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DRUGA stRoNA W obiektyWie

Na rowery!

Młody fotograf z sukcesamiQuarado dał czadu!

Studenci koła naukowego PolSl Racing Politechniki Śląskiej zajęli pierwsze miejsce 
w jednej z konkurencji prestiżowych zawodów Formula Students Netherlands 2019. 
Skonstruowany przez nich bolid Quarado zwyciężył w konkurencji Acceleration. 
Posiada najlepsze przyspieszenie spośród wszystkich bolidów spalinowych zgłoszonych 
do zawodów. Koło PolSl Racing działa na wydziale Mechanicznym Technologicznym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie zespół tworzy 45 studentów.  Formula 
Students Netherlands to coroczna międzynarodowa impreza, w której udział biorą 
studenci projektujący i budujący pojazdy wyścigowe. (fot. materiały PŚ)

Policjanci świętowali

12 lipca Arena Gliwice była miejscem uroczystej zbiórki inaugurującej Święto Policji. 
W tym roku wyjątkowo uroczyste, ponieważ obchodzimy właśnie 100-lecie powstania 
polskiej policji państwowej. W uroczystości wziął udział prezydent Gliwic Zygmunt 
Frankiewicz, prezydenci, burmistrzowie i sołtysi gmin powiatu gliwickiego oraz 
jednostek wojskowych, straży miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Podczas 
zbiórki wręczone zostały odznaczenia i mianowania na wyższe stopnie, a wyróżniający 
się w pracy na rzecz społeczeństwa policjanci otrzymali nagrody od poszczególnych 
samorządów. (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)

W czerwcu do Gliwickiego Roweru Miejskiego dołączyło 941 nowych użytkowników. 
System zanotował 14 157 wypożyczeń. Jeździmy! Niezmiennie największą popularnością 
cieszą się stacje przy ul. Akademickiej (2361 wypożyczeń), dworcu PKP (2081) oraz pl. 
Inwalidów Wojennych (1678). Przypominamy, że Gliwice dołączyły do zintegrowanego 
metropolitalnego systemu rowerowego. Oznacza to, że wypożyczony w Gliwicach rower 
miejski można zostawić na stacji w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu, Tychach, Chorzowie 
lub w Siemianowicach Śląskich i odwrotnie. Tylko w czerwcu z takiej możliwości 
skorzystało 53 użytkowników GRM. (fot. M. Foltyn / UM Gliwice)

Michał Patycki, wychowanek Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach, z impetem 
wchodzi do świata zawodowej fotografii. Został laureatem 11 edycji sekcji ShowOff 
na Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Krakowie, a w czerwcu jego portfolio 
zostało zaprezentowane podczas Fotofestiwalu w Łodzi. Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy! (fot. Fotofestiwal 2019)

Artyści rządzą ulicami

Jesteśmy na półmetku 13. Międzynarodowego Festiwalu Artystów Ulicy „Ulicznicy”. Podczas drugiego weekendu w parku Chopina furorę wśród małych widzów zrobił Teatr 
Żelazny. 20 i 21 lipca czeka nas moc atrakcji. W sobotę od godz. 14.00 w parku Chopina dzieci wezmą udział w kreatywnych warsztatach, a potem zaplanowano aż trzy przed-
stawienia: Teatru Falkoshow, Zirkus Morsa i V.O.S.A. Theatre. W niedzielę dwie powtórki spektaklu Zirkus Morsa. Bądźcie z „Ulicznikami”! (fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice)

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

Duże zmiany 
w bibliotece

Powiększyło się grono gliwickich stulatek. 10 lipca dołą-
czyła do nich Anna sieczkowska. z wizytą u solenizantki 
była kierownik Urzędu stanu cywilnego, małgorzata 
korzeniowska. Życzymy dużo zdrowia! 

Anna Sieczkowska przyszła na 
świat 10 lipca 1919 roku w Do-
brzanach, wsi w dawnym woje-
wództwie lwowskim. Jako dwuna-
stolatka straciła rodziców. Mając 
dwóch braci, musiała pójść do 
pracy. Zatrudniła się jako pomoc 
domowa i tak zarabiała na życie. 
Swojego przyszłego męża poznała 
we Lwowie. Założyła z nim rodzi-
nę, mieli dzieci.

W 1946 roku państwo Siecz-
kowscy razem z falą repatrian-

tów przyjechali do Gliwic. Tutaj 
pracowali, wychowywali dzieci 
i wnuki. 35 lat temu mąż Anny 
Sieczkowskiej zmarł. Teraz jej 
radością są dzieci (2), wnuki (4) 
i prawnuki (3). Solenizantka dużo 
się uśmiecha. Pogoda ducha, 
woda i krem Nivea pozwalają jej 
cieszyć się dobrym wyglądem. 
Nadal jest bardzo ciekawa świata 
i ludzi – nie opuszcza żadnego 
wydania „Teleekspressu” i wie-
czornych „Wiadomości”.  
 (mm)

W bibliotece centralnej rozpoczął się duży remont. Na piętro zostanie przenie-
siona biblioteka muzyczna, a na parterze powstanie centrum wystawowo-konfe-
rencyjne. inwestycja o wartości ponad 2 mln zł zostanie sfinansowana z budżetu 
miasta Gliwice. 
Poddasze w budynku przy  
ul. Kościuszki 17 obecnie nie jest 
wykorzystywane. Już wkrótce się 
to zmieni! Po remoncie piętro 
będzie pełnić funkcje bibliotecz-
ne i biurowe. Dla czytelników 
zostanie otwarta między innymi 
biblioteka multimedialna ze spe-
cjalnymi fotelami do słuchania 
płyt. Natomiast pomieszczenia 
na parterze, w których obecnie 
mieści się między innymi wy-
pożyczalnia muzyczna, zostaną 
kompletnie przeobrażone. Dzięki 
temu w głównej siedzibie MBP 
będzie można organizować jesz-
cze więcej ciekawych wydarzeń 
kulturalnych.

Projektowane centrum wysta-
wowo-konferencyjne zostanie 
wyposażone w ekran projek-
cyjny. Do wieszania obrazów 
i grafik w sali zostanie zamon-
towany system linkowy. W po-
mieszczeniu znajdzie się także 
miejsce dla mobilnej sceny, 

wykorzystywanej podczas wy-
kładów, koncertów i spotkań 
autorskich.

Roboty budowlane w budynku 
obejmują między innymi wzmoc-
nienie stropu i przebudowę 
konstrukcji dachu, wykonanie 
nowych instalacji wodno-ka-
nalizacyjnych i elektrycznych, 
remont ścian, sufitów i posadzek. 

Na zewnątrz powstanie dodat-
kowa klatka schodowa i winda. 
Prace wykona firma Interhall. 
Mają się zakończyć w listopadzie 
2019 roku.

W czasie remontu wypożyczal-
nia muzyczna będzie nieczynna. 
Wypożyczalnie dla dorosłych 
i dzieci funkcjonują bez zmian.
 (mm)

samoloty dla
studentów

Wszystkiego dobrego, Pani Anno!
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Działalność Politechniki Śląskiej w branży lotniczej nabie-
ra tempa. 11 lipca uroczyście przekazano do użytkowania 
uczelni dwa samoloty. studenci – przyszli lotnicy – będą 
mieli do dyspozycji maszyny Aero At-3. 

Aero AT-3 to dwumiejscowy 
samolot szkolno-treningowy 
i turystyczny polskiej produkcji, 
certyfikowany przez Europejską 
Agencję Bezpieczeństwa Lotni-
czego EASA w kategorii VLA – 
Bardzo Lekki Samolot. Zasięg 
samolotu wynosi około 1300 
km, a prędkość przelotowa to 
w przybliżeniu 200 km/h.

Uroczystość odebrania samo-
lotów odbyła się w obecności 
studentów kursu lotniczego 
oraz rektora Politechniki Śląskiej 
profesora Arkadiusza Mężyka, 
który przedstawił plany uczelni 
w zakresie przygotowania zawo-
dowego pilotów i mechaników. 
– Staramy się wprowadzać pełną 
gamę propozycji zawodowych 
związanych z lotnictwem cy-
wilnym dla absolwentów tego 
kierunku – obecnie są to zawody: 
pilot, mechanik i nawigator, ale 
w planach mamy również takie 
perspektywy zawodowe, jak 

kontroler ruchu powietrznego 
czy pracownik w zabezpieczeniu 
lotnisk. Mamy już w tym zakresie 
podpisane umowy z firmami, 
z instytutami branżowymi. Pro-
pozycji na pewno będzie jeszcze 
więcej – mówił rektor Mężyk.

