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inwestycje GBO 2021 kultura

Mamy
brąz!

Piast Gliwice jest w elicie polskich klubów, drugi raz pod rząd stanął na 
podium w Ekstraklasie. Niebiesko-Czerwoni po meczu z Cracovią (1:1) 
sięgnęli po brąz, zajmując trzecie miejsce w lidze. 
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arena Gliwice

Widzowie mają szansę zdobyć wejściówki na 
atrakcje w Arenie Gliwice. Wystarczy uważnie 
śledzić programy Areny Online.
W określonym momencie trans-
misji zostanie pokazana tablica 
z hasłem „Złap bilet!”. Zadanie 
polega na tym, by wpisać 
w komentarzu dokładny czas 
jej pojawienia się. Dwie osoby, 
którym uda się zrobić to naj-
szybciej, wygrywają podwójne 
bilety na wydarzenia w Arenie 
Gliwice.

Bilety można zdobyć w trakcie 
transmisji live na Facebooku Areny 
podczas programów: Zaglądamy 
do szatni, On Festiwal – scena My 
Name Is New, Stand-up w Arenie 
oraz Arena Live. Harmonogram 
programów jest dostępny na Face-
booku Areny Gliwice. Zapraszamy 
do udziału w zabawie!  
 (Arena Gliwice / Daria Piprek)

W Gliwicach będzie można uprawiać bouldering – formę wspinaczki 
bez asekuracji. Od miesiąca trwają intensywne prace przy budowie 
plenerowej ściany boulderowej na terenie Areny Gliwice.
Już pod koniec lipca będzie moż-
na zmierzyć swoje siły na nowej 
ścianie, która właśnie powstaje 
przy Arenie Gliwice. Konstrukcja 
ma 15 m szerokości i 5 m wysoko-
ści – to będzie jeden z większych 
tego typu obiektów na Śląsku. 

– W sierpniu planujemy tutaj 
konsultacje kadry narodowej, 
a po wakacjach chcemy rozpo-
cząć regularne zawody – zdra-
dza Paweł Kucharczyk, opiekun 
Chwyciarni, czyli arenowej 
ściany wspinaczkowej. – Wiele 
wskazuje więc na to, że obiekt 
stanie się ważnym miejscem na 
wspinaczkowej mapie Polski.

Szczegółowe informacje na 
temat postępów budowy 
i otwarcia boulderu można 
znaleźć na: www.facebook.
com/Chwyciarnia. (Arena 
Gliwice / Agnieszka Serdyńska)

Dobre wieści dla fanów wspinaczki
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Ściśle mówiąc – półkolonie. Dzieci mają ogromną ilość energii i czasem przydatna jest rozrywka, 
która pomogłaby im nieco ją rozładować. Rozwiązaniem są wakacyjne zajęcia, w których najmłodsi 
mogą wziąć udział nie wyjeżdżając z Gliwic!
Półkolonie, takie jak te, które 
w Arenie Gliwice organizuje Fest 
Fajnie, to świetny wybór dla tych 
rodziców, którzy nie chcą na dłużej 
rozstawać się ze swoimi pociecha-
mi, ale chcą także zadbać o atrak-
cyjne spędzenie przez dziecko 
wakacji. 

Od poniedziałku do piątku re-
alizowany będzie urozmaicony 
program – każdego dnia dzieci 
czeka inna tematyczna zabawa! 
Od dnia gier terenowych, przez 
sport, zajęcia dla małych artystów, 
trochę majsterkowania i ekologii, 
na odrobinie technologicznych 
nowinek kończąc. Zapisy na 
sierpniowe turnusy „Fest Fajnie” 
trwają. Szczegóły można znaleźć 
na stronach www.polkolonie.fest-
fajnie.pl i arenagliwice.com oraz 
pod nr. tel. 606-266-210.

ZOStAń PIlOtEM
Nastolatkom przypadną z kolei do 
gustu „Półkolonie z dronami”. Nie 
tylko młodzi pasjonaci technolo-

gicznych nowinek będą zachwyceni. 
Jest ktoś, kto nie chciałby wcielić się 
w rolę pilota wykonującego misje? 
Na czas półkolonii każdy z uczestni-
ków otrzyma własnego drona!

Półkolonie organizowane będą 
przez Little Bit Academy od 3 
do 7 sierpnia, oferta skierowana 

jest do uczniów klas 6–8 szkoły 
podstawowej. Liczba miejsc 
jest ograniczona, obowiązują 
zapisy mejlowe lub telefoniczne. 
Szczegóły oferty oraz kontakt 
z organizatorami dostępne na 
stronie www.littlebitacademy.pl 
i arenagliwice.com oraz pod tel. 
506-138-863.

PAMIętAJCIE  
O Online

To nie wszystko! Jak co czwartek, 
dzieci mogą aktywnie spędzić czas 
z Areną Gliwice, na żywo ze studia 
nagrań (bilety na eventim.pl) lub 

przed ekranami w domu. Bajkowe 
popołudnie to godzina urozmaico-
nego programu, podczas której 
dzieci uczą się przez zabawę. 
Wakacje w mieście nie muszą być 
nudne, baw się razem z Areną. 
 
 (Arena Gliwice / Daria Piprek)

Kolonie z Areną Gliwice

Podczas półkolonii dzieci mają zagwarantowaną opiekę w godzinach 
pracy rodziców.

Bilety do wygrania  
w transmisjach  
to nowość  
Areny Online.

Boulder wspinaczkowy powstaje właśnie na placu przy Arenie 
Gliwice.

Dzieci mają szansę spędzić aktywnie czas z rówieśnikami, a dodatkowo będą 
uczyć się poprzez zabawę!
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Oglądaj Arenę Online 
i zdobywaj nagrody

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
www.facebook.com/Chwyciarnia
www.facebook.com/Chwyciarnia
www.polkolonie.festfajnie.pl
www.polkolonie.festfajnie.pl
arenagliwice.com%20
littlebitacademy.pl
arenagliwice.com%20
eventim.pl
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Dzięki wsparciu miasta, do końca roku powinien zakończyć się remont i adaptacja budynków przy ul. Głównej w Łabędach na 
Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży „Dom Nadziei” oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego 
dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków.
Budynki dawnej Szkoły Podstawo-
wej nr 30 i Gimnazjum nr 19 przy 
ul. Głównej 30 na rzecz Fundacji 
„Dom Nadziei” Gliwice przekazały 
w 2016 r., a adaptacja na potrzeby 
ośrodka rozpoczęła się na początku 
2019 r. Remont jest bardzo kosz-
towny, całkowity koszt szacowany 
jest na 5 mln zł. Dzięki 700 tys. zł 
przekazanym z miejskiego budżetu, 
ośrodek będzie mógł przyjąć pierw-
szych pacjentów jeszcze w tym 
roku. – To bardzo duża kwota, która 
znacznie wesprze prace remonto-
we. Cieszymy się, ponieważ im 
szybciej zakończymy remont, tym 
prędzej będziemy mogli pomagać 
młodzieży w godnych warunkach. 
A potrzebujących nie brakuje – 
liczba osób chorych psychicznie 
wzrasta, coraz częściej są to mło-

de osoby uzależnione od alkoholu, 
narkotyków, gier komputerowych, 
hazardu czy telefonów. W naszym 
regionie nie ma drugiej tego typu 
poradni, jestem przekonany, że bę-
dziemy dużym wsparciem nie tylko 

dla Śląska, ale całego kraju – mówi 
ks. Bogdan Peć, psychoterapeuta 
i specjalista terapii uzależnień. 

Poradnia posiada kontrakt z NFZ 
na leczenie uzależnionych dzieci 

i młodzieży. W zaadaptowanych 
budynkach znajdzie się też 
miejsce na hostel dla osób po 
zakończonej terapii stacjonarnej 
i administrację Fundacji. 

Stacjonarnie w ośrodku będzie 
miejsce dla 30 pacjentów, będą 
też sale spotkań oraz indywidual-
nych i grupowych terapii, kaplica, 
miejsca noclegowe dla stażystów 
i pomieszczenia sanitarne. 

– Obecnie na terenie Gliwic nie ma 
kompleksowej oferty skierowanej 
dla dzieci i młodzieży eksperymen-
tującej lub uzależnionej od środków 
psychoaktywnych, dlatego miasto 
wsparło tę inwestycję. Chcemy, by 
nowa placówka służyła i pomagała 
młodym ludziom w powrocie do 

zdrowia i dawała siłę do radzenia 
sobie z wyzwaniami, jakie stawia 
przed nimi życie – dodaje Agniesz-
ka Paszta, naczelnik Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.  

Fundacja „Dom Nadziei” pomaga 
dzieciom i młodzieży uzależnionej 
oraz chorej psychicznie. Prowadzi 
stacjonarny i całodobowy Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Wychowawczy, 
Poradnię Profilaktyki i Terapii Uza-
leżnień oraz zajęcia profilaktyczne 
dla dzieci i młodzieży. Organizuje 
też konferencje naukowe poświę-
cone ryzykownym zachowaniom 
wśród młodzieży oraz kampanie 
społeczne dotyczące uzależnień. 
Każdego roku pomaga około 600 
osobom.  (mf)

iNWestycje

700 tys. zł dla Domu Nadziei

Miasto buduje mieszkania
Na zamieszkanie w 48 mieszkaniach przy ul. Kujawskiej, św. jacka, Górnej i samotnej w Ligocie Zabrskiej 
chętne są aż 493 rodziny. Na ogromne zainteresowanie inwestycją wpływa m.in. lokalizacja.
Miasto od lat z powodzeniem 
realizuje własny, gliwicki pro-
gram mieszkaniowy. Dzięki temu 
przybywa mieszkań zarówno dla 
rodzin o niższych dochodach, jak 
i dla osób średnio sytuowanych. 

