oso-
bowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich 
usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogło-
szeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych. Każda osoba, której dane dotyczą, ma również prawo 
do wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, 
do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

• dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa,

• dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy 
akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach z 14 lipca 1983 r.,

• w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zautomatyzowane podej-
mowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://ops.bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwestionariusz_osobowy.pdf
http://ops.bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwestionariusz_osobowy.pdf
http://ops.bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwestionariusz_osobowy.pdf
http://www.opsgliwice.pl/
mailto:szkola%40zsti.gliwice.pl?subject=
http://www.zsti.gliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
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KombAtAnci

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 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 nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej 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 umieszczonych 

w wykazach.

NIerUcHOMOŚcI

NIerUcHOMOŚcI

OferTY prAcY

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 204 i 205/1, obręb Czechowice 
Zachód, położonej w Gliwicach przy  
ul. Toszeckiej 183, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice. Dz. nr 204, ob-
ręb Czechowice Zachód, użytek RIVb 
– grunty orne, o pow. 0,2966 ha, księ-
ga wieczysta nr Gl1G/00014972/2. 
działka nr 205/1, obręb Czechowice 
Zachód, użytek B – tereny mieszkanio-
we, o pow. 0,0966 ha, księga wieczysta  
nr Gl1G/00014972/2. łączna po-
wierzchnia gruntu: 0,3932 ha.

Termin przetargu: 29 lipca 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
534 000,00 zł*
*Cena nieruchomości, tj. 352 000,00 zł (co stanowi 65,92% ceny) 
zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. 
zm.). W pozostałej części, cena nieruchomości, tj. 182 000,00 zł 
(co stanowi 34,08% ceny) zwolniona jest z podatku VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  
Wadium: 54 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:

• dz. nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 
0,0497 ha, KW nr Gl1G/00024024/4, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, poło-
żona przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

Termin przetargu: 30 lipca 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 141 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 14 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lipca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• działka nr 453, obręb Żerniki, o pow. 
0,0390 ha, położona przy ul. Tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
Gl1G/00032103/2, użytek B – tereny 
mieszkaniowe;

• działka nr 455, obręb Żerniki, o pow. 
0,0746 ha, położona przy ul. Tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w KW 
Gl1G/00033908/2, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane.

Termin przetargu: 31 lipca 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 253 800,00 zł
Cena nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm).
Wadium: 25 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 lipca 2019 r. 

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie 
pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka  
nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

NIerUcHOMOŚcI  
NA SprZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• od nr. 136/2019 do nr. 138/2019 do 19 lipca 

2019 r.,
• od nr. 140/2019 do nr. 143/2019 do 19 lipca 

2019 r.,
• nr 144/2019 i nr 145/2019 do 22 lipca 2019 r.,
• nr 125/2019 do 22 lipca 2019 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 139/2019 do 19 lipca 2019 r.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 202–205/2019 do 23 lipca 2019 r.,
• nr 207–209/2019 do 23 lipca 2019 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 199/2019 do 23 lipca 2019 r.,
• nr 201/2019 do 23 lipca 2019 r.;
garażu przeznaczonego do wyodrębnienia i nie-
odpłatnego przeniesienia własności oraz oddania  
w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do 
korzystania z garażu:
• nr 200/2019 do 23 lipca 2019 r.

dZIAłKI pod  
bUdoWnictWo  
mieszKAnioWe

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. 32/338-64-12, 32/338-64-10 

oraz 32/338-64-11.

Położone  
przy ul. Poziomkowej  

w Gliwicach,  
obręb Czechowice Północ
 dz. nr 77/40 o pow. 1164 m2, 

KW Gl1G/00092908/3
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
252 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2, 
KW Gl1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
256 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, 
KW Gl1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
258 000,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 25 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/49 o pow. 2030 m2, 
KW Gl1G/00092907/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1  
– wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 6 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
395 600,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 106
Wadium: 39 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

OPIS NIERUCHOMOśCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do 
prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzo-
ne (z wyjątkiem granic przylegających do nich 
nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzo-
ne), porośnięte dziko rosnącą roślinnością  
i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone  
w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 
(przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy).  
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłą-
cze energii elektrycznej oraz gazowe.

Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział 
wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Cze-
chowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, któ-
ra stanowi ulicę dojazdową (ul. Poziomkowa).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOśCI 
i sposÓb zAGospodARoWAniA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (uchwała  
nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach  
z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest symbolem 
13MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej – istniejące.