ATO, czyli Akademicki Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego Politechniki 
Śląskiej od końca ubiegłego roku 
ma certyfikat wydawany przez 
prezesa Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego. Potwierdza on, że ośrodek 
spełnia wymagania europejskich 
przepisów i że może prowadzić 
szkolenia pilotów. Po uzyskaniu 
licencji pilota, a następnie zdaniu 
egzaminu przed przedstawicie-
lem Lotniczej Komisji Egzamina-
cyjnej z Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego i po wylataniu 1500 godzin, 
absolwenci będą mogli zdobyć 
pełną licencję ATPL, czyli pilota 
liniowego. Szkolenia praktyczne 
będą odbywać się na gliwickim 
lotnisku. (PŚ/ap)
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kształcą
wizjonerów

Na Politechnice Śląskiej powstanie Laboratorium 
badań i Analiz Warunków Pracy zawodów Prze-
mysłowych. zadaniem jego pracowników będzie 
pokazanie, jak zmieniał się przemysł na Śląsku od 
powstania pierwszych kopalń, do współczesnych 
zakładów Przemysłu 4.0.

To wspólna inicjatywa gliwickiej 
uczelni i Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Tarnogórskiej, które 
zajmuje się badaniem przeszłości 
preindustrialnej oraz początków 
kopalni i przemysłu w najbardziej 
zindustrializowanym regionie 
Polski. 

Laboratorium, które jest częścią 
Międzynarodowego Centrum Ba-
dań Interdyscyplinarnych – specjal-
nej jednostki koordynującej współ-
pracę naukowców reprezentujących 
różne dyscypliny i obszary naukowe, 
zostało dofinansowane kwotą 1,5 
mln zł z programu „Dialog” Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Będzie się zajmować poszerzeniem 
współpracy interdyscyplinarnej 
pomiędzy reprezentantami nauk 
humanistycznych i technicznych, 
aby pogłębić badania nad warun-

kami pracy zawodów przemysło-
wych w przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. 

W części badań poświęconej 
teraźniejszości przedstawione 
zostaną obecnie prowadzone 
i analizy na temat zawodów 
przemysłowych, natomiast na-
ukowcy, którzy zajmą się przy-
szłością przemysłu, zaprezentują 
najnowsze wynalazki, które są 
wykorzystywane w fabrykach 
Przemysłu 4.0. 

Laboratorium będzie 
unikalną w skali kraju 
jednostką. 

Zajmie się dogłębnym opisem 
i zbadaniem prac przemysłowych 

na Śląsku od pradziejów przez 
czasy obecne aż po futurystyczne 
wizje.

Uroczystość inaugurująca dzia-
łalność laboratorium odbyła się 
9 lipca w Urzędzie Miasta w Tar-
nowskich Górach. – To efekt 
wielu lat współpracy, którą 
sformalizowaliśmy w ubiegłym 
roku podpisaniem umowy ze 

Stowarzyszeniem Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej. Przygo-
towaliśmy interdyscyplinarny 
zespół, w prace włączają się 
również studenci z kół nauko-
wych, pracownicy Wydziału 
Budownictwa, Architektury, 
studenci Wydziału Środowiska 
i Energetyki. To nietypowy 
projekt, bo łączący różne dys-
cypliny, także nauki społeczne. 

Jest ważny dla Politechniki, bo 
jedną z naszych misji jest też 
wychowywanie młodzieży, a ze 
względu na fakt, że studenci 
bardzo zaangażowali się w ten 
projekt, wyrabiają w sobie 
szacunek dla tradycji i kultury 
regionu – powiedział podczas 
uroczystości prof. Arkadiusz 
Mężyk.  
 (PŚ/ap)

zbadają przeszłość i przyszłość przemysłu
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kolegium Nauk społecznych i Filologii obcych Politechniki Śląskiej otwiera nowy 
kierunek. od października – po pozytywnej decyzji mNisW – będzie można studio-
wać lingwistykę stosowaną.

Kolegium Nauk Społecznych i Fi-
lologii Obcych Politechniki Śląskiej 
od 20 lat kształci nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego, eduka-
cji wczesnoszkolnej i pedagogów 
specjalnych, a także nauczycieli 
języków obcych. Przygotowuje 
bogatą ofertę zajęć doskonalą-
cych i wzmacniających kompe-
tencje kadr pedagogicznych oraz 
oświatowych, prowadzi także 
różne inicjatywy na rzecz lokal-
nej społeczności, dzieci, młodzieży 
i seniorów. Studenci i studentki 
mogą realizować się w ramach kół 
naukowych, brać udział w między-
narodowych programach i wyjeż-
dżać na projekty za granicę oraz 
stypendia np. w ramach programu 
Erasmus.

– W roku akademickim 2019/2020 
planujemy otworzyć innowacyjny 
kierunek Lingwistyka Stosowana, 
na którym kształcić będziemy 
specjalistów od języków obcych, 
komunikacji międzykulturowej, 
dysponujących pożądanymi na 
rynku pracy kompetencjami mięk-
kimi – mówi dr hab. Beata Pituła, 
prof. PŚ, dyrektor Kolegium Nauk 
Społecznych i Filologii Obcych.

Studia na lingwistyce będą pro-
wadzone stacjonarnie (przez 6 
semestrów) i zakończą się obroną 
pracy licencjackiej. Przygotowują 

do pracy w przemyśle, biznesie 
czy w mediach w charakterze tłu-
macza języków specjalistycznych 
(języka biznesu i języka technicz-
nego) oraz pośrednika między-
kulturowego. Będą również przy-
datne w zawodach pokrewnych, 
w których wymagana jest wiedza 
teoretyczna o procesach komu-
nikacji oraz zaawansowana zna-
jomość dwóch języków obcych.

Warto podkreślić, że w gliwickim 
Kolegium – tak jak na całej Politech-
nice – uczą się studenci i studentki 
z Polski oraz zagranicy. Ponadto 
samo Kolegium przyciąga do współ-
pracy specjalistów i specjalistki 
z kraju i całego świata. W ramach 
Kolegium prowadzone są badania 

m.in. nad edukacją językową oraz 
komunikacją międzykulturową.

– Współpracują z nami m.in. 
specjaliści z Ukrainy, Czech, Nie-
miec, Wielkiej Brytanii i Maroka. 
Jesteśmy otwarci na cały świat, 
a nasi absolwenci i absolwentki 
są pożądanymi i cenionymi pra-
cownikami. To nasz powód do 
dumy – wyjaśnia dr hab. Beata 
Pituła, prof. PŚ.

Więcej informacji na temat ofer-
ty Kolegium Nauk Społecznych 
i Filologii Obcych Politechniki 
Śląskiej można znaleźć w serwi-
sie Facebook na profilu: https://
www.facebook.com/Kolegium.
Gliwice1.  (mw)

Lingwistyka na Politechnice

budynek kolegium
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Dwie studentki Politechniki Śląskiej zostały laure-
atkami 6. edycji konkursu Huawei „seeds for the 
Future”. Natalia Łomnicka i zuzanna Rodak pojadą 
w nagrodę na dwutygodniowe stypendium do chin.
Do tegorocznej edycji przystą-
pili studenci sześciu uczelni, 
które w swoich programach 
nauczania mają kierunki zwią-
zane z branżą ICT (informa-
tyka, telekomunikacja, elek-
tronika). Uczestnicy musieli 
napisać pracę konkursową na 
jeden z poniższych tematów: 
technologia 5G, społeczne 
zastosowanie sztucznej inte-
ligencji, wykorzystanie tzw. 
chmur danych w administracji 
czy w sektorze pozarządowym 
lub też wykorzystanie Interne-
tu rzeczy w codziennym życiu. 