– Możliwości i warunki zamiesz-
kania w mieście jednoznacznie 
determinują jego rozwój, dlatego 
robimy wszystko aby zwiększać 
atrakcyjność Gliwic jako miasta 
przyjaznego ale także stale pod-
noszącego komfort życia gliwiczan, 
m.in. budujemy wygodne i nowo-
czesne mieszkania spełniające 
oczekiwania lokatorów – w dobrej 
lokalizacji, z dogodną infrastruk-
turą i bezpiecznym ruchem w za-
budowie mieszkaniowej – mówi 
Adam Neumann, prezydent Gliwic.

Mieszkania komunalne budowa-
ne są w standardzie „pod klucz”. 
Oznacza to lokale w pełni wykoń-
czone i pomalowane, do których 
najemca może się od razu wpro-
wadzić. Stawka miesięcznego 
czynszu wynosi 12,10 zł za metr 
kwadratowy. Oprócz tego na star-
cie pobierana jest od najemcy 
kaucja w wysokości trzykrotnego 
miesięcznego czynszu. Do pierw-
szych mieszkań wynajmowanych 
na takich zasadach, w Łabędach 
przy ul. Anny Jagiellonki, loka-
torzy wprowadzili się jesienią 
ubiegłego roku. Na przełomie 
października i listopada klucze do 
48 lokali otrzymają mieszkańcy 
nowego komunalnego osiedla 
przy ul. Kujawskiej, św. Jacka, 

Górnej i Samotnej. Zbudowane 
tam mieszkania mają od 31,62 
m2 do 53,73 m2. Do każdego 
lokalu od pierwszej do czwartej 
kondygnacji przynależy balkon, 
a na parterze – balkon lub taras. 
Lokatorzy mają dostęp do wielo-
poziomowego parkingu, komó-
rek lokatorskich oraz wózkowni 
i rowerowni, a także zagospoda-
rowanego terenu wokół, m.in. 
placu zabaw. Obiekty zostały 
przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

chętnych nie brakuje – 
do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej wpłynęły 
493 wnioski o wynajem.

– Na ogromne zaintereso-
wanie mieszkaniami przy ul. 
Kujawskiej wpływa przede 
wszystkim standard lokali, 
doskonała lokalizacja – blisko 
centrum miasta – atrakcyjny 
budynek podłączony do miej-
skiej sieci ciepłowniczej, dobra 
infrastruktura i dostępność 
parkingów – wylicza Bożena 
Kus, dyrektor ZGM w Gliwi-
cach.

Obecnie wnioski podlegają 
weryfikacji pod względem me-
rytorycznym, czyli spełnienia 
kryterium dochodowego i in-
nych wymaganych warunków. 
Następnie zostaną one przeka-
zane do zaopiniowania przez 
Zespół ds. Mieszkaniowych, 

który pełni funkcję społecznej 
kontroli kwalifikowania osób, 
z którymi będą zawierane umo-
wy najmu lokali mieszkalnych.

Projekt listy osób uprawnionych 
do otrzymania lokalu zostanie 
opublikowany 31 sierpnia w ga-
blotach Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej oraz na stronie 
internetowej: www.zgm-gliwi-
ce.pl. Ewentualne uwagi i za-
strzeżenia do opublikowanej 
listy będzie można wnosić od 
1 do 11 września. Publikacja 
ostatecznej listy osób upraw-
nionych do otrzymania lokalu 
mieszkalnego wyznaczona zo-
stała na 5 października. Nowi 
lokatorzy wprowadzą się do 
swych mieszkań w listopadzie.

Kolejne 
mieszkania już 
w budowie

Inwestycja, zapewniająca miastu 
stały rozwój, trwa. W 5 budyn-
kach wielorodzinnych w kwar-
tale ulic Kujawskiej, Samotnej, 
św. Jacka i Górnej docelowo 
powstanie 114 lokali mieszkal-
nych. II etap tej inwestycji ma się 
zakończyć w 2021 r. Trwają przy-
gotowania do III etapu budowy.

To nie koniec. W perspektywie 
najbliższych lat nowe mieszka-
nia powstaną również przy ul. 
Opolskiej oraz przy ul. Dworskiej 
i Zbożowej. Inwestycja obejmie 
budowę 3 budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych, w których 
do 2021 r. powstanie 85 lokali 
mieszkalnych. W perspektywie 
do 2024 r. w tych lokalizacjach 
zaplanowano budowę kolejnych 
budynków ze 199 mieszkaniami.

– Staramy się, by mieszkańcom 
dobrze żyło się w Gliwicach, 
by w kolejnych latach miasto 
nadal było atrakcyjnym miej-
scem zamieszkania. Przez lata 
wybudowaliśmy setki mieszkań 
i tego typu inwestycje są i będą 
kontynuowane. Dzięki konse-
kwentnym działaniom Gliwice są 
postrzegane jako miasto zielone, 
z dobrą infrastrukturą, licznymi 
miejscami pracy oraz ciekawą 
ofertą edukacyjną i rekreacyjno
-kulturalną – dodaje prezydent 
Gliwic. (mf)
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AKtuAlNOŚCI

Młodzi robią Metropolię

Dwie gliwickie firmy programistyczne – the Software House i Future Processing – znalazły się na czele rankingu 
„top Poland Software Development Companies” opublikowanym przez  serwis Clutch, wiodącą platformę ocen 
i recenzji usług w sektorze B2B (firmy dla firm).
W rankingu oceniono firmy 
programistyczne z całego kraju, 
które specjalizują się w tworzeniu 
oprogramowania na zamówienie, 
aplikacji mobilnych, sztucznej 
inteligencji, rozwoju e-commer-
ce i innych wykwalifikowanych 
usługach IT. Do opracowania 
zestawienia wykorzystano zwe-
ryfikowaną przez serwis Clutch 
historię dostarczania klientom 
wysokiej jakości produktów, po-
zytywnych oraz zweryfikowanych 
recenzji klientów, a także zakres 
oferowanych usług i otrzymanych 
nagród. 

– Wyróżnieni są liderami w opar-
ciu o wykwalifikowaną wiedzę 
techniczną i obsługę klienta. 
Z dumą uznajemy ich za naj-
lepszych w swojej dziedzinie 
– komentuje wyniki rankingu 
Alexa Goodrow, analityk Clutch 
Customer Experience.

the Software House znalazł się 
na pierwszym, a Future Proces-
sing na drugim miejscu zesta-
wienia. Trzecie miejsce zajęła 
warszawska firma SoftwareMill. 
W zestawieniu Top Poland So-
ftware Development Companies 

2020 znalazły się także inne 
gliwickie spółki: Brainhub (6. 
pozycja), jazzy pro (39. pozycja). 
Euvic (53. pozycja) i WASKO (106. 
pozycja).

– Pierwsze miejsce zdobyte w te-
gorocznym rankingu Clutch cieszy 
nas przede wszystkim dlatego, że 
zostało przyznane na podstawie 
aż 35 pozytywnych opinii, udzie-
lonych analitykom serwisu przez 
naszych klientów. Rola rekomen-
dacji zawsze była dla naszego 
biznesu kluczowa, a w ostatnich 
latach potrzebujący usług progra-
mistycznych coraz częściej szukają 
rekomendacji właśnie w Internecie 
– mówi Mateusz Kubiczek, prezes 
zarządu The Software House.

– Od początku naszej działalności 
koncentrowaliśmy się na budowa-
niu długotrwałych relacji z naszymi 
klientami w oparciu o wzajemne 
zaufanie i zaangażowanie. Udało 
nam się to osiągnąć zarówno w co-
dziennej pracy, jak i na poziomie 
strategicznym, czego najlepszym 

dowodem jest osiągnięty przez 
nas wynik w tegorocznej edycji 
prestiżowego rankingu, którego 
fundamentem są właśnie opinie 
klientów – komentuje Jarosław 
Granat, Head of Client Engagement 
Future Processing.

Clutch jest wiodącą, międzynaro-
dową platformą ocen i recenzji dla 
dostawców usług IT, marketingu 
i usług biznesowych. Z platformy 

miesięcznie korzysta ponad pół 
miliona kupujących i sprzedają-
cych usługi, którzy dzięki niej mają 
ułatwiony dostęp do wiarygod-
nych informacji rynkowych, co 
pomaga w podejmowaniu decyzji 
biznesowych. Więcej informacji 
na temat rankingu można znaleźć 
na stronie internetowej: https://
clutch.co/press-releases/announ-
ces-top-software-developers-po-
land-2020.   (mf)

Demolka na placu zabaw –  
trwa ustalanie sprawców

W gliwickiej dzielnicy Zatorze działa Szkolne Schroni-
sko Młodzieżowe „Ślązaczek”. Po raz kolejny obiekt 
otrzymał złote wyróżnienie w Ogólnopolskim Kon-
kursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.
Pod egidą Polskiego Towarzy-
stwa Schronisk Młodzieżowych 
(PTSM) konkurują placówki, 
w których są najlepsze warunki 
zakwaterowania i pobytu dla 
dzieci i młodzieży. Schronisko 
przy ul. Krakusa zostało wybrane 
jednym z najlepszych w całej Pol-
sce już po raz kolejny. Ślązaczek 
zaprasza turystów!