Ponadto teren obejmujący działki znajduje się 
w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

● spawacz 
wykształcenie zawodowe, 3-letnie doświadczenie w spa-
waniu konstrukcji stalowych, dobra znajomość rysunku 
technicznego, spawanie metodą TIG (warunek konieczny) 
i MIG, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● fizjoterapeuta 
wykształcenie wyższe kierunkowe, zakres obowiązków: 
praca z pacjentami w warunkach domowych, miejsce 
pracy Knurów (miejsce zamieszkania podopiecznego);

● kierowca wozidła technologicznego 
wykształcenie min. podstawowe, mile widziane doświad-
czenie zawodowe, uprawnienia do kierowania wozidłem 
technologicznym, zakres obowiązków: obsługa wozidła 
technologicznego, jedna zmiana, miejsce pracy Knurów;

● toromistrz 
wykształcenie przynajmniej podstawowe, doświadcze-
nie zawodowe mile widziane, uprawnienia toromistrza, 
zakres obowiązków: bieżące utrzymanie towarów, rozła-
dunek wagonów, jedna zmiana, miejsce pracy Knurów;

● fryzjerka 
wykształcenie: brak wymagań, zakres obowiązków: wy-
konywanie zabiegów fryzjerskich (pielęgnacji), pomoc 
w doborze fryzury i techniki jej wykonania, dwie zmiany, 
miejsce pracy: Gliwice;

● operator magazynowy 
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane uprawnienia 
na wózki UDT, zdolność fizyczna, manualna, dobry wzrok, 
dobra kondycja, gotowość do pracy w trybie dwuzmia-
nowym, praca w magazynie, kompletowanie zamówień, 
praca ze skanerem, miejsce pracy: Gliwice;

● instalator sieci teletechnicznych/telemonter
wykształcenie min. zawodowe, mile widziany kierunek 
budowlany i pokrewne, znajomość zagadnień budo-
wy instalacji teletechnicznych, zakres obowiązków: 
montaż instalacji teletechnicznych, elektrycznych oraz 
światłowodowych, jedna zmiana, miejsce pracy: Gli-
wice i okolice. 

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 4 lipca 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na: http://sm.bip.
gliwice.eu w zakładce Nabory oraz na tablicy ogłoszeń 
Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w zamkniętej 
kopercie do pokoju 102B w siedzibie Straży Miejskiej  
w Gliwicach lub przesłać pocztą, w terminie do 6 sierpnia 
2019 r. do godz. 13.00, na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,  
Wydział Organizacyjno-Finansowy,  

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

„Kandydat na stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli 
zostaną dostarczone na ww. adres w terminie do 6 sierpnia 
2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.
smgliwice.pl w zakładce BIP – NABORY. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 9 sierpnia 2019 r. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-72, wew. 103.

WyKAZ NR NA/1/2019
Stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-860/19 z 2 lipca 2019 r., zawierający opis i warunki zbycia nieruchomości  

zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Gliwice i przeznaczonej do zbycia w formie aportu.

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. w ha  
i użytek  

gruntowy

Wartość 
nieruchomości 

w zł (netto)

Udział  
w  zbywanej 

nieruchomości
Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie 
miejscowym zagospodarowania 

przestrzennego
Wartość udziału 

w zł (netto) Informacja o zbyciu

1.

Nieruchomość  
zabudowana  

przy ul. Anny Jagiellonki, 
działka nr 545,  

KW nr 
GL1G/00045784/3,  

obręb Łabędy,  
tereny mieszkaniowe.

0,0085

Użytek: B
44 160,00 4844/1000

Nieruchomość  
zabudowana 
budynkiem 

mieszkalnym oraz 
gospodarczym,  

który jest 
w złym stanie 
technicznym.

Tereny oznaczone symbolem: 
30 MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz 21 KD – tereny komuni-
kacji istniejącej i modernizo-

wanej.

21 000,00 

Zbycie następuje 
w drodze aportu na 

rzecz Zarządu 
Budynków Miejskich  

II Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego 

Sp. z o.o. w Gliwicach.

UWAGA: Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach w okresie od 2 lipca 2019 r. do 23 lipca 2019 r., a ponadto informację o wy-
wieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Osobom, którym z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2204 z póź. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o jej nabycie, tj. do 13 sierpnia 2019 r. Po bezskutecznym 
upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta na warunkach określonych w niniejszym wykazie.  

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://www.pup.gliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
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OGłOSZENIA

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21, na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
oraz na stronie podmiotowej Wojewody 
śląskiego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej został podany do publicznej wiadomo-
ści wykaz zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunika-

ty urzędowe / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

NIerUcHOMOŚcI

UŻYTKOWe

MIeSZKALNe

LOKALe NA SprZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• Ul. ASNyKA 13, lokal nr III, par-
ter, piwnica, pow. 82,99 m2, parter:  
2 pomieszczenia, pomieszczenie 
sanitarne, WC, piwnica: 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
260 700,00 zł
Wadium: 13 100,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44 c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 12 lipca 2019 r.