Studenci Politechniki Śląskiej 
już od kilku lat zdobywają 
laury w kolejnych edycjach 
tego konkursu. To zasługa 
odpowiednio dobranych pro-

gramów nauczania i szeroko 
zakrojonej współpracy uczelni 
z potentatami branży techno-
logii informacyjno-komuni-
kacyjnych. – W sektorze ICT 
bardzo istotne jest podążanie 
za szybko zmieniającymi się 
trendami i technologiami. To co 
jeszcze kilkanaście lat temu mo-
gliśmy obserwować w filmach 
science-fiction teraz jest już 
rzeczywistością. Mamy świa-
domość, że teoria nie wystarcza 
w obecnym świecie, a praktyki 
chcemy uczyć naszych studen-
tów kooperując z najlepszymi 
w tej branży – mówi dr inż. 
Krzysztof Tokarz, prodziekan ds. 
Organizacji i Rozwoju Wydziału 
Automatyki, Elektroniki i Infor-
matyki Politechniki Śląskiej. 
 (mw)

https://www.facebook.com/Kolegium.Gliwice1
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bilety dostępne są online na stronie teatru miejskiego w Gliwicach oraz ticketmaster. 
bezpośrednia sprzedaż biletów:
• w Arenie Gliwice, kasa B, czynna codziennie od godz. 12.00 do 18.00 (uwaga: w dniach, 

w których w obiekcie odbywają się zaplanowane wydarzenia, kasa będzie nieczynna), 
oraz w innych, autoryzowanych punktach dystrybucji biletów firmy Ticketmaster

• od 2 sierpnia w kasie kina Amok (ul. Dolnych Wałów 3), tel.: 32 231 56 99, czynna od wtorku do 
piątku od godz.  8.30 do 20.15, w dni wolne od pracy od godz. 15.00 do 20.15 (w poniedziałki 
kasa jest nieczynna)

• od 27 sierpnia w kasie Teatru Miejskiego w Gliwicach (ul. Nowy Świat 55/57), tel.: 32 232 13 
39, czynna od wtorku do piątku od godz. 10.00 do 19.00, w soboty od godz. 12.00 do 19.00, 
w niedziele i święta –  na 2 godz. przed spektaklem (w poniedziałki kasa jest nieczynna)

Bilety dostępne w przedsprzedaży są w cenie: 10 zł – miejsce na płycie oraz 5 zł – miejsce w sektorze 
widowni. Ceny te obowiązują do 31 sierpnia.
Od 1 września bilety będą dostępne w cenie: 15 zł – miejsce na płycie oraz 10 zł – miejsce w sektorze 
widowni.
Uwaga! Zakupiony bilet przypisany jest do właściwej strefy (sektora lub płyty) i nie pozwala na 
przemieszczanie się do innych stref obiektu.

6 września w Arenie Gliwice wystąpią gwiazdy 
disco polo – miły Pan, Piękni i młodzi, After Party 
i – ulubieniec publiczności – zespół miG. Pierwsze 
bilety są już w sprzedaży. miasto Gliwice i teatr 
miejski w Gliwicach zapraszają!
Na zakończenie pełnych wrażeń 
wakacji – megagwiazdy disco polo 
w najnowocześniejszej hali wi-
dowiskowo-sportowej w Polsce! 
Miły Pan, Piękni i Młodzi, After 
Party i MIG porwą wszystkich do 
wspólnej zabawy. „Ona jest taka 
cudowna”, „Słodka wariatka” czy 

„Miód malina” – te imprezowe 
hity nikogo nie pozostawią obo-
jętnym.

Zabawa odbędzie się w hali 
głównej Areny Gliwice (ul. Aka-
demicka 50). Początek o godz. 
18.00.  (mm)

Nie PRzeGAP

After Party

miły Pan

miG

Piękni
i młodzi

jakie są najnowsze trendy, usługi i produkty dla osób 
dojrzałych? tego będzie można się dowiedzieć w paź-
dzierniku w Arenie Gliwice, podczas dwudniowych 
targów senioralnych. 

List intencyjny w sprawie wspól-
nej organizacji Wojewódzkiej 
Konferencji Senioralnej oraz 
Targów Senioralnych podpi-
sali 5 lipca Izabela Domagała, 
członek Zarządu Województwa 
Śląskiego oraz Krystian Tomala, 
zastępca prezydenta Miasta 
Gliwice.

Podczas dwóch targowych dni, 
8 i 9 października, w Arenie Gli-

wice zaprezentowane zostaną 
najnowsze trendy i usługi dla 
osób dojrzałych. Na przygoto-
wanych przez wystawców sto-
iskach będzie można zapoznać 
się oferowanymi przez firmy 
produktami, w tym wieloma no-
wościami rynkowymi, a nawet 
„na własnej skórze” przekonać 
się o ich zaletach. Więcej szcze-
gółów już wkrótce. 
 (ap)

już wkrótce Arena Gliwice będzie gospodarzem spektakularnych pokazów 
pirotechnicznych i laserowych. DAmy oGNiA! to największy tego typu festi-
wal w europie. W związku z organizacją imprezy z ruchu samochodowego 
i pieszego zostaną wyłączone niektóre ulice i chodniki.

W zapierający dech w piersiach 
świat teatru ognia i światła 
uczestnicy festiwalu przeniosą 
się 27 lipca. Niesamowite pokazy 
fajerwerków i laserowe widowi-
ska w połączeniu z dopracowaną 
muzyką gwarantują imprezę na 
światowym poziomie! Wyda-
rzenie rozpocznie się o godz. 
18.00 od występów didżejów, 
później zaplanowano pokazy fa-

jerwerków i laserów, a także dwa 
koncerty rockowe. Pod Areną Gli-
wice zagrają zespoły Proletaryat 
i Golden Life.

Z uwagi na konieczność bardzo 
dokładnego przygotowania 
imprezy 27 lipca od godz. 16.00 
do około północy zamknięte 
dla ruchu pojazdów będą ulice: 
Akademicka, Kujawska i Pa-

newnicka. Parking przy Arenie 
Gliwice będzie nieczynny. Także 
piesi muszą liczyć się z czasowy-
mi utrudnieniami – zamknięte 
zostaną niektóre ścieżki w parku 
Chrobrego. Nie będzie można 
również korzystać z niektórych 
tras rowerowych w rejonie  
ul. Akademickiej. Uwaga! Hałas 
może powodować niepokój 
u czworonogów.  (mm)
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Roztańczone Pożegnanie Wakacji



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 29/2019 (961), 18 lipca 20196

WARto WieDzieĆ

W tym odcinku m.in. Wiedeń z przełomu XiX i XX wieku, czyli zaskakujące przemieszanie tradycji i konserwatyzmu 
oraz nowych trendów w pojmowaniu sztuki. Na pierwszym planie – bogata w dekor secesja, lubująca się w roślinnych 
i geometrycznych motywach oraz wszelkich odcieniach złota. W którym filmie odnajdziemy tę błyszczącą epokę?
Z całą pewnością w „Złotej 
damie”, dramacie z 2015 roku 
w reżyserii Simona Curtisa. Ty-
tułowa bohaterka to w istocie 
obraz Gustava Klimta, jednego 
z twórców Secesji Wiedeńskiej 
(Wiener Werkstätte, austriac-
kiego stowarzyszenia artystów 
plastyków działającego od 1897 
roku). Wszechstronnie uzdolnio-
ny Klimt malował i projektował 
(tkaniny i grafiki). Jego twórczość 
jest znana nawet laikom. Reali-
stycznie namalowane twarze czy 
inne fragmenty ciała modelek 
spowite były w dekoracyjne, pra-
wie abstrakcyjne, geometryczne 
wzory z bardzo dużą domieszką 
złota. Jego dzieła mogły przypo-
minać bizantyjskie mozaiki. 

Klimt kochał kobiety i w życiu, 
i w sztuce. Zlecenie z 1903 roku 
(które prawdopodobnie zamieniło 
się w miłosną fascynację) zrealizo-
wał na prośbę męża malowanej 
– Adeli Bloch-Bauer. I tak w okresie 
czterech lat stworzył kilkaset szki-
ców i obraz zwany Złotą damą. Wy-
siłek opłacił się, bo portret zyskał 
sławę jako austriacka Mona Lisa. 
O to malowidło toczy się w filmie 
bój między rządem Austrii a miesz-
kającą w USA siostrzenicą Adeli 
(w tej roli Helen Mirren), która po 
dekadach od ucieczki z Wiednia 
próbuje odzyskać dzieło zabrane jej 
rodzinie przez nazistów. Obraz tra-
fia ostatecznie do spadkobierczyni 
i sprawiedliwości staje się zadość. 
Dziś każdy może podziwiać ory-
ginalną „Złotą damę” w Stanach 
Zjednoczonych, w Neue Galerie 
New York na Manhattanie. 

Klimt miał swój udział również 
w secesyjnej architekturze – 
w powstaniu Pawilonu Secesji 
Wiedeńskiej Josefa Marii Olbri-
cha. Jego malowidło interpretu-
jące muzykę (IX symfonię Beetho-
vena) ozdobiło ściany wnętrza 

budowli. Była to kompilacja 
malarstwa i mozaiki z dodatkiem 
kamieni półszlachetnych oraz 
mnóstwa płatków złota. Histo-
ria „Fryzu Beethovena” mogłaby 
również stać się kanwą opowieści 
filmowej. 