Do dyspozycji jest blisko 50 miejsc 
noclegowych. W niektórych 
pokojach są prywatne łazienki. 
Obiekt działa przy obecnym 
Zespole Szkół Techniczno-Infor-

matycznych. Historia gliwickiego 
schroniska rozpoczęła się 36 lat 
temu w budynku przy dzisiejszej 
ul. Andersa (dawniej: Belojani-
sa).W całym kraju działa ponad 
550 schronisk młodzieżowych. 
W 78 krajach świata jest ich około 
5500. Pobyt w schronisku młodzie-
żowym to dobre rozwiązanie dla 
turystów, którzy szukają noclegu 
w tak zwanej opcji budżetowej.

Planując podróż do Gliwic albo nie-
dzielny spacer po mieście, warto 
zajrzeć na naszą stronę turystycz-
ną: turystyka.gliwice.eu. (mm)
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Gliwickie firmy na czele  
ważnego rankingu

Plac zabaw przy ul. Anny Jagiellonki w Łabędach został zdemolowany. 
Miał służyć wszystkim mieszkańcom – przez wandali został wyłączony 
z użytkowania i wymaga naprawy. Sprawców ustala policja.
Plac zabaw przy ul. Anny Jagiellon-
ki to wspólne dobro wszystkich 
mieszkańców. Jest administro-
wany przez Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych i służy wszystkim 
mieszkańcom do zabawy, rekreacji 
i wypoczynku. Najwyraźniej nie 
rozumieją tego wandale, którzy 
w dwa dni doszczętnie zdemolo-
wali wspólną przestrzeń. Pojawiły 
się wulgarne napisy, rozlano far-
bę, zniszczono nawierzchnię na 
terenie całego obiektu. Kolorowy, 
bezpieczny i przyjazny dzieciom 
plac został zniszczony do tego 
stopnia, że nie nadaje się do użyt-
kowania. Pozostanie zamknięty do 

odwołania. Wydaje się, że nie na-
stąpi to szybko – po oszacowaniu 
strat trzeba będzie usunąć liczne 
usterki, m.in. prawdopodobnie 
trzeba będzie zdemontować 
kostkę brukową i położyć nową 
nawierzchnię. 

– Przez nieodpowiedzialne zacho-
wanie jednej lub kilku osób straciły 
przede wszystkim dzieci. Skutki 
finansowe usunięcia wszystkich 
zniszczeń są ustalane. Sprawa 
została przekazana policji, której 
w ustaleniu sprawców może 
pomóc znajdujący się w pobliżu 
monitoring. Apelujemy raz jesz-

cze do wszystkich mieszkańców 
o reagowanie na tego typu za-
chowanie. Zadbajmy wspólnie 
o miejsca, które lubimy i które 
często odwiedzamy – mówi Iwona 
Janik, rzecznik prasowy Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach.

Plac zabaw przy ul. Anny Ja-
giellonki cieszył się dużą popu-
larnością wśród mieszkańców 
Łabęd. Został zmodernizowany 
i oddany do użytku w drugiej po-
łowie 2014 r. Środki na wykona-
nie obiektu pochodziły z budżetu 
Miasta Gliwice. (mf)
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https://clutch.co/press-releases/announces-top-software-developers-poland-2020
https://clutch.co/press-releases/announces-top-software-developers-poland-2020
https://clutch.co/press-releases/announces-top-software-developers-poland-2020
https://clutch.co/press-releases/announces-top-software-developers-poland-2020
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Zniżki  
dla seniorów

System jest korzystny dla rodzin 
mieszkających z dziećmi. Więk-
sze koszty na osobę ponoszą 
jednak osoby samotne miesz-
kające w dużych mieszkaniach. 
Problem dotyczy głównie osób 
starszych, z niskimi dochodami. 
W celu ochrony tych miesz-

Po zakończeniu ostatniej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, miasto przeprowadziło przetarg, aby wy-
łonić wykonawcę tej usługi na kolejne dwa lata. W jego wyniku najniższą ofertę złożył gliwicki Remondis. W ciągu 
dwóch lat miasto zapłaci mu prawie 84 mln zł. Całość tego kosztu, zgodnie z ustawą, musi zostać pokryta z opłat 
ponoszonych przez mieszkańców. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą miejscy radni na Sesji Rady Miasta za-
planowanej na 30 lipca. Warto przy tym pamiętać, że w ramach opłaty za śmieci gliwiczanie otrzymują zdecydowanie 
lepszy poziom usługi (pojemniki dostarczane przez firmę, częstotliwość odbioru odpadów) niż w sąsiednich miastach.

z miasta

Nowe stawki za odpady

Planowana wysokość opłat za 
śmieci wynikać będzie bezpo-
średnio z ich ilości, a ta jest 
ogromna. W 2019 roku od gliwi-
czan odebrano łącznie około 70 
tys. ton odpadów. Drastycznie 
zwiększa się ilość opakowań 
z tworzyw sztucznych – w 2016 
roku było to 758 ton, a w 2019 
roku ponad 3400 ton. 

Zgodnie z projektem uchwały 
opłaty mają wzrosnąć przykła-
dowo o około 50% dla mieszkań 
o powierzchni do 90 m2 oraz oko-
ło 30% za powierzchnie powyżej 
90 m2. Pomimo tego gliwiczanie 
ostatecznie i tak zapłacą mniej 
niż w wielu innych gminach. 
Wpływa na to m.in. metoda 
obliczeń – w Gliwicach stawka 
uzależniona jest od powierzchni 
mieszkania, a nie od liczby osób 
mieszkających w jednym lokalu. 

– Żadna metoda nie jest dosko-
nała, ale liczenie od powierzch-
ni ma ostatnio coraz więcej 
zwolenników. Okazuje się, że 
w miastach, które liczą opłaty od 
osoby, na podstawie składanych 
deklaracji, ubywa od 15 do 25% 
mieszkańców. W deklaracjach 
nieuczciwi właściciele podają 
po prostu mniej osób do rozli-
czenia, niż jest w rzeczywistości. 
Straty finansowe muszą potem 

pokrywać inni – uczciwi – miesz-
kańcy. W Gliwicach nie ma takiej 
możliwości. System jest szczelny, 
a dane stałe. Co ważne, zyskują 
rodziny kilkuosobowe, wielo-
dzietne, zwłaszcza te mieszka-
jące w lokalach o powierzchni do 
60 m2. One szczególnie potrze-
bują wsparcia – mówi Mariusz 
Śpiewok, zastępca prezydenta 
Gliwic.

kańców prezydent miasta zak-
tualizował na początku lipca 
zasady programu osłonowego. 
Osoby, które ukończyły 60. rok 
życia i mieszkają w mieszkaniu 
o powierzchni co najmniej  
45,5 m2 oraz dysponują mie-
sięcznym dochodem nieprzekra-
czającym 2804 zł netto dla osoby 
samotnej lub 2112 zł netto na 
osobę w rodzinie mogą ubiegać 

się o wsparcie w wysokości 50% 
opłaty za odpady. Rozpatrywa-
niem wniosków w tej sprawie 
i wypłacaniem świadczeń zaj-
muje się gliwicki Ośrodek Po-
mocy Społecznej (szczegółowe 
informacje na ten temat można 
znaleźć na stronie opsgliwice.pl, 
w zakładce „Seniorzy” oraz pod 
nr. tel. 32/335-96-42, 32/335- 
-96-33). (lor)

Stawki opłat od 1 października 2020 r.

Powierzchnia  
lokali w m² 

Obecnie  
obowiązujące stawki % wzrostu 

Proponowane  
stawki od

1 października 2020 r.

Do 60 m² 0,68 zł 54% 1,05 zł

60 m² do 90 m² 0,52 zł 52% 0,79 zł

90 m² do 120 m² 0,32 zł 31% 0,42 zł

powyżej 120 m² 0,15 zł 33% 0,20 zł

Porównanie opłat dla rodzin

Miasto Data wprowadzenia opłat Rodzina  3-osobowa Rodzina 4-osobowa

Katowice 01.01.2020 63,90 zł 85,20 zł

Ruda Śląska 01.03.2019 65,10 zł 86,80 zł

Rybnik 01.01.2020 66,00 zł 88,00 zł

Siemianowice Śl. 01.03.2020 77,85 zł 103,80 zł

Sośnicowice 01.04.2020 78,00 zł 104,00 zł

Zabrze 01.03.2020 81,00 zł 110,80 zł

Gliwice 01.10.2020 63,00 zł dla 60 m²
86,70 zł dla 90 m²

63,00 zł dla 60 m²
86,70 zł dla 90 m²

Opłaty w Gliwicach uwzględniają:
  dopłatę za okres z niższymi stawkami, tj. za styczeń – wrzesień 2020 r.       jeden z najszerszych wachlarzy usług (częstotliwość odbioru, dostawa pojemników, itp.)

opsgliwice.pl
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W Gliwicach, podobnie jak w innych miastach, zwiększą się opłaty za wywóz śmieci. Wzrost 
kosztów mogłyby w przyszłości ograniczyć oczekiwane od dłuższego czasu decyzje rządowe.
Ceny za przyjmowanie odpadów 
komunalnych od mieszkańców 
i ich zagospodarowanie rosną 
w całym kraju. Zgodnie z doniesie-
niami medialnymi ceny za odbiór 
śmieci wzrosną w wielu polskich 
miastach od 100 do nawet 400%. 
W Gliwicach – w porównaniu 
z poprzednimi latami – zwiększą 
się o mniej więcej 67%. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy są w prze-
ważającej mierze niezależne od 
samorządów. Wynikają z szere-
gu zmian w przepisach, które 
wprowadza rząd nie licząc się ze 
sprzeciwem miast i gmin.