• Ul. KORCZOKA 47, garaż nr 5, par-
ter, pow. 13,18 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
14 200,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 19 lipca 2019 r. od godz. 12.45 
do 13.00 (dodatkowy termin oględzin: 30 lip-
ca 2019 r. od godz. 13.00 do 13.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy  
ul. Niedurnego 6 w Gliwicach, tel. 32/339-
29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• Ul. KOZIElSKA 13, garaż nr 2, 
parter, pow. 15,45 m2, 1 pomiesz-
czenie, garaż do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 23 lipca 2019 r. od godz. 10.00 
do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 6 sierpnia 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• Ul.RyBNICKA 52-54 – KOSÓW 2, 
garaż nr 2, parter, pow. 13,00 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu

Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
11 700,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 24 lipca 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 
6 sierpnia 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-
-29-92)
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• Ul. PlEBAŃSKA 18, lokal nr I, 
parter, I piętro, pow. 376,76 m2  
+ 2 piwnice o łącznej powierzchni: 
42,51 m2, parter: 15 pomieszczeń, 
3 korytarze, 4 WC; I piętro: 4 po-
mieszczenia i 2 korytarze, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
1 092 120,00 zł
Wadium: 54 700,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2019 r. od godz. 16.00 
do 16.15, 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.30 do 
9.45 (dodatkowy termin oględzin: 3 września 
2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• Ul. WySZyŃSKIEGO 14B, lokal nr II, 
parter, I piętro, pow. 363,85 m2, 
parter: wiatrołap, sala sprzedaży; 
I piętro: 2 sale (wraz z antresolą), 
magazyn, trzy pomieszczenia biu-
rowe, pomieszczenie gospodarcze, 
korytarz, kuchnia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
1 120 200,00 zł
Wadium: 56 100,00 zł
Termin oględzin: 25 lipca 2019 r. od godz. 15.30 
do 15.45, 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.00 do 
9.15 (dodatkowy termin oględzin: 3 września 
2019 r. od godz. 10.30 do 10.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• Ul. PROZy 5, lokal nr 2, parter, 
pow. 60,20 m2 + piwnica: 5,01 m2, 
3 pokoje, kuchnia, 2 przedpokoje, 
łazienka, WC, lokal do generalne-
go remontu
Termin przetargu: 18 lipca 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
177 744,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89
Termin wpłaty wadium: 12 lipca 2019 r.

• Ul. MASTAlERZA 35, lokal nr 5,  
II piętro, pow. 32,60 m2 + piwnica: 
8,45 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, WC, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 25 lipca 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
85 600,00 zł
Wadium: 4300,00 zł
Termin oględzin: 15 lipca 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 23 lipca 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 w Gli-
wicach, tel. 32/231-53-24)
Termin wpłaty wadium: 19 lipca 2019 r.

• 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, przedpokój, spiżarka, 
WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
379 000,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 
30 lipca 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• Ul. KOśCIUSZKI 28, lokal nr 8, 
parter, pow. 31,18 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do WC usy-
tuowanym na klatce schodowej 
(pozostającego w częściach wspól-
nych nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu

Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
66 900,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 17 lipca 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• Ul. CHORZOWSKA 14, lokal nr 14, 
iii piętro, pow. 42,60 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
104 900,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 15 lipca 2019 r. od godz. 12.45 
do 13.00 (dodatkowy termin oględzin: 30 lipca 
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzow-
skiej 14 w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• Ul. CyRANECZKI 4, lokal nr 2, par-
ter, pow. 37,26 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 1 sierpnia 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
107 400,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
Termin oględzin: 19 lipca 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 
30 lipca 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy  
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-
29-92)
Termin wpłaty wadium: 26 lipca 2019 r.

• Ul. śW. KATARZyNy 3A, lokal nr 5, 
ii piętro, pow. 30,36 m2 + piwnica: 
6,35 m2 + WC – 0,92 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 8 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
75 315,00 zł
Wadium: 3800,00 zł
Termin oględzin: 22 lipca 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 6 sierp-
nia 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali 

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

przeznaczoną do wydzierżawienia, stano-
wiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 17/SP/2019 do 19 lipca 2019 r.

Zarząd 
Budynków 
Miejskich ii 

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 

Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu konkursu 

ofertowego na wysokość stawki 
czynszu za najem lokalu  

użytkowego usytuowanego przy:

● ul. Granicznej 51,  
pow. 35,00 m2.