A ja jak zawsze nie mogę pomi-
nąć Gliwic. Jakie dzieła secesji 
znajdziemy w naszym mieście? 
Retoryczne pytanie, bo jest ich 
dużo. Powstawały później niż 
w innych ośrodkach europej-
skich, bo od około 1900 roku, 
i można je odnaleźć w mniej wię-
cej 150 budynkach wzniesionych 
w kompilacji stylów historyczne-
go i eklektycznego z elementami 
fin de siècle’u. Co więcej, secesja 
zaznaczyła się w naszym mieście 

albo w formie pojedynczych 
detali fasad, albo we wnętrzach 
budynków. W rezultacie często 
w pozornie bezstylowych kamie-
nicach można odnaleźć sień lub 
klatki schodowe z secesyjnym 
wystrojem, a w mieszkaniach – 
secesyjne witraże, sztukaterie 
lub stolarkę drzwi wejściowych. 

Jeśli chodzi o gliwickie przed-
stawienie kobiet okresu la belle 
epoque w architekturze, to najbar-
dziej znanym i najczęściej fotogra-
fowanym obiektem secesyjnym 
z tym motywem jest kamienica 
na rogu ul. Częstochowskiej i ul. 
Wiktora Gorzołki. Jej narożny 
dwupiętrowy wykusz zwieńczony 
jest niepowtarzalnymi detalami 
– natchnionymi twarzami jednej 

kobiety. Budynek zbudowano 
dla Oberschlesische Baubank 
w 1904 roku, o czym informu-
je płaskorzeźba umieszczona 
w attyce od strony ul. W. Gorzołki.  
Na płaskorzeźbie tej datę – 1904 – 
oplatają stylizowane wici roślinne 
z motywem konwalii. Ale to detal 
przedstawiający twarze kobiece, 
z profilu i en face, jest dominujący. 
Tak nieszablonowo potraktowana 
dekoracja pozwala przypuszczać, 
że projektant, przyjmując taką 
ikonografię, nie kierował się 
tylko względami czysto estetycz-
nymi. Symboliczne znaczenie 
zamyślonych twarzy kobiecych 
o zmysłowych wargach, z wple-
cionym we włosy ornamentem 
przypominającym drabinę, można 
odczytać jako ilustrację niezba-

danej natury kobiecej, być może 
fascynacji jakąś konkretną osobą 
– tak jak to miało miejsce u Klimta 
przy powstawaniu portretu Adeli 
Bloch-Bauer. 

Fasady budynku od strony  
ul. Częstochowskiej i od strony 
ul. W. Gorzołki są prawie syme-
tryczne, czyli nie został spełniony 
całkowicie warunek secesyjnego 
wystroju elewacji (jej asymetrii). 
A pionowo żłobkowane lizeny 
podkreślają ukształtowanie 
bryły. Nie mamy tu do czynienia 
z charakterystycznym dla sece-
sji niepokojem, rozedrganiem. 
Natomiast został spełniony wa-
runek nagromadzenia dekoracji 
w górnych partiach elewacji. Także 
wybór detali roślinnych, które wy-
stępują połączone z wizerunkiem 
wiewiórki czy tragicznie wykrzy-
wionych masek teatralnych, to 
motywy czysto secesyjne. Two-
rzą je stylizowane wicie roślinne 
z kwiatami maku lub magnolii, 
hiacyntu i konwalii, o bujnych, 
splątanych łodyżkach. Natomiast 
liście kasztanowca w tzw. tondach 
(to inaczej koliste płaszczyzny) wy-
korzystał architekt m.in. do ozdo-
by attyk zasłaniających dach. Linie 
faliste w dekoracjach są łagodnie 
wygięte – np. w girlandach z liści 
laurowych. Faktura tynku jest dys-
kretnie zróżnicowana w partiach 
podokiennych na pierwszym pię-
trze. Aż żal, że wnętrza budynku 
nie ozdabia także detal secesyj-
ny... Zabrakło funduszy, a może 
upodobania inwestora nie były aż 
tak nowoczesne? Dziś tego się nie 
dowiemy. Można sobie wyobra-
zić powtórzony motyw twarzy 
kobiecych w stolarce drzwi czy 
jako motyw przewodni sztukaterii 
klatki schodowej. To by dopiero 
było dzieło!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Architektura w roli głównej
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Pawilon secesji 
Wiedeńskiej

Wiedeń, fragment fasady  
„Domu z medalionami”

secesyjne detale architektoniczne w kamienicy przy ul. częstochowskiej
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sport

Polska reprezentacja nie-
słyszących, w której gra aż 
pięciu koszykarzy z miG 
Gliwice, zajęła 5. miejsce 
na mistrzostwach Świata 
Niesłyszących! 

To najlepszy wynik w polskiej 
historii tej dyscypliny. W całym 
turnieju Polacy odnieśli czte-
ry zwycięstwa i dwie porażki. 
W ostatnim meczu polska 
drużyna wygrała z Argentyną 
106:96 i w rezultacie zajęła 5. 
lokatę. Gratulujemy!  (mw)

20 lipca w Arenie Gliwice Piast Gliwice zmierzy się z Fc 
barceloną. spotkanie pomiędzy klubami rozegrane 
zostanie w grze Rocket League, czyli esportowym 
tytule, który łączy piłkę nożną z samochodami wy-
ścigowymi.

To debiutancki mecz Piasta 
Gliwice w tej grze. FC Barce-
lona należy do czołówki wśród 
graczy. W 2019 roku zajęli 
pierwsze miejsce w turnieju 
ESL rangi Minor oraz drugie 
miejsce w prestiżowych roz-
grywkach RLCS. 

Jak zapewniają organizatorzy, 
poza samymi rozgrywkami na 
widzów czekać będzie wiele 
innych atrakcji. Dobra zabawa 
i emocje gwarantowane. Wstęp 
na wydarzenie jest bezpłatny, 
kontakt w sprawie wejściówek: 
rocketmania@ese.gg.  (ap)

26 października biegacze wystartują w 6. edycji gliwickiego półmaratonu. Do poko-
nania będą mieli trasę o długości 21 097,5 m. Fani krótszych biegów i nordic walking 
zmierzą się z dystansem 10 km.
Start wszystkich biegów wyznaczo-
no przed Areną Gliwice. Uczestnicy 
półmaratonu pobiegną spod hali ul. 
Akademicką, przez ul. Ziemowita, 
do ul. Korfantego, przez ul. Górnych 
Wałów, Rynek, ul. Dolnych Wałów, 
Jasnogórską aż do parku Chopina 
i z powrotem do Areny Gliwice, 
przez ulice: Zwycięstwa, Kłodnicką, 
Zimnej Wody i Robotniczą. 

Jak co roku, organizatorzy poza 
głównymi biegami planują kon-
kurencje dla dzieci. Regulaminy 
biegów oraz formularz zapisów 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.polmaratongliwicki.pl. 
Organizatorem biegu jest Funda-
cja Bieg Rzeźnika.  (mw)

5. miejsce na mŚ! 

Pobiegnij w półmaratonie

Nowy obrońca i nowy  
napastnik w Piaście

Piast Gliwice vs
Fc barcelona?
już wkrótce!

bartosz Rymaniak i Dominik steczyk to nowi zawodnicy Piasta Gliwice. Grający 
w obronie Rymaniak podpisał kontrakt, który zwiąże go z Niebiesko-czerwonymi 
do 30 czerwca 2021 roku. 20-letni steczyk jest napastnikiem. został wypożyczony 
do końca sezonu z 1. Fc Nuernberg.

– Przyjście do Piasta może 
pomóc mi w dalszym rozwoju, 
mimo, że nie jestem najmłod-
szym zawodnikiem. Jestem 
ambitny i w Gliwicach widzę 
dla siebie szansę. Cieszę się, że 
będę grał w zespole, który był 
rewelacją poprzedniego sezonu 
i nieprzypadkowo zdobył tytuł 
Mistrza Polski. Zrobię wszystko, 
aby wnieść coś dobrego do dru-
żyny – powiedział Bartosz Ryma-
niak po podpisaniu kontraktu.

– Kiedy pojawiła się możliwość 
gry w Piaście, nie zastanawiałem 
się ani chwili. Przed zespołem 
dużo ważnych meczów, więc 
bardzo się cieszę na nowe wy-

zwania. Zaimponowało mi to, co 
wydarzyło się tutaj w poprzednim 
sezonie. Tytuł mistrzowski był cał-
kowicie zasłużony. Podczas poby-
tu w Gliwicach chciałbym się jak 
najwięcej nauczyć. To, czy będę 
grał, w dużej mierze zależy ode 
mnie, dlatego chcę wywalczyć 
sobie miejsce i dać sobie szansę 
na rozwinięcie swoich umiejęt-
ności – mówił Dominik Steczyk.

bartosz Rymaniak jest wycho-
wankiem Kanii Gostyń. W trakcie 
swojej kariery grał również w ta-
kich klubach jak Jarota Jarocin, 
Zagłębie Lubin oraz Korona 
Kielce, gdzie występował od 
2016 roku. W barwach Złoci-

sto-Krwistych rozegrał łącznie 
117 spotkań, w których zdobył 
pięć bramek oraz zanotował 
siedem asyst. Był również ka-
pitanem tego zespołu. W jego 
umowie z Piastem zapisano 
opcję przedłużenia jej o kolejne 
12 miesięcy.