 – Rosną koszty za składowanie 
tzw. frakcji podstawowej, czyli 
odpadów pozostałych po odzy-
skaniu wszystkich wartościowych 
surowców. Wynika to głównie 
z podwyższenia tzw. opłaty mar-
szałkowskiej, co z kolei wiąże się 
z unijnymi wymogami redukcji 
ilości śmieci pozostawianych na 
składowiskach. To oczywiście 

przekłada się na nasze domowe 
rachunki, ale zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, opłaty po-
bierane od mieszkańców muszą 
pokrywać wszystkie koszty syste-
mu gospodarowania odpadami 
w mieście – tłumaczy Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Usług Komunalnych Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.

Rząd ustala 
reguły gry

Kiedy w 2012 roku wprowadzo-
no nowe ustawowe obowiązki, 
nakazujące samorządom orga-
nizację systemu odbioru i zago-
spodarowania odpadów, koszty 
ponoszone przez mieszkańców 
w tym zakresie zaczęły wyraźnie 
rosnąć. 

W ciągu ostatnich 8 lat prze-
pisy wielokrotnie zmieniano, 
a wynikiem każdej kolejnej 
ustawy, przygotowanej przez 

rząd, przegłosowanej przez 
parlament i podpisanej przez 
Prezydenta RP, był wzrost kosz-
tów systemu. Samorządy oraz 
ich związki wielokrotnie apelo-
wały do rządzących o podjęcie 
działań mających zatrzymać ten 
dotkliwy wzrost cen.

Zagospodaro-
wanie droższe 
od odbioru

Główną przyczyną wzrostu cen 
usług za odbiór śmieci jest rosnący 
koszt zagospodarowania odpadów. 

Obecnie w Gliwicach jest to ponad 
60% kwoty ustalonej w przetargu! 
Inne składowe tej usługi, jak np. 
zakup i eksploatacja pojazdów, 
zatrudnienie pracowników, dostar-
czanie i czyszczenie pojemników na 
odpady czy w końcu sam ich odbiór, 
stanowią mniejszą część kosztów.

Koszty systemu w poszczególnych latach

2019 2020 2021 2022 (pół roku)

Koszt odbioru  
i zagospodarowania 

odpadów 
23 965 541,28 zł 41 990 909,44 zł 41 948 361,00 zł 20 974 180,50 zł 

Koszt PSZOK 3 439 183,66 zł 4 050 000,00 zł 4 050 000,00 zł 2 025 000,00 zł

Koszty  
administracyjne 884 236,04 zł 900 000,00 zł 900 000,00 zł 450 000,00 zł

SUMA 28 288 960,98 zł 46 940 909,44 zł 46 898 361,00 zł 23 449 180,50 zł

2015 2018 2019

47,4
tys. ton

61,8
tys. ton

ponad

70
tys. ton

Ilość odpadów odbieranych od gliwiczan

Śmieci... 
Dlaczego 
tak drogo?
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– Na świecie i w Polsce coraz 
trudniej jest zbywać surowce 
wtórne. Kiedyś szkło, papier czy 
plastik można było sprzedać. 
Teraz za odbiór tych odpadów 
trzeba płacić i to słono. Koszty 
lawinowo rosną też w przypadku 
odbioru innych frakcji śmieci, 
wyselekcjonowanych w sortowni 
i możliwych do dalszej utylizacji. 
Musimy do tego osiągać określo-
ne poziomy odzysku i recyklingu 
– wyjaśnia Mariola Pendziałek.

W ciągu ostatnich 3 lat o 125% 
wzrosła tak zwana opłata mar-
szałkowska, czyli opłata, jaką 
ponosi się za składowanie każ-
dej tony odpadów. Kosztowne 
okazało się również wdrożenie 
szeregu wymaganych ustawami 
rozwiązań, które miały zapobie-
gać działalności tak zwanej „ma-
fii śmieciowej” – czyli chociażby 
obowiązkowy monitoring skła-
dowisk. Bardzo istotny wpływ 
na koszty związane z zagospoda-
rowaniem i odbiorem odpadów 
ma również zwiększenie płacy 
minimalnej, które w sposób 
naturalny musi przełożyć się 
na wzrost cen usług, za które 
wszyscy płacimy.

Śmieci do 
PSZOK–u,  
nie do lasu

Jednym z podstawowych celów 
„rewolucji śmieciowej” z 2012 r.  
była walka z dzikimi wysypiska-
mi, z procederem wywożenia 
śmieci do lasów oraz składo-
wania ich w przypadkowych 
miejscach.

W miastach powstały Punkty 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych, gdzie każdy 
mieszkaniec może bez opłat 
oddać wszelkiego typu odpady, 
również wielkogabarytowe.

W Gliwicach taki punkt znajduje 
się przy ul. Rybnickiej 199 i cieszy 
się dużym zainteresowaniem.

Wzrost powszechnej świadomości 
na temat gospodarki zanieczysz-
czeniami, a co za tym idzie zainte-
resowanie kompleksową ochroną 
środowiska naturalnego powo-
duje, że takie miejsca jak PSZOK 
stają się coraz popularniejsze. Po-
woduje to jednak również wzrost 
kosztów ich funkcjonowania. 
Przykładowo – porównując maj 
ubiegłego i bieżącego roku, do 
gliwickiego PSZOK-u mieszkańcy 
oddali o 200% więcej odpadów!

Szczególnie kosztowne jest 
zagospodarowanie odpadów 
wielkogabarytowych, które na 
składowisku poddawane są ob-
róbce mechanicznej, dzięki czemu 
odzyskuje się np. metal. W maju 
2019 roku do PSZOK-u trafiły 274 
tony, a w maju 2020 roku już po-
nad 399 ton takich śmieci.

Spalarnie i od-
powiedzialność 
producentów 
– szansą na 
zahamowanie 
wzrostu cen

– Związek Miast Polskich ponow-
nie apeluje o podjęcie pilnych 
działań – zarówno systemowych, 
jak i doraźnych – pozwalających 
jak najszybciej obniżyć koszty 
funkcjonowania gminnych sys-
temów odpadowych, a przez 
to obniżyć stawki opłat dla 
mieszkańców. Związek apeluje 
również o pilne zakończenie 
prac nad systemem rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta, 
umożliwiającej pokrycie części 
kosztów systemu przez inne pod-
mioty. – pisał w stanowisku z 14 
lutego 2020 r. zarząd Związku 
Miast Polskich.

Czym jest „rozszerzona odpo-
wiedzialność producenta”? 
To pomysł, aby część kosztów 
wynikających ze składowania 
i zagospodarowania ponosili 
również producenci towarów. 
Dzisiaj nie istnieją żadne na-
rzędzia prawne skłaniające 
wytwórców do zmniejszania 
ilości czy wagi opakowań. Nie 
ma również żadnych istotnych 
„zachęt” do korzystania z su-
rowców pochodzących z recy-
klingu. W ten sposób całość 

kosztów związanych z produkcją 
odpadów spada na mieszkań-
ców.

 – Dzięki sprawnej organizacji 
systemu gospodarowania od-
padami oraz zrealizowanym 
już w Gliwicach inwestycjom, 
zdecydowana większość śmieci 
odebranych od mieszkańców 
trafia do recyklingu lub dalsze-
go przetworzenia. Tylko kilka-
naście procent jest składowane 
na wysypisku. Niestety, koszty 
recyclingu pokrywać muszą 
wciąż głównie mieszkańcy, a nie 
producenci np. opakowań pla-
stikowych. To oczywiście powin-
no się zmienić, wymaga jednak 
w pierwszej kolejności decyzji 
rządowych – mówi Mariusz 
Śpiewok, zastępca prezydenta 
Gliwic.

Rosną również koszty wykorzy-
stania tzw. frakcji kalorycznej 
(palnej), odzyskiwanej w dużym 
stopniu z odpadów mieszanych. 
Takich odpadów nie można 
składować na wysypiskach. Roz-
wiązaniem może być budowa 
nowoczesnych instalacji termicz-

nego przetwarzania odpadów, 
czyli spalarni.

Taka inwestycja planowana jest 
dla gmin Górnośląsko Zagłę-
biowskiej Metropolii. Gliwice 
przymierzają się dodatkowo do 
budowy mniejszej inwestycji, 
w miejskiej ciepłowni. Może 
to mieć w przyszłości korzystny 
wpływ na opłaty ponoszone 
przez jednostkowe gospodar-
stwa domowe. Tutaj jednak 
również potrzebne są zmiany 
w prawie i wsparcie rządu dla 
tego typu projektów.