Oględziny lokalu:  
4 lipca 2019 r. od godz. 14.15 do 14.30.

Termin składania ofert:  
12 lipca 2019 r.  

Miejsce składania ofert: siedziba 
ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.

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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  
w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:

i pRzetARG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie 
się 6 sierpnia 2019 r. (wtorek) od godz. 
9.30 do godz. 9.45 w pokoju 121 – sa-
la narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 6 sierpnia 2019 r. 
(wtorek) o godz. 10.00 w pokoju 121  
– sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
Wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
•  wpłacenie wadium i przedłożenie do-

wodu wpłaty – kserokopii wraz z pi-
semną informacją o numerze konta, na 
które wadium to będzie mogło zostać 
zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu 
(wadium należy wnieść przed upływem 
terminu przetargu i zaleca się, aby zo-
stało wpłacone odpowiednio wcześnie, 
tak by znalazło się na koncie ZBM I TBS  
Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium uznane będzie za 
wniesione, gdy będzie znajdować się 
na rachunku ogłaszającego przetarg. 
W przeciwnym wypadku uczestnik nie 
zostanie dopuszczony do licytacji),

•  złożenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu, wzo-
rem umowy najmu (załącznik nr 2, 
do pobrania na stronie internetowej  
www.zbmgliwice.pl),

•  złożenie oświadczenia o braku zobowią-
zań wobec Miasta Gliwice z tytułu mię-
dzy innymi podatku, najmu, dzierżawy 

(załącznik nr 3, do pobrania na stronie 
internetowej www.zbmgliwice.pl),

•  złożenie aktualnego odpisu z właści-
wego rejestru oraz umowę spółki cy-
wilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej, prowadzonej 
przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, wystawionych nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

•  osoby fizyczne, które nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej, składają oświad-
czenie o nieprowadzeniu działalności 
gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginała-
mi muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania uczestnika przetargu.

Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wpłacą określone 
w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto 
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 
11 – ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice, nr 
konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą sta-
nu technicznego, wzorem umowy najmu, 
deklaracją wekslową można zapoznać się 
w godzinach urzędowania w Dziale Lokali 
Użytkowych (pok. 107, I piętro) ZBM I TBS 
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11.

Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz oryginał 
dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty 

wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe no-
tarialnie poświadczone, upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej 
w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do 
udziału w przetargu tylko na jeden lokal 
użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
•  zaliczeniu na poczet pierwszych należ-

ności czynszowych z tytułu zawarcia 
umowy najmu – bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

•  zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali, 

•  zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

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

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji 
organizatora przetargu weksel in blanco 
opiewający na wartość 6-miesięcznego 
czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne zwią-
zane z przygotowaniem lokalu do użyt-
kowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt zgodnie z umową 
najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, or-
ganizator zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu bądź wycofania lokalu z przetar-
gu bez podania przyczyny.

Nieruchomość zostanie udostępniona 
w celu oględzin 25 lipca 2019 r. (czwartek):
• ul. Hutnicza 26, w godz.: 10.00 – 10.15.

ul. Hutnicza 26 (U-1), front, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 36,40 m2. Lokal składający się z 1 pomieszczenia, 
wyposażony w instalacje: elektryczną (wyeksploatowana, do 
wymiany), wodno-kanalizacyjną (podejście pod umywalkę),  
WC – brak, ogrzewanie – brak (w lokalu należy zastosować eko-
logiczne źródło ciepła zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Stan techniczny lokalu – do remontu.

W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu:  
8,00 zł
Wadium: 874,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 
o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 
r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego 
dalej rozporządzeniem, informujemy, iż: 
•  administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gliwicach 44-100 , przy ul. Dolnych Wałów 11,

•  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w 
związku z realizacją powyższej umowy na podsta-
wie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) Rozporządzenia.

•  Pani/Pana dane nie będą udostępniane od-
biorcom danych, w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, 
z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane prze-
kazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie 
w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym 
dokonania wynikających z niej rozliczeń,

•  dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
trwania stosunku prawnego wynikającego z 
umowy, a także po jego ustaniu, przez okres 
przedawnienia roszczeń związanych z realiza-

cją tej umowy, wynikających z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa,

•  ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do prze-
noszenia swoich danych,

•  ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że prze-
twarzanie danych osobowych dotyczących Pani/
Pana narusza przepisy rozporządzenia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 usta-
wy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204)

Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach 

informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwi-
ce.eu) został podany do publicz-
nej wiadomości wykaz zawiera-
jący nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice: 

• nr ZDM/14/2019 do 17 lipca 
2019 r.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbm2.pl
http://www.tbs2.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
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