– Bartosz to doświadczony za-
wodnik o dobrych parametrach 
fizycznych. Jest znany na polskich 
boiskach, gdzie dał się poznać jako 
nieustępliwy piłkarz. Może grać 
na prawej jak i w środku obrony. 
Myślę, że swoim doświadczeniem 
i ograniem pomoże zespołowi 
– powiedział Bogdan Wilk, dy-
rektor sportowy Piasta Gliwice. 

Dominik steczyk urodził się 
w Katowicach, gdzie stawiał 
swoje pierwsze piłkarskie kro-
ki. W 2015 roku przeniósł się 
do Niemiec. Najpierw repre-
zentował barwy VfL Bochum, 
a następnie trafił do 1. FC Nu-
ernberg. W poprzednim sezonie 
w rezerwach „Der Club” rozegrał 
łącznie 22 spotkania, w których 
zdobył dziesięć bramek. Środko-

wy napastnik ma za sobą także 
występy w reprezentacji Polski 
na mistrzostwach Świata do lat 

20. Na turnieju rozgrywanym 
w naszym kraju strzelił dwa gole.

– To jeszcze młody chłopak, ale 
już zdążył pokazać się z dobrej 
strony podczas mistrzostw 
świata U-20. Dominik jest na-
pastnikiem o bardzo dobrych 
warunkach fizycznych. Liczymy 
na jego przebojowość – podsu-
mował Bogdan Wilk. 
 (GKS Piast SA)
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oGŁoszeNiA

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 energetyki cieplnej 
– Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia, organizowanego wg procedur okre-

ślonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na 

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 4 zadania inwestycyjne.

termin składania ofert: 24 lipca 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 24 lipca 2019 r. o godz. 9.30

Pełna treść dostępna jest na www.pec.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.:

„odbiór i transport oraz przetwarzanie  
odpadów powstających w procesie  

oczyszczania ścieków z coŚ w Gliwicach,  
oczyszczalni ścieków w smolnicy, stacji 
zrzutu odpadów (zwanej dalej szo) na 
terenie coŚ w Gliwicach (tj. odpadów  
powstających z czyszczenia kanalizacji),  

przepompowni – ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, 
ul. Główna w Gliwicach, ul. Nad kanałem  

w Gliwicach, ul. Nad Łąkami w Pyskowicach,  
ul. mickiewicza 116 w Pyskowicach oraz 
lagun przy ul. kujawskiej w Gliwicach”.

termin składania ofert: 13 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 13 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

Wykonanie remontu nawierzchni 
wewnętrznej drogi utwardzonej 
i nieutwardzonej, działka nr 589, 
obręb Gliwice – Łabędy, zjazd z uli-
cy strzelców bytomskich pomiędzy 
budynkami nr 13, 15, 17, 19 oraz 
zespołami garażowymi.

termin składania ofert:  
29 lipca 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
29 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie przebudowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Witkiewicza 11 w Gliwicach  
z jednoczesnym jego podłącze-
niem do miejskiej sieci ciepłowni-
czej wraz z wykonaniem instalacji 
centralnego ogrzewania, docieple-
niem stropu nad piwnicą, adaptacją 
pomieszczenia na pomieszczenie 
wymiennikowni, wydzieleniem po-
mieszczeń łazienek, budową nowe-
go przyłącza wody oraz likwidacją 
nieekologicznych urządzeń na pa-
liwo stałe.

termin składania ofert:  
26 lipca 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
26 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie przebudowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. Witkiewicza 13 w Gliwicach  
z jednoczesnym jego podłączeniem 
do miejskiej sieci ciepłowniczej 
wraz z wykonaniem instalacji cen-
tralnego ogrzewania oraz likwida-
cją nieekologicznych urządzeń na 
paliwo stałe, dociepleniem stropu 
nad piwnicą, adaptacją pomiesz-
czenia na pomieszczenie wymienni-
kowni, wydzieleniem pomieszczeń 
łazienek, przebudową instalacji 
wod.-kan. i instalacji elektrycznej  
oraz budową nowego przyłącza 
wody.

termin składania ofert:  
29 lipca 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
29 lipca 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji oraz 
remontu budynków wielorodzinnych 
przy ul. Witkiewicza 17 i ul. opol-
skiej 6 w Gliwicach z jednoczesnym 
ich podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wraz z wykonaniem 
instalacji centralnego ogrzewania, 
wydzieleniem pomieszczeń łazie-
nek, adaptacją pomieszczenia na 
pomieszczenie wymiennikowni, 
przebudową instalacji elektrycz-
nych i wod.-kan., budową nowego 
przyłącza wody dla budynku przy 
ul. Witkiewicza 17 oraz likwidacją 
nieekologicznych urządzeń na pa-
liwo stałe.

termin składania ofert:  
26 lipca 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
26 lipca 2019 r. o godz. 10.30

Wykonanie w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym przy ul. 
bernardyńskiej 59 w Gliwicach: 
rozbudowy instalacji gazowej, upo-
rządkowania podłączeń do przewo-
dów kominowych i budowy instala-
cji centralnego ogrzewania i c.w.u. 
wraz z likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe, remont 
elewacji i schodów zewnętrznych, 
podłączenie budynku do kanalizacji 
deszczowej, wykonanie instalacji 
niskoprądowych i instalacji odgro-
mowej 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 dokumentacji technicznych dotyczących kompleksowej  
termomodernizacji, zmiany systemu ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi  

11 budynków zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice.
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

OferTY prAcY

● magazynier w hurtowni farmaceutycznej 
wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe mile 
widziane, czynne prawo jazdy kat. B, zakres obowiązków do 
przedstawienia na rozmowie kwalifikacyjnej, umowa-zlece-
nie przez pierwszy miesiąc, potem umowa o pracę, miejsce 
pracy: Gliwice centrum, preferowane osoby z Gliwic;

● pomocnik ogrodnika / monter systemów   
    nawadniania 

wykształcenie: brak wymagań, osoba chętna do przyucze-
nia, mile widziane prawo jazdy kat. B, dyspozycyjność, 
zakres obowiązków: prace ziemne, tworzenie ogrodów, 
nasadzanie roślin, koszenie traw, umowa-zlecenie, miejsce 
pracy: Gliwice;

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

● dostawca sprzedaży internetowej  
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. B (min 
rok doświadczenia w kierowaniu pojazdem do 3,5 tony), 
zakres obowiązków: realizacja zamówień internetowych 
w zakresie dostarczania towaru do klientów przy zachowa-
niu wysokich standardów jakości i przechowywania oraz 
zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie, miejsce 
pracy: Gliwice, baza Gliwice;

● operator maszyn / kontroler 
wykształcenie minimum średnie techniczne, 2 lata do-
świadczenia w firmie kolejowej lub innym zakładzie pro-
dukcyjnym, znajomość obsługi podstawowych narzędzi 
pomiarowych, znajomość obsługi komputera (Word, Excel), 
umiejętność współpracy i dzielenia się wiedzą i doświad-
czeniem, umiejętność pracy w zespole, zakres obowiąz-
ków: wykonywanie prac związanych z obsługą maszyn linii 
produkcyjnej i naprawczej zestawów kołowych i wózków 
kolejowych, konserwowanie i naprawa, udział w pracach 
załadunkowych i wyładunkowych, praca z planem produkcji, 
prowadzenie dokumentacji produkcyjnej i jakościowej, 
udział w pomiarach i doborach tolerancji prasowania zesta-
wów, jedna zmiana, miejsce pracy: Pyskowice lub Gliwice;

● pracownik budowlany – murarz 
wykształcenie: brak wymagań, wymagane doświadczenie 
zawodowe, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● specjalista ds. marketingu 
wykształcenie wyższe inżynier ochrony środowiska, zna-
jomość branży i urządzeń dla oczyszczalni ścieków, zakres 
obowiązków: prowadzenie rozmów z kontrahentami, pisa-
nie ofert, jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice.