 – Budowa nowoczesnych spa-
larni to dzisiaj jedyna szansa na 
zatrzymanie drastycznego wzro-
stu cen. Takie obiekty muszą 
spełniać jednak bardzo wyso-
kie standardy ekologiczne, a to 
sprawia, że są bardzo drogie. 
Polskie samorządy nie poradzą 
sobie z wydatkami rzędu setek 
milionów, czy wręcz miliardów 
złotych, niezbędnych na takie 
inwestycje bez wsparcia rządu 
– podsumowuje wiceprezydent 
Śpiewok.   
 (lor)

125%

2017 2018 2019 2020

270 zł170 zł140 zł
120,76 zł

Punkt Selektywnego Zbierania  
Odpadów Komunalnych
Na terenie składowiska odpadów w Gliwicach przy  
ul. Rybnickiej dla mieszkańców miasta Gliwice działa 
bezpłatny Punkt Selektywnego Zbierania poniżej wska-
zanych rodzajów odpadów: GODZINY  

PRZYJęĆ PSZOK
Punkt czynny:
PON – Pt: 7.00–17.00
SOB: 7.00–13.00 

ul. Rybnicka,  
44-100 GlIWICE
tel.: 668-136-080

• odpady zielone
• zużyte opony (w ilości  

4 szt/rok na mieszkańca)
• odpady budowlane  

i rozbiórkowe
• odpady wielkogabarytowe
• chemikalia
• zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny

• zużyte baterie  
i akumulatory

• odzież i tekstylia
• igły i strzykawki
• papier
• tworzywa sztuczne
• szkło
• metal
• przeterminowane leki

Wzrost opłat za korzystanie ze środowiska (tzw. opłaty marszał-
kowskiej, jaką ponosi się za składowanie każdej tony odpadów)
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Wspieramy tenis

Za nami kolejne, z cyklu zapowiadanych przez prezydenta Gliwic, spotkanie 
kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic. Dotyczyło bieżących, 
ważnych działań w mieście. Radni mogli zapoznać się z najważniejszymi te-
matami, nad którymi obecnie pracują urzędnicy, zgłaszać uwagi i dzielić się 
pomysłami.
Dzielnicowi radni najlepiej wiedzą, 
z jakimi problemami borykają się 
mieszkańcy ich okolicy i jakie mają 
pomysły na poprawienie warun-
ków życia w mieście. Dlatego też 
ich głos w dyskusji nad kierun-
kami rozwoju Gliwic jest bardzo 
ważny. Zgodnie z zapowiedziami, 
kierownictwo miasta kontynuuje 
cykliczne, kwartalne spotkania 
z przedstawicielami wszystkich 
Rad Dzielnic. Ostatnie, z koniecz-
ności w trybie zdalnym, odbyło 
się 14 lipca. Wzięli w nim udział: 
Ewa Weber, Aleksandra Wysoka 
i Mariusz Śpiewok – zastępcy pre-
zydenta Gliwic, a także naczelnicy 
wydziałów Urzędu Miejskiego, 
prowadzących poruszane na 
spotkaniu tematy.

Radni dzielnicowi mogli m.in. 
zapoznać się z zasadami i har-
monogramem ósmej edycji 

Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego. To procedura, w której 
corocznie aktywnie uczestniczy 
strona społeczna, realizując tym 
samym pomysły mieszkańców na 
zagospodarowanie ich dzielnic.

Na spotkaniu zostały również 
przedstawione planowane przez 
Urząd Miejski zmiany w systemie 
gospodarowania odpadami oraz 
w organizacji Strefy Płatnego Par-
kowania. Warto przy tym dodać, 
że dzięki zaangażowaniu Rady 
Dzielnicy Śródmieście planowane 
zmiany w SPP uwzględnią rów-
nież postulaty zgłaszane przez 
mieszkańców. Uchwały w tych 
sprawach wejdą najprawdopo-
dobniej pod obrady najbliższej 
sesji Rady Miasta Gliwice.

Następne spotkanie z radnymi 
wszystkich dzielnic Gliwic plano-

wane jest na kolejny kwartał br. 
Kierownictwo miasta nie wyklu-
cza jednak dodatkowych, indy-
widualnych spotkań z poszcze-
gólnymi Radami, jeżeli zgłoszą 
one taką potrzebę. Na listopad 
br. planowane są wybory do Rad 
w Czechowicach, Ligocie Zabr-
skiej, Szobiszowicach i Wójtowej 
Wsi, czyli tych dzielnicach, które 
nie wybrały swoich przedstawi-
cieli w 2019 roku, a mieszkańcy 
złożyli wniosek o ich ponowne 
przeprowadzenie.

Warto wiedzieć, kto jest radnym 
w naszej dzielnicy i jak można się 
z nim skontaktować. Informacje 
te można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (bip.
gliwice.eu), w dziale Samo-
rząd, zakładka Rady Dzielnic. 
 (ap)

Dwanaście kierunków prowadzonych na Politechnice Śląskiej odnotowało wzrost w rankingu Perspektyw 2020. Wysokie miejsca, 
w tym także na podium, świadczą o potencjale dydaktycznym uczelni. Wskazują nie tylko na poziom zajęć czy kapitał w zakresie 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, ale biorą pod uwagę także losy absolwentów na rynku pracy.

Atrakcyjność oferty edukacyjnej 
Politechniki Śląskiej stanowi re-
zultat wieloobszarowych dzia-
łań ukierunkowanych na dobro 
nauki oraz na efektywny rozwój 
członków Wspólnoty Akademic-
kiej. Obecność w prestiżowym 
gronie 10 polskich szkół wyż-
szych, laureatów konkursu „Ini-
cjatywa Doskonałości – Uczelnia 
Badawcza” to gwarancja najwyż-
szej jakości kształcenia. 

W najnowszym zestawieniu 
Rankingu Kierunków Studiów 
najwyżej oceniono architekturę, 
inżynierię środowiska, górnictwo 
i geologię oraz energetykę – znala-
zły się one na 2. miejscu w swoich 
kategoriach. W porównaniu do 
roku poprzedniego wzrost wskaź-
ników zaobserwowano również 
w przypadku budownictwa, któ-
remu przyznano 3. miejsce w skali 
ogólnopolskiej, oraz w przypadku 
automatyki i robotyki, mechaniki 
i budowy maszyn, a także inżynie-

rii materiałowej, które lokują się 
na pozycji 4. Miejsca wyższe niż 
w poprzednich zestawieniach 
przyznano również: mechatro-
nice, zarządzaniu i inżynierii 
produkcji, informatyce, inżynierii 
biomedycznej i zarządzaniu.

Metodologia klasyfikacji prze-
prowadzonych przez Fundację 

Perspektywy została w tegorocz-
nej, 21. edycji, dostosowana do 
zmian wynikających z ustawy 
„Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce” z 20 lipca 2018 roku. 
Przy ocenie pod uwagę brane jest 
29 wskaźników w ramach takich 
kryteriów, jak: Prestiż, Absol-
wenci na rynku pracy, Potencjał 
naukowy, Efektywność naukowa, 

Potencjał naukowy, Innowacyj-
ność i Umiędzynarodowienie. 

Politechnika 
Śląska 
w rankingach 

Politechnika Śląska od lat zajmuje 
wysokie miejsca w klasyfikacjach 

zestawiających uczelnie w skali kra-
jowej i międzynarodowej. W 2020 
roku Uczelnia po raz pierwszy znala-
zła się w prestiżowym międzynaro-
dowym rankingu szkół wyższych QS 
World University Rankings. Uplaso-
wała się w nim w przedziale miejsc 
801–1000, wyprzedzona jedynie 
przez Politechnikę Warszawską 
(biorąc pod uwagę polskie uczel-
nie techniczne). W ogólnopolskim 
rankingu Perspektyw Politechnika 
Śląska plasuje się na 15. miejscu 
w skali kraju.

Efektywność Politechniki Śląskiej 
jest również mierzona w zakresie 
ekonomicznych losów absol-
wentów. Uczelnia znajduje się 
obecnie na 6 miejscu w ran-
kingu (https://pracownia2033.
pl/index.php/ranking-szko-wy-
szych-2020/) uwzględniającym 
jako kryterium liczbę absolwen-
tów, którzy zgromadzili majątek 
przekraczający 100 milionów 
euro.  (Pol. Śl.)

Mistrzostwa Polski w tenisie to najważniejszy kra-
jowy turniej wyłaniający mistrzów Polski. W latach 
2014-2019 organizatorem zawodów było Miasto 
Gliwice. Na ręce wiceprezydent Ewy Weber zarząd 
Polskiego Związku tenisowego przekazał w sobotę 
18 lipca podziękowania dla miasta za wkład w roz-
wój tenisa na Śląsku oraz organizację tego ważnego 
sportowego wydarzenia.
– To najważniejszy krajowy tur-
niej tenisowy, w którym biorą 
udział setki zawodników walczą-
cych o laury. Jesteśmy dumni, że 
Miasto Gliwice przez lata było 
gospodarzem tej szlachetnej 
rywalizacji. Stawiamy na sport 
i nadal będziemy przychylni 
imprezom sportowym i rywali-
zacji fair play – komentuje Ewa 
Weber.

Przez lata ta największa i najbar-
dziej prestiżowa impreza tenisowa 

w Polsce odbywała się na kortach 
miejskich przy ul. Kosynierów 
w Gliwicach. 

W tym roku gospodarzem 
Mistrzostw był Klub Sportowy 
„Górnik" Bytom. Podczas imprezy 
wyrazy uznania i podziękowania 
za dotychczasową współpracę 
oraz Złotą Honorową Odznakę 
PZT otrzymał Tadeusz Wesołow-
ski, prezes Fundacja Radan, która 
współorganizowała mistrzostwa 
w Gliwicach. (mh)

Politechnika Śląska znów na podium

Razem  
zmieniajmy Gliwice
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GtK Gliwice ma dwóch nowych zawodników. to Malcolm Jaleel Rehtt 
i terry Henderson Jr. Pierwszy zagra na pozycji silnego skrzydłowego lub 
środkowego, drugi wzmocni zespół jako rzucający obrońca.