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

plac inwalidów Wojennych 12,  
od poniedziałku do piątku w godz. od 

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

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 11 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.

ośrodek Pomocy społecznej  
w Gliwicach,  

ul. Górnych Wałów 9,  
informuje, iż dostępne są 

już wnioski o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym 
terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 16 września  
2019 r. (uczniowie) lub do 15 października 2019 r. 
(słuchacze kolegium) w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej ul. Górnych Wałów 9, pok. 118 (I piętro).
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku, uprawniający do 
stypendium, nie może przekroczyć 528 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat 
pomocy dostępne są na stronie internetowej  
www.opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc materialna 
o charakterze socjalnym”.

NAbÓR NA mieszkANiA tbs
zarząd budynków miejskich i towarzystwo budownictwa społecznego sp. z o.o. Gliwice

ogłasza nabór na mieszkania w zasobach tbs  
od 12 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.

Poniżej przedstawiamy aktualnie dostępne mieszkania na dzień 12 lipca 2019 r. 
Aktualizacja kolejnych mieszkań pojawi się 5 sierpnia 2019 r. wraz z terminami oględzin wszystkich mieszkań.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub  
w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie 

internetowej www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Lp. Adres czynsz bez mediów Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja kaucja

1. Andersena 38/5
I piętro

676,19 zł
czynsz bez mediów

2 pokoje
54,93 m2

60 139,00 zł 8114,00 zł

2. Andersena 18/6
I piętro

659,82 zł
czynsz bez mediów

2 pokoje
53,60 m2

48 923,00 zł 7918,00 zł

3. Andersena 8/5
I piętro

462,86 zł
czynsz bez mediów

1 pokój
37,60 m2

27 456,00 zł 5554,00 zł

4.
Witkiewicza 19/34
IV piętro, budynek 

wyposażony w windę

528,10 zł
czynsz bez mediów

1 pokój
42,90 m2 31 326,00 zł 6337,00 zł

UWAGA: ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru.

obWieszczeNie
okRĘGoWA komisjA WyboRczA NR 20

W: GLiWice

Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. § 14 pkt 
3. Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 20, o obsadzeniu 
mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej w Okręgu Wyborczym nr 20 w: 
GLIWICE bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia 
głosowania ponieważ w terminie do 5.07.2019 r. zarejestrowano 1 kandydata co oznacza, że liczba 
zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

Zgodnie z powyższym w jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 20 w Gminie GLIWICE w powiecie 
Gliwickim członkami Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej został(a):

Nazwisko imię (imiona) Wiek miejsce zamieszkania

Ciupka Józef Roman 64 Gliwice

Okręgowa Komisja Wyborcza

http://www.tbs2.pl
http://www.pec.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.tbs2.pl
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
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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od 1 lipca w Gliwicach obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci segrego-
wanych. W związku z tym pracownicy Urzędu miejskiego doręczają właści-
cielom nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty 
za odpady segregowane, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności. 

Zawiadomienia są dostarcza-
ne w dni robocze w godzi-
nach popołudniowych oraz 
w soboty od godzin poran-
nych – zawsze najpóźniej do 
godz. 20.00. Przypominamy 
zwłaszcza starszym miesz-
kańcom, że pracownicy UM 
nie są uprawnieni do pobie-
rania żadnych należności!

W przypadku nieruchomości 
w budynkach wielolokalo-
wych zawiadomienia 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 ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi oraz usta-
lenia wysokości tej opłaty. 

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

WARto WieDzieĆ

Ważne dla mieszkańców!

fo
t. 

Fr
ee

pi
k

W czasie wakacji ruch na lotnisku w Pyrzowicach wzra-
sta dwukrotnie. Warto wiedzieć, że do portu lotnicze-
go dojedziemy z terenu Górnośląsko-zagłębiowskiej 
metropolii na jednym bilecie, honorowanym zarówno 
w pociągach kolei Śląskich, jak i w pojazdach ztm, także 
na liniach lotniskowych.

Autobusy na lotnisko w Pyrzowi-
cach (linie AP) zostały uruchomio-
ne w listopadzie ubiegłego roku. 
W Gliwicach odjeżdżają z przy-
stanku na pl. Piastów. Rozkład 
jazdy można sprawdzić na stronie 
www.metropoliaztm.pl. Podsta-
wowym biletem, który obowiązuje 
na tych liniach jest bilet dobowy 
w cenie 14 zł. Umożliwia on rów-
nież – w trakcie swojej ważności 
– na nielimitowane korzystanie 

z pozostałych autobusów, tram-
wajów i trolejbusów kursujących 
na terenie Metropolii. Można go 
kupić w automatach biletowych 
ŚKUP, u kierowców linii AP, za po-
średnictwem Portalu Klienta ŚKUP 
oraz w aplikacjach mobilnych. Do 
przejazdu liniami lotniskowymi 
uprawnia również Metrobilet, któ-
ry integruje wszystkie pojazdy ZTM 
i pociągi Kolei Śląskich kursujące na 
terenie Metropolii.

Wraz z uruchomieniem Metrobi-
letu zmieniła się nieco funkcjonal-
ność biletu dobowego – na jego 
podstawie nie można już skorzy-
stać z jednorazowego przejazdu 
Kolejami Śląskimi. Pasażer, który 
podczas dojazdu do Pyrzowic chce 

skorzystać z komunikacji miejskiej 
oraz Kolei Śląskich, może wykupić 
w kasach Kolei Śląskich Metrobilet 
6 H. Kosztuje on 16 zł i w trakcie 
swojej ważności uprawnia do 
nielimitowanego podróżowania 
pociągami Kolei Śląskich oraz 

autobusami, tramwajami i trolej-
busami ZTM na terenie całej Me-
tropolii. Więcej informacj na ten 
temat można znaleźć na stronie 
Metropoliagzm.pl oraz na stronie 
internetowej Kolei Śląskich.  
 (G-ZM/ap)

Autobusem na lotnisko z metrobiletem

Na wnuczka, na policjanta, na gazownika lub… na pracownika oPs. Przestęp-
cy nie ustają w wymyślaniu coraz to nowych sposobów na wykorzystanie 
łatwowierności, zwłaszcza starszych mieszkańców. można się przed tym 
uchronić, m.in. prosząc o okazanie służbowej legitymacji.

Pod koniec maja, jak informu-
ją gliwiccy policjanci, ofiarą 
kradzieży z wykorzystaniem 
metody „na domokrążcę" 
padł gliwiczanin mieszkający 
przy ul. Hutniczej. Sprawczyni 
przekonała go, by wpuścił ją 
do mieszkania, podając się 
za pracownika socjalnego. 
Następnie, wykorzystując 
nieuwagę starszego mężczy-
zny, ukradła prawie 12 tys. 
złotych.

Warto zatem pamiętać, że 
pracownicy socjalni zatrud-
nieni w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach mają 
obowiązek posiadania legity-
macji służbowej ze zdjęciem, 

którą przed podjęciem czyn-
ności po raz pierwszy muszą 
okazać osobie odwiedzanej. 
Pracownik socjalny ma rów-

nież obowiązek okazywania 
legitymacji na każde żądanie 
strony. 
  (OPS/ap)

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

Więcej na www.gliwice.eu

GePAR –    
opłaty pod kontrolą

fo
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https://www.metropoliaztm.pl/pl/
http://metropoliagzm.pl/
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10
https://gliwice.eu/
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oGŁoszeNiA
NIerUcHOMOŚcIOferTY prAcY

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

• dz. nr 314/3, obręb Przedmieście,  
o pow. 0,0751 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00087258/3, i niewydzielo-
nego udziału w wysokości 1/2 w pra-
wie własności działki nr 314/2, obręb 
Przedmieście, o pow. 0,0551 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00087258/3, poło-
żonych w Gliwicach przy ul. kozłow-
skiej, stanowiących własność miasta 
Gliwice.

termin przetargu: 30 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: 260 000,00 zł*
*w tym: 50 000,00 zł brutto – udział w wysokości  
1/2 w działce nr 314/2, obręb Przedmieście.
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.). 
Wadium: 26 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 24 lipca 2019 r.
-----------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
jako:

• dz. nr 314/4, obręb Przedmieście,  
o pow. 0,0900 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00087258/3, i niewydzielo-
nego udziału w wysokości 1/2 w pra-
wie własności działki nr 314/2, obręb 
Przedmieście, o pow. 0,0551 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00087258/3, poło-
żonych w Gliwicach przy ul. kozłow-
skiej, stanowiących własność miasta 
Gliwice.

termin przetargu: 30 lipca 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 301 000,00 zł*
*w tym: 50 000,00 zł brutto – udział w wysokości  
1/2 w działce nr 314/2, obręb Przedmieście.
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.). 
Wadium: 31 000,00 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, po-
łożona przy ul. myśliwskiej w Gliwi-
cach.

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

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 na-
leżało:
1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w za-

kresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności (w tym protokołowanie po-
siedzeń składów orzekających).

2. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej wyda-
wanych kart parkingowych i legitymacji.

3. Sprawdzanie pod względem formalnym i mery-
torycznym przyjętych wniosków o wydanie karty 
parkingowej, wydawanie kart parkingowych.

4. Udzielanie informacji osobom ubiegającym się 
o wydanie orzeczenia na temat przysługujących 
im uprawnień.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe humanistyczne (udokumen-

towane 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 administracyjnego  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2096),

• ustawy o pracownikach samorządowych  
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 korzy-

stanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo 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 stanowisku ob-

jętym naborem
4. Praca w siedzibie MZON przy ul. Bojkowskiej 20, 

na I piętrze, przemieszczanie się pomiędzy kondy-
gnacjami budynku.

5. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy, w miesiącach 
letnich praca w wysokich temperaturach, w za-
leżności 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 wewnętrz-
nego (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 zespole, 

umiejętność planowania i organizacji pracy, samo-
dzielność, umiejętności analityczne, duże tempo 
pracy, odporność na stres. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy dostępny na http://ops.

bip.gliwice.eu/pub/ogloszenia/nabory/ops/kwe-
stionariusz_osobowy.pdf, 

• oświadczenie kandydata o posiadanym wykształ-
ceniu,

• oświadczenie kandydata o stażu pracy,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepeł-

nosprawność, w przypadku gdy kandydat za-
mierza skorzystać z uprawnienia wynikającego  
z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządo- 
wych,

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwska-
zań zdrowotnych do zatrudnienia na oferowanym 
stanowisku,

• oświadczenie, od kiedy może nastąpić zatrud-
nienie,

• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie oraz o posiadaniu pełni 
praw publicznych i zdolności do czynności praw- 
nych,

• własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: 
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publika-
cji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych 
osobowych, zgodnie z wymogami ustawy o pra-
cownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r.”.

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze, 
był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe. Kandydat, który zamierza 
skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany 
jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys 
zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach 
aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postę-
powania rekrutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się o zatrud-
nienie 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 Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
w Dziale Kadr i Organizacji OPS.
Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika 
realizującego opisany w ogłoszeniu zakres obowiąz-
ków to inspektor.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandy-
data wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
Dokumenty należy składać w terminie do 22 lipca 
2019 r. w Dziale Kadr i Organizacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, II piętro, 
pokój nr 207, w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
„Nabór numer 28/mzoN/2019 na wolne stanowi-
sko urzędnicze w miejskim zespole ds. orzekania 
o Niepełnosprawności w Gliwicach”.
W przypadku wysłania ofert pocztą decyduje data 
wpływu dokumentów do sekretariatu Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-96-51.
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą roz-
patrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane podle-
gają zniszczeniu w terminie określonym w „Regulami-
nie naboru zewnętrznego na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”.
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 
i dopuszczonych do kolejnego etapu postępowania 
ogłoszona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczone na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy 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 internetowej www.opsgli-
wice.pl wraz z listą kandydatów spełniających wyma-
gania formalne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja listy kandydatów spełniających wymagania 
formalne nastąpi do 23 lipca 2019 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.

oferta pracy na stanowisku: 
„mechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-
pisane. Wszystkie dokumenty 

zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku  
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

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

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

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

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,

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

miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy  
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawar-
tych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik 1” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach, 

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

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

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie pod-

pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać 
opatrzony klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w Kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150 w godzinach od 
7.30 do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

mzUk.24717.2019 

miejski zarząd Usług komunalnych w Gliwicach,  
ul. strzelców bytomskich 25c,

zatrudni (na czas zastępstwa) pracownika na stanowisku  
ogrodnika w Palmiarni przy ul. Fredry 6, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie średnie,
• dyspozycyjność (praca również w weekendy),
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. 

stanowisku (w tym do pracy na wysokości).
mile widziane: 
• wykształcenie średnie: ogrodnicze, rolnicze lub 

pokrewne,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stano-

wisku.
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. 
stanowisku będzie należało pielęgnowanie roślin na 
terenie Palmiarni i Parku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych  
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytom-

skich 25c (tel. 32/335-04-35) w terminie do 22 lipca  
2019 r. 
oferty winny zwierać:
1.  CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się  
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wy-
branymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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/
http://www.opsgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.mzuk.pl
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oGŁoszeNiA

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

że w siedzibie Urzędu miejskiego w Gliwicach, na 
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 
wykaz zawierający nieruchomość:

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 nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy placu inwalidów Wojennych 12 zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

NIerUcHOMOŚcI

UŻYTKOWe

MIeSZKALNe

LOKALe NA SprZeDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki mieszkaniowej

• 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. cHoRzoWskA 38, lokal nr i, 
parter, pow. 63,49 m2, 3 pomiesz-
czenia, 3 Wc, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 126 100,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14  
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 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: 30 lipca 2019 r. od godz. 9.00 
do 9.15, po wcześniejszym 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: 30 lipca 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym 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: 30 lipca 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 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 wcześ- 
niejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy 
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2019 r.

• UL. WitkieWiczA 81, lokal nr 13, 
poddasze, pow. 21,07 m2, 1 pokój, 
kuchnia, przedpokój, z dostępem 
do Wc znajdującym się na klatce 
schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 45 200,00 zł
Wadium: 2300,00 zł
termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od godz. 11.20 
do 11.35 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14  
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2019 r.

• UL. kAPLiczNA 1, lokal nr 3, parter, 
pow. 41,81 m2 + piwnica: 11,91 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój,  
z dostępem do Wc znajdującym się 
na klatce schodowej (stanowiącym 
część wspólną nieruchomości), lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 94 200,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14  
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 16 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,

preZYDeNT MIASTA GLIWIce
INfOrMUJe,

przeznaczoną do zbycia, stanowiącą własność 
skarbu Państwa:
• nr 18/SP/2019 do 25 lipca 2019 r.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 213–218/2019 do 24 lipca 2019 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 210–212/2019 do 24 lipca 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 206/2019 do 22 lipca 2019 r.

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości  
stanowiącej własność miasta Gliwice.

1. Lokalizacja: na płd. od ul. Złotej 32 w Gliwicach.
2. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 1120/5, obręb stare Gliwice, kW nr GL1G/00109170/3, 

użytek b – tereny mieszkaniowe, powierzchnia gruntu  
0,0058 ha.

3. opis nieruchomości
Nieruchomość położona w centralnej części miasta. W sąsiedztwie 
znajduje się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ogródki 
działkowe i tereny rolne. Przystanki komunikacji miejskiej znajdują 
się w bliskiej odległości. Teren płaski, pokryty zielenią wysoką i niską. 
Granice działki tworzą kształt zbliżony do trójkąta. Działka nie ma 
dostępu do drogi publicznej. W pobliżu przebiegają następujące 
sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroener-
getyczna, gazowa, telekomunikacyjna, ciepłownicza.
Część ww. działki jest objęta umową dzierżawy nr 219/GN
-AN/6845/2013. 
Przed podziałem na działce nr 1120 była ustanowiona służebność 
przesyłu na rzecz PEC Sp. z o.o. w Gliwicach.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice  (uchwała Rady Miasta Gliwice  
nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r. opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2018 r., poz. 3935) działka nr 1120/5 położona jest na 
terenie oznaczonym symbolem 20mN, co oznacza tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna.
Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe.
Przedmiotowa działka znajduje się w strefie 5 km od lotniska, 
w której ustalony został zakaz budowy lub rozbudowy obiektów 
budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków. 
Ponadto cały obszar objęty planem znajduje się w granicach złoża 
węgla kamiennego Gliwice 337 WK.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z zapisami ww. uchwały.
5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 13 400,00 zł
minimalne postąpienie: 140,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podatkiem VAT na podstawie 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2174).

6. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 19 września 2019 r. o godz. 10.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106.
7. Wadium
Wadium w wysokości 1400,00 zł należy wnieść w formie pieniężnej, 
dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1120/5, obręb Stare Gliwice 
oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 16 września 2019 r. Podpisanie nota-
rialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 21 października 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, 

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

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

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równoznaczne 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. tryb przetargu 
Działka nr 1120/5 pod względem powierzchni, kształtu oraz braku 
dostępu do drogi publicznej nie spełnia wymogów działki budow-
lanej, zatem celowym jest jej zbycie w drodze ustnego przetargu 

ograniczonego do właścicieli/wieczystych użytkowników nieru-
chomości przyległych, na poprawę warunków zagospodarowania 
tychże nieruchomości.  
Przetarg ogranicza się do właścicieli/wieczystych użytkowników 
nieruchomości przyległych tj. działek nr 1136, 1188/5, obręb Stare 
Gliwice.  
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie 
wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego 
nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 

lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej dzia-
łalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zo-
stanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie elektro-
nicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na dzień 11 września 
2019 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumen-
ty, które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ogra-
niczonym w terminie do 11 września 2019 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-623/2019 z 7 maja 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograni-
czonego, prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej 
działkę nr 1120/5, obręb Stare Gliwice, położonej w Gliwicach, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpły-
nęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-623/2019 z 7 maja 2019 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice,  
tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie interneto-
wej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZYDeNT MIASTA GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

OGŁASZA

11. oboWiĄzek iNFoRmAcyjNy
Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100). 
11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze.
11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie sposobu i trybu przepro-
wadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  prowadzone jest 
z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność zapewnienia jawności i jed-
nolitości postępowania, równego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania 
najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe uczestników postępowania 
podawane są dobrowolnie przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są 
w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa, zatem 
nie jest wymagany odrębny akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie 
w tym celu jego danych osobowych.
11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy lub firmy uczestników 
postępowania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szcze-

gólności z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108), t.j. z 25 września 
2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).
11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu winna zapoznać się z ww. informa-
cjami oraz z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Urząd 
Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu oznacza dobrowolne 
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiednim do 
prowadzenia postępowania przetargowego w niniejszej sprawie prowadzonego 
przez Urząd Miejski w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej jednostki 
oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych 
stosowanymi przez Urząd Miejski w Gliwicach.
11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku postępowania 
jest równoznaczne z wykluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie 
poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania danych osobowych w celu 
realizacji prawnie chronionych interesów organizatora, a także dochodzenia jego 
roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających z art. 41 ust. 2 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wycofanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

turystyka.gliwice.eu

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://turystyka.gliwice.eu
https://turystyka.gliwice.eu/
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CO? GDZIE? KIEDY?
PiĄtek 19 LiPcA

 ■ godz. 15.00: „Baranki z z planety B-612” – zajęcia 
plastyczne w ramach Wakacji z Małym Księciem, Fi-
lia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Spółdzielcza 33a)

sobotA 20 LiPcA
 ■ godz. 14.00: warsztaty tworzenia zakładek do ksią-

żek w ramach Wakacji z Małym Księciem, Bibliofo-
rum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

NieDzieLA 21 LiPcA
 ■ godz. 9.30: „Echa dawnych wojen” – spacer histo-

ryczny z Markiem Kołodziejem w ramach Lata z Gli-
wickim Wędrowcem, park Starokozielski

 ■ godz. 12.00: Zespół Muzyki Salonowej Eleganza – 
koncert z cyklu „Otwarty Salon Muzyczny”, Rynek

 ■ godz. 18.00: „Kumple z dżungli”, reż. D. Alaux, „Król 
rozrywki”, reż. M. Gracey – seanse Letniego Kina 
Plenerowego, teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Gli-
wicach (ul. Goździkowa 2)

 ■ godz. 19.10: Lion Shepherd, Scorpions – koncerty 
rockowe, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

PoNieDziAŁek 22 LiPcA
 ■ godz. 16.00: „Jedyny na świecie” – warsztaty origa-

mi w ramach Wakacji z Małym Księciem, Filia nr 30 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Par-
tyzantów 25)

 ■ godz. 16.00: „Przesłanie rudego liska” – warszta-
ty literacko-plastyczne w ramach Wakacji z Małym 
Księciem, Filia nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 17.00: „Gdzie się chowa baranek?” – warsz-
taty ozdabiania drewnianych skrzynek w ramach 
Wakacji z Małym Księciem, Filia nr 17 Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

ŚRoDA 24 LiPcA
 ■ godz. 17.00: „Pan Toti i powódź” – warsztaty kre-

atywne, Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Czwartaków 18)

 ■ godz. 17.00: Rozgrywki planszowe w ramach Waka-
cji z Małym Księciem, Biblioteka Centralna (ul. Ko-
ściuszki 17)

 ■ godz. 17.00: „Oswoić lisa” – warsztaty plastyczne 
w ramach Wakacji z Małym Księciem, Filia nr 17 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spół-
dzielcza 33a)

kultura.gliwice.eu

zabawna bajka „kumple z dżungli” i oryginalny musical „król rozrywki” – to nasze propozycje 
filmowe na 21 lipca. W tym tygodniu Letnie kino Plenerowe zawita do Wilczego Gardła.

O godz. 18.00 rozpocznie się pro-
jekcja dla dzieci. Młodzi kinomani 
przeżyją kinowe przygody z paczką 
superbohaterów – pasiastym kung
-fu pingwinem, złotą rybką, genial-
nym wyrakiem... Śmiechu będzie 
z nimi co nie miara! Nie zabraknie 
też walecznego goryla, czarującej 
nietoperzycy, koali piromana i, 
oczywiście, majestatycznej tygry-
sicy. Mieszkańcy dżungli w komple-
cie, a nawet nadkomplecie!

Film „Król rozrywki” z Hugh Jackma-
nem w roli głównej to propozycja 
dla dorosłych widzów. Poznając 
filmową historię P.T. Barnuma, 
twórcy współczesnych widowisk 
muzycznych, zobaczymy narodzi-
ny przemysłu rozrywkowego. Od 

musicalu Michaela Graceya ciężko 
będzie oderwać wzrok – kolorowy, 
ekstrawagancki świat pełen wszel-
kiej maści artystów i cyrkowców to 
rozrywka na najwyższym poziomie.

Seanse Letniego Kina Plenerowe-
go są organizowane przez Miasto 
Gliwice w każdą niedzielę, aż do 
1 września. Wstęp wolny.  
 (mm)

sztuka Władysława Hasiora z jednej strony nawiązuje do nowoczesnych prądów arty-
stycznych, z drugiej czerpie z tradycyjnego rzemiosła. oryginalne prace można oglądać 
w Willi caro do 20 października.

Prace Hasiora są eksponowane 
na piętrze Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) i w piwnicy, czyli ga-
lerii Czytelnia Sztuki. Na piętrze 
są prezentowane wczesne dzieła 
artysty – wśród nich kolaże, szkice, 
asamblaże i ceramiki. W Czytelni 
Sztuki można natomiast zapoznać 
się z jego twórczością fotograficzną 
i scenograficzną.

Krytycy porównywali Hasiora do 
Andy’ego Warhola i nazywali pre-
kursorem polskiego pop-artu. Sam 
Hasior twierdził, że tworzy sztukę 
pięciu żywiołów – piątym była 
fantazja. Trochę kiczowata, mocno 
ludowa, czasem surrealistyczna – 
twórczość Hasiora nadal wymyka 
się klasyfikacjom, pozostając cie-
kawa dla krytyków i inspirująca dla 
odbiorców.

Dzieła prezentowane w Muzeum 
w Gliwicach pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Tatrzańskiego, któremu 
Hasior ofiarował swoją spuściznę 

artystyczną. Kuratorami ekspozycji 
są Julita Dembowska i Wojciech 
Nowicki.  
 (mm)

oleś brothers, czyli marcin 
i bartłomiej olesiowie, gra-
ją jazz już od 20 lat. 25 lipca 
w towarzystwie niezwykłych 
muzycznych gości będą święto-
wać ten jubileusz w Gliwicach!
W Klubie Pracowników Politechniki 
Śląskiej (ul. Banacha 3) poza kontra-
basem Marcina Olesia i perkusją 
Bartłomieja Olesia zabrzmi też 
wibrafon niemieckiego wirtuoza – 
Christophera Della. Na fortepianie 
zagra Piotr Orzechowski, czyli Pia-
nohooligan – chuligan fortepianu. 
Koncert rozpocznie się 25 lipca 
o godz. 20.00.

Olesiowie są nazywani przez kry-
tyków i słuchaczy „największym 
skarbem polskiego jazzu XXI wieku”. 
Grają z największymi i nie boją się 
eksperymentów, flirtując z folkiem 
i muzyką kameralną. Muzykalni bliź-

niacy na pewno zaskoczą gliwicką 
publiczność!

Organizatorem koncertu jest Śląski 
Jazz Club. Projekt jest dofinansowa-
ny z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

Polski pop-art z Podhala

20 lat na scenie

Lato, leżaki i najlepsze filmy
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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