Terry Henderson Jr., 26-letni 
Amerykanin urodził się w Rale-
igh w Północnej Karolinie. Stu-
diował na uniwersytecie West 
Virginia. Przez dwa sezony grał 
dla „Alpinistów”, jako debiutant 
zdobywał średnio 8 punktów 
na mecz. W 2017 r. podpisał 
kontrakt z Charlotte Hornets 
i zagrał w dwóch meczach. Na-
stępnie Henderson dołączył do 
Greensboro Swarm w G-League, 
a później do włoskiej drużyny Sca-
gliera Werona. W 19 rozegranych 
meczach legitymował się śred-
nią: 12.4 punktu, 2,9 zbiórki i 1.4 
asysty na mecz. W 2020 r. wrócił 
do Greensboro Swarm. Zdążył 
rozegrać 10 spotkań zdobywając 
średnio 8.7 punktu, zbierając 5.0 
piłki, asystując 2.0 razy i prze-
chwytując 1.3 piłki na mecz.

Mierzący 206 cm Malcolm Jaleel 
Rhett swoją karierę zawodową 
rozpoczął na Łotwie w barwach 
Barons Kvartals Ryga, a następnie 
przeniósł się na Filipiny do dru-
żyny Blackwater Elite. Jeszcze 
w tym samym sezonie zagrał na 
Dominikanie w barwach Leones 

de Santo Domingo, z którym 
zdobył tytuł najlepszej drużyny 
w kraju. Karierę kontynuował 
w Libanie, sezon dokończył na 
francuskich parkietach w bar-
wach Cholet Basket. Kolejnym 
przystankiem w karierze Rhetta 
było brazylijskie Flamengo i Por-
toryko (Indios de Mayaguez). 
W tym samym sezonie wybiegał 
jeszcze na parkiet w Argentynie 
(Obras Sanitarias) oraz ponownie 
w Portoryko (Capitanes de Are-
cibo). Sezon 2019/20 rozpoczął 
w Cibonie Zagrzeb, która później 
zdobyła mistrzostwo Chorwacji, 
ale jeszcze w trakcie sezonu Rhett 
przeniósł się do PAOK-u Saloniki. 
Za ostatni sezon jego średnie wy-
nosiły: 4.8 punktu i 4.0 zbiórki na 
mecz w ciągu średnio 13 minut 
gry (mf)
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Szczypiornistki
gotowe na sezon

Nowi zawodnicy GtK Gliwice

Ostatnie spotkanie sezonu 2019/20 PKO Ekstra-
klasy zakończyło się podziałem punktów. Niebie-
sko-Czerwoni po meczu z Cracovią (1:1) zagwa-
rantowali sobie miejsce na podium – sięgnęli po 
brąz, zajmując trzecie miejsce w lidze. Bramkę dla 
Piasta zdobył tomasz Jodłowiec.

– Piast Gliwice jest w elicie polskich 
klubów, a w ostatnich latach jest 
najbardziej utytułowanym śląskim 
klubem, dlatego czujemy olbrzymią 
satysfakcję ze zdobycia brązowego 
medalu – powiedział Waldemar 
Fornalik po zakończeniu sezonu 
2019/2020 PKO BP Ekstraklasy. 

Ostatni mecz poprzedziła miła 
uroczystość, podczas której Mar-
tin Konczkowski odebrał z rąk dy-
rektora sportowego Piasta Bog-
dana Wilka pamiątkową planszę 
z okazji stu występów w barwach 
Niebiesko-Czerwonych. 

W to spotkanie lepiej weszli pod-
opieczni Waldemara Fornalika, któ-
rzy na samym początku stworzyli 
sobie kilka sytuacji bramkowych. 
Swoich okazji nie wykorzystali mię-
dzy innymi Tiago Alves czy Piotr 
Parzyszek. Wynik otworzyli jednak 

goście, który za sprawą trafienia 
Mateusza Wdowiaka wyszli na 
prowadzenie w 29. minucie ry-
walizacji. Niebiesko-Czerwoni nie 
dali za wygraną i do końca starali 
się odwrócić losy spotkania. Ich 
starania przyniosły pozytywny 
efekt na kwadrans przed końco-
wym gwizdkiem sędziego. W 75. 
minucie gry precyzyjnie z rzutu roż-
nego dośrodkował Gerard Badía, 

a piłkę do siatki skierował Tomasz 
Jodłowiec, który tego dnia rozgry-
wał swój 350. mecz na boiskach 
Ekstraklasy.

Po zakończonym spotkaniu indy-
widualną nagrodę dla najlepszego 

piłkarza sezonu odebrał Jorge 
Félix. Hiszpan skończył zmagania 
na pozycji wicelidera klasyfikacji 
strzelców rozgrywek i na czwartej 
pozycji wśród najlepiej punktu-
jących zawodników w stawce. 
Dorobek Jorge Felixa w sezonie 
2019/2020 to 16 goli i cztery asy-
sty w 33 występach. Wyróżnienie 
przyznawane jest głosami samych 
zawodników wszystkich drużyn 
PKO Ekstraklasy. Gratulacje! 

– To był świetny sezon! Wszystko 
dzięki moim kolegom z zespołu, 
którzy pomogli mi strzelić tyle goli 
i dzięki nim mogłem tak grać. To 
nie jest przypadek, że drugi sezon 
z rzędu zawodnik Piasta otrzymał 
statuetkę dla najlepszego piłkarza 

rozgrywek, bo rok temu dostał ją 
Joel Valencia, a teraz ja. To tylko 
potwierdza, że praca wykonywa-
na w tym klubie jest dobra i po-
maga wszystkim zawodnikom się 
rozwijać i dobrze prezentować na 
boisku – komentował Jorge Félix.

Po zakończonym meczu medale 
piłkarzom wręczyli: prezydent 
Gliwic Adam Neumann, wice-
prezydent Aleksandra Wysocka 
oraz przewodniczący Rady Nad-
zorczej Piasta Gliwice Grzegorz 
Jaworski, prezes zarządu klubu 
Paweł Żelem, a także dyrektor 
operacyjny Ekstraklasy SA Marcin 
Stefański.   

(mf / Biuro Prasowe  
GKS PIAST SA)

Mamy brąz!

Za kilka tygodni rozpocznie się nowy sezon 2020/21 
w piłce ręcznej. Czekają na niego zarówno kibice, 
jak i gotowe do boju zawodniczki pierwszoligowe-
go zespołu piłki ręcznej kobiet SPR Gliwice wraz 
z nowym trenerem Michałem Boczkiem. trzymamy 
kciuki za udany sezon!
Pierwszy mecz gliwiczanki roze-
grają 26 września na wyjeździe 
z MKS Karkonosze – Jelenia Góra. 
Natomiast u siebie rozegrają 
spotkanie 10 października z UKS 
Dziewiątka Legnica. Rozgrywki 
w pierwszej rundzie potrwają do 
16 stycznia 2021 r. Dziewczyny 
powalczą pod okiem nowego 
trenera, 38-letniego Michała 
Boczka, który ostatnio prowa-
dził zespół KPR Ruch Chorzów 
w Superlidze i awansował z nim 
m.in. do półfinału Pucharu Pol-
ski. Nowy instruktor od 2013 r. 
posiada uprawnienia trenera 
I klasy piłki ręcznej (licencja A), 

jest też członkiem Zarządu i Rady 
Trenerów Śląskiego Związku Piłki 
Ręcznej. 

W tym roku pierwszą ligę po-
dzielono na trzy grupy po 10 
zespołów w każdej, o awansie 
do superligi zdecydują baraże 
pomiędzy zwycięzcami grup. 
SPR Gliwice został przydzielony 
do grupy B z zespołami: KPR 
Ruch II Chorzów, MKS Karkono-
sze – Jelenia Góra, ChPŁ Łódź, KS 
Cracovia 1906, UKS Dziewiątka 
Legnica, SPR Olkusz, KS Zgoda 
Ruda Śląska, AZS AWF Handball 
Wrocław i MTS Żory.  (mf)
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GBO 2021

     JAK? 
Formularz wniosku do pobrania 
i wydruku został zamieszczony na 
stronie internetowej www.gliwice.
eu pod hasłem „Gliwicki Budżet 
Obywatelski”. Formularz wnio-
sku w formie papierowej można 
otrzymać w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21  
– na parterze w Biurze Obsługi In-
teresantów (przy wejściu od strony 
ul. Zwycięstwa) oraz w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A,  
w godzinach urzędowania (pn.-
-śr. 8.00-16.00, czw. 8.00-17.00,  
pt. 8.00-15.00).

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

Dla projektu dzielnicowego nie jest 
wymagana lista z podpisami miesz-
kańców.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Do 27 lipca gliwiczanie mogą zgłaszać w ramach ośmej edycji Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego projekty, które będą mogły zostać zrealizowane 
w 2021 roku. W związku z sytuacją epidemiczną miasto zachęca do 
składania wniosków w formie elektronicznej. Czas na pomysły!

    IlE?
Na realizację projektów wyłonionych 
w ramach procedury Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2021 za-
planowano 6 962 000 zł, w tym na 
projekty ogólnomiejskie 800 000 zł,  
a na projekty dzielnicowe 6 162 000 zł. 

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

* Pod pojęciem dzielnicy należy rozumieć jednostkę pomocniczą Miasta Gliwice, utworzoną na mocy uchwały Rady Miasta 
(a nie nazwy zwyczajowe). Nazwę i obszar jednostki pomocniczej należy sprawdzać pod adresem https://bip.gliwice.eu/
samorzad/rady_dzielnic_.

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

   GDZIE? 
Wniosek można złożyć do 27 lipca 2020 r. Wnioski dostarczone po terminie nie będą 
rozpatrywane.

Wnioski (w przypadku wniosków ogólnomiejskich wraz z listą poparcia) należy składać 
w następujący sposób:

 w formie papierowej w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biurze Podawczym w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu; 
o dacie złożenia wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby Urzędu;

 w formie elektronicznej: 

 za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP na adres skrzynki Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP; wniosek należy złożyć poprzez wybranie usługi 
„pismo ogólne”, dodając wypełniony formularz oraz zeskanowaną listę poparcia 
w przypadku projektu ogólnomiejskiego;

 wysyłając na adres e-mail boi@um.gliwice.pl wypełniony wniosek w formie skanu lub 
pliku pdf wraz z zeskanowaną listą poparcia w przypadku projektu ogólnomiejskiego.

W razie uzasadnionych wątpliwości wydział/jednostka weryfikująca wniosek może zażądać 
od wnioskodawcy składającego dokumenty w formie elektronicznej doręczenia oryginału 
wniosku lub listy poparcia; brak doręczenia oryginału na wezwanie w ciągu 7 dni będzie 
jednoznaczny z brakiem wniosku/listy poparcia.

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

Ze względu na zmieniające się okoliczności 
związane z koronawirusem i kolejne obo-
strzenia, Gliwicki Budżet Obywatelski nie 
ruszył wiosną. Wnioski przyjmowane są póź-
niej niż zwykle, co wynika przede wszystkim 
z konieczności zapewnienia maksymalnej 
ochrony uczestnikom tego przedsięwzięcia. 
Głosowanie zaplanowano na jesień, a zadania 
kierowane do realizacji powinniśmy poznać 
z końcem tego roku. 

W skrócie harmonogram  
przedstawia się następująco: 

13 – 27 lipca  NABÓR WNIOSKÓW DO GBO

14 września  Publikacja wyników oceny wniosków 

do 19 października  Publikacja wykazu projektów 
poddawanych pod głosowanie

23 października – 13 listopada  GŁOSOWANIE

do 10 grudnia  Ogłoszenie wyników głosowania

Aby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie pomy-
słów, miasto wprowadziło dodatkową formę 
składania wniosków. W tym roku można do-
starczać je nie tylko w wersji papierowej lub 
za pośrednictwem platformy ePUAP/SEKAP, 
ale także mejlowo, wysyłając na adres e-mail 
boi@um.gliwice.pl wypełniony wniosek w for-
mie skanu lub pliku pdf wraz z zeskanowaną 
listą poparcia w przypadku projektu ogólno-
miejskiego.

O szczegółach piszemy poniżej. Przeczytaj koniecznie!

https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski
https://gliwice.eu/samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic_
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GBO 2021

Co warto wiedzieć  
zanim zgłosisz projekt? 

GlIWICKI BuDŻEt OBYWAtElSKI 2021 
KWOtY DlA DZIElNIC

Dzielnica Kwota na realizację zadań 
w poszczególnych dzielnicach [zł]

BAIlDONA 320 000
BOjkÓw 182 000

Brzezinka 173 000
CZECHOWICE 134 000
kOpernika 336 000

liGOta zaBrska 162 000
ŁABęDY 439 000

OBROńCÓW POKOJu 231 000
OstrOpa 183 000

POlItECHNIKA 214 000
sikOrnik 394 000
SOŚNICA 503 000

stare Gliwice 261 000
szOBiszOwice 388 000
ŚRÓDMIEŚCIE 416 000

trynek 479 000
WIlCZE GARDŁO 142 000

wOjska pOlskieGO 372 000
WÓJtOWA WIEŚ 244 000

zatOrze 391 000
ŻERNIKI 198 000
Razem 

na projekty dzielnicowe 6 162 000

Procedura Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2021 uwzględnia przepisy ustawy o samorzą-
dzie gminnym i zasady określone w uchwale  
nr II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z 13 grudnia 
2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywa-
telskiego oraz w zarządzeniu nr PM-2470/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 lipca 2020 r. 
w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2021.

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

 Projekt musi spełniać wszystkie wymogi opisane na sąsiedniej 
stronie.

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

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

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

* Wartość szacunkową ustalają wydziały Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne 
na etapie oceny projektów. Informacja o wysokości kwot w poszczególnych dzielnicach znajduje 
się na stronie internetowejj www.gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

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

* Wskazówki „Jak wyszukać informacje o obiekcie pod kątem budżetu obywatelskiego?” 
oraz „Jak wyszukać informacje o przeznaczeniu terenu w MPZP pod kątem budżetu 
obywatelskiego?” zamieszczone zostały na stronie internetowej www.gliwice.eu 
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski”.

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

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

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

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

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

znajdują się szczegółowe informacje  
na temat GBO.

Informacje można też uzyskać  
w Urzędzie Miejskim pod numerem  

telefonu 32/238-54-06.
(BPM)

https://gliwice.eu/
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AKtuAlNOŚCI / OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

OfERty pRaCy

OfERty pRaCy

 

●  spawacz MAG 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe 
na ww. stanowisku min. 5 lat; umiejętność czytania 
rysunku technicznego i składania elementów wg rysun-
ku – warunek konieczny; spawanie lekkich konstrukcji 
stalowych; jedna zmiana; mile widziany emeryt (wtedy 
umowa-zlecenie); miejsce pracy: Gliwice;

●  cieśla 
wykształcenie zawodowe; obsługa elektronarzędzi; prace 
ciesielskie i zbrojarskie przy wznoszeniu budynków jed-
norodzinnych (mile widziana umiejętność czytania rysun-
ku technicznego); jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice

●  operator sprzętu budowlanego 
wykształcenie zawodowe; wymagane doświadczenie 
zawodowe; prawo jazdy kat. B, C; uprawnienia na 
koparkę oraz do obsługi maszyn; zakres obowiązków: 
samodzielne wykonywanie prac, osoby bez nałogów; 
miejsce pracy: Gliwice, teren Śląska;

●  fryzjer 
wykształcenie kierunkowe; mile widziane doświadczenie 
zawodowe; fryzjerstwo damsko-męskie; dwie zmiany; 
wymiar etatu do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce 
pracy: Gliwice

●  hydraulik 
wykształcenie: brak wymagań; mile widziane doświad-
czenie; wykonywanie prac c.o., wod.-kan.; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

●  pracownik budowlany 
wykształcenie zawodowe lub średnie; mile widziane 
doświadczenie; zakres obowiązków: prace budowlane 
związane z różnymi etapami budowy; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

●  stolarz/pomocnik stolarza 
wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. B; gotowość 
do nauki i pracy; dokładność, sumienność, umiejętność 
współpracy z innym pracownikami; zakres obowiązków: 
wykonywanie mebli, obróbka, okuwanie elementów 
meblowych, montowanie mebli, organizowanie pracy, 
kontrolowanie jakości materiałów i wykonanych mebli, 
przestrzeganie porządku i przepisów w miejscu pracy; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Boguszyce.

Osoby zainteresowane, spełniające  
warunki podane w ofercie, proszone są  

o kontakt telefoniczny z PuP Gliwice,   
od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 

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

Powiatowy 
Urząd  
Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 16 lipca 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na 
następujące stanowiska:

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej tamy 135,

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

remont zasuwy szczękowej zbiornika 
żużla kotłów WP-70.

termin składania ofert: 3 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 3 sierpnia 2020 r. o godz. 12.05

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
na stronie internetowej urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie 
podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biulety-
nie Informacji Publicznej 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.

pREZyDENt MIaSta GLIWICE
INfORMUJE,

przeznaczone do zbycia w trybie  
bezprzetargowym, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
• nr 19/SP/2020 do 3 sierpnia 2020 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Skarbu Państwa:
• nr 20/SP/2020 do 3 sierpnia 2020 r.

1. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2020 rok.

3. Projekt uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty.

4. Projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych oraz 
określenia warunków i trybu 
składania deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

5. Projekt uchwały w sprawie 
zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych niektórych ulic 
na terenie miasta Gliwice.

6. Projekt uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy zloka-
lizowanej na terenie miasta 
Gliwice.

7. Projekt uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji z budżetu 
Miasta Gliwice na rok 2020 na 
sfinansowanie prac konserwa-

torskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

8. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności nieruchomo-
ści gruntowych obejmujących: 
działkę nr 45/2, obręb Ligota 
Zabrska; działki o nr 36/4 oraz 
37, obręb Ligota Zabrska; działki 
o nr 41 oraz 42, obręb Ligota 
Zabrska; działkę nr 39, obręb 
Ligota Zabrska oraz działkę nr 
38, obręb Ligota Zabrska; będą-
ce własnością Miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności części nieru-
chomości obejmujących nie-
zabudowane działki nr 526/2 
i 527/2, obręb Politechnika, 
położone przy ul. Kujawskiej 
w Gliwicach, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice.

10. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności nieruchomo-
ści obejmującej działkę nr 1168, 
obręb Stare Miasto oraz działkę 
nr 1169, obręb Stare Miasto, 
zabudowane budynkiem po-
łożonym przy ul. Stanisława 
Moniuszki 13 w Gliwicach, 
stanowiącą własność Miasta 
Gliwice.

11. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstą-

pienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy 
z dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nierucho-
mości stanowiącej własność 
miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 29.

12. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia 
nowych umów dzierżawy 
i wydzierżawienie nierucho-
mości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej 
w Gliwicach pomiędzy ulicami 
Gipsową i Ustroń.

13. Projekt uchwały w sprawie 
ustalenia średniej ceny jed-
nostki paliwa w Gliwicach na 
rok szkolny 2020/2021.

14. Projekt uchwały w sprawie 
określenia regulaminu otwar-
tego konkursu ofert oraz 
kryteriów wyboru ofert na 
zapewnienie możliwości ko-
rzystania z wychowania przed-
szkolnego w niepublicznych 
przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych niepublicznych 
szkół podstawowych oraz nie-
publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego.

15. Projekt uchwały w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych 
na terenie miasta Gliwice 
przez inne niż Miasto Gliwice 
osoby prawne i osoby fizycz-
ne, a także trybu przeprowa-
dzania kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystania.

16. Projekt uchwały w sprawie 
wyznaczenia daty wyborów 
do Rad Dzielnic: Czechowice, 
Ligota Zabrska, Szobiszowice, 
Wójtowa Wieś.

17. Projekt uchwały w sprawie 
powołania Miejskiej Komisji 
Wyborczej dla przeprowadze-
nia wyborów do Rad Dzielnic: 
Czechowice, Ligota Zabrska, 
Szobiszowice, Wójtowa Wieś 
oraz ustalenia wysokości diet 
członków Miejskiej Komisji Wy-
borczej i obwodowych komisji 
wyborczych.

18. Projekt uchwały w sprawie 
powołania Zespołu ds. za-
opiniowania kandydatów na 
ławników w wyborach uzupeł-
niających.

Ostatecznie ustalony i podpisany 
przez Przewodniczącego Rady 
Miasta Gliwice porządek sesji zo-
stanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 23 lipca br. 
oraz w „Miejskim Serwisie Informa-
cyjnym – Gliwice” w kolejnym nu-
merze, który ukaże się 30 lipca br.

PlANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIAStA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,  

zaplanowanej w trybie zdalnym na 30 lipca 2020 r.,  
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz  
i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, a także dostępne 
jest na kanale YouTube. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Nowoczesne meble, pościel, koce oraz mnóstwo radości i pozytywnej energii dostarczyli 
wolontariusze małym pacjentom chirurgii dziecięcej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 
w ramach akcji charytatywnej „Poduszka dla Maluszka”. ten niecodzienny projekt społeczny 
wspiera szpitalne oddziały dziecięce.

„Poduszka dla Maluszka” to 
ogólnopolska akcja charyta-
tywna, w ramach której gro-
madzone są środki na zakup 
nowego wyposażenia dla szpi-
talnych oddziałów dziecięcych 
oraz nowe, kolorowe poduszki 
– przytulanki. Organizatorem 
zbiórki jest Stowarzyszenie 
Integracji i Współpracy Spo-
łecznej „Splot”. 

– Skupiamy wokół tej idei lu-
dzi otwartych, chętnych na 
dokonywanie zmian, empa-
tycznych i serdecznych. Gro-
madzimy środki finansowe na 

zakup nowego wyposażenia, 
by świat małych pacjentów 
był kolorowy, przynosił 
uśmiech i wiarę w powrót 
do zdrowia – mówi Rafał 
Andreas, koordynator akcji 
„Poduszka dla Maluszka”. 

Do dyspozycji małych pa-
cjentów i ich rodziców są 
nowoczesne, funkcjonalne 
stoły oraz krzesła, kilkana-
ście kompletów kolorowej 
pościeli oraz przytulne koce.

– Dzięki akcji „Poduszka dla 
Maluszka” zmieniamy szpital-

ną rzeczywistość na znacznie 
lepszą. Chodzi nie tylko o wy-
soki poziom świadczonych 
usług medycznych, ale także 
otoczenie, wnętrza i fakt, że 
szpital nie będzie kojarzył się 
tylko z bólem i smutkiem – 
podsumowuje Przemysław 
Gliklich, prezes Szpitala Miej-
skiego nr 4 w Gliwicach. 

– To, że dziecko ma piękną 
pościel, że jest do dyspozycji 
funkcjonalny stoliczek, to są 
takie małe, ale jednocześnie 
wielkie rzeczy dla nas, rodzi-
ców, w czasie pobytu w szpi-

talu – dodaje Joanna, mama 
Kuby, który właśnie przeszedł 
operację. 

Oddział chirurgii dziecięcej 
gliwickiej lecznicy, mimo 
pandemii koronawirusa, 
nieustannie udziela pomocy 
chorym maluchom, m.in. po 
urazach, wypadkach komu-
nikacyjnych czy z różnymi 
wadami wrodzonymi. Tylko 
w ubiegłym roku wsparcie 
medyczne uzyskało tutaj po-
nad 1300 małych pacjentów.  
  
 (mf)

Wszystko dla Maluszka
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https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Numer naboru ZDM.110.1.9.2020
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice,

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
w referacie Inżynierii Ruchu Drogowego  

w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stano-
wisku
1 Opiniowanie projektów zmian tymczasowej 

organizacji ruchu.
2. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie oznakowania 

pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.
3.  Rozpatrywanie i analizowanie wniosków doty-

czących zmian organizacji ruchu oraz kontrola 
zgodności wykonania zleconych zmian organi-
zacji ruchu z zatwierdzonym projektem.

4. Współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą 
Miejską, Policją i innymi organami administracji, 
samorządami, koleją i innymi zarządcami dróg 
w zakresie bezpieczeństwa ruchu.

5. Opiniowanie lokalizacji włączeń do ruchu no-
wych inwestycji, redagowanie decyzji admi-
nistracyjnych na lokalizację zjazdu na drogę 
publiczną.

6. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod 
kątem możliwości włączenia ruchu drogowego 
z nowo powstałych działek.

7. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów 
do zatwierdzania przez PM, w drodze decyzji, 
zgód na wykorzystanie dróg w sposób szczególny 
oraz uzgodnienia publicznego sprawowania kultu 
religijnego na drogach.

8. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowa-
dzonych spraw.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (kandydat musi spełniać 

jedno z poniższych wymagań):
a. specjalność inżynieria ruchu – niewymagane 

doświadczenie zawodowe (dopuszcza się 
możliwość aplikowania studentów specjal-
ności inżynieria ruchu), 

b. preferowane kierunki: transport, budow-
nictwo, geodezja oraz inne techniczne – 
wymagane min. 1 rok udokumentowanego 
doświadczenia zawodowego związanego 
z inżynierią ruchu drogowego,

c. preferowane kierunki: transport, budownic-
two, geodezja – wymagane min. 2 lata udoku-
mentowanego doświadczenia zawodowego 
związanego z administracją w samorządzie.

2. Znajomość rozporządzenia w sprawie szcze-
gółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego i warunków ich umiesz-
czania na drogach, ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym, rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 

3. Obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym.
4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane
1. Znajomość topografii miasta Gliwice.
2. Znajomość oprogramowania MapInfo.
3. Znajomość oprogramowania AutoCAD.
4. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
5. Umiejętność podejmowania samodzielnych 

decyzji.
6. Znajomość zakresu statutowej działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
6. Ukończenie dodatkowych szkoleń z zakresu BRD.
7. Znajomość ustawy o drogach publicznych, roz-

porządzenia w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, ustawy o samorządzie gminnym, 
ustawy o pracownikach samorządowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne: 
• kreatywność, komunikatywność, zdolności or-

ganizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy 
z zespołem realizacyjnym, aktywność w roz-
wiązywaniu problemów, samodzielność, zaan-
gażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone zadania, silne 
nastawienie na realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stano-
wisku 
1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy 

ul. Płowieckiej 31, II piętro, dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy.

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce 
pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego dopływu infor-
macji.

5. Wymagana gotowość do udzielania odpowie-
dzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz tele-
foniczny).

6. Praca w stresie i konieczność podejmowania 
decyzji pod presją czasu.

7. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biuro-
wych.

Informacja na temat wymaganych dokumentów 
1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
2. CV.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje.
5. Formularz oświadczeń.

uWAGA! Wszystkie potrzebne formularze oraz 
oświadczenia są dostępne na stronie  

www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy skła-
dania dokumentów
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą 
być własnoręcznie podpisane. Dokumenty należy 
składać w terminie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty 
należy składać: 
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczo-

nych tylko i wyłącznie numerem naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym nu-

merem naboru – decyduje data wpływu doku-
mentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich 
po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do uzyskania 
informacji o nadanym numerze referencyjnym. Do-
datkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie internetowej  
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 17 sierpnia 2020 r. Planowany 
termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwa-
lifikacyjnej: 20 sierpnia 2020 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie 
o terminie testu merytorycznego lub rozmowy 
kwalifikacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 3%
Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejsze-
go ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o którym mowa powyżej w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrud-
nieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gro-
nie pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższe-
go uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędni-
cze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach  
ul. Płowiecka 31.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 
zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podle-
gają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.
Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane 
dokumenty nie będą rozpatrywane.
Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zacho-
waniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na 
wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referen-
cyjnymi dzień naboru.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
25 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206* rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 424, obręb 
Przedmieście, położonej w Gliwicach przy ul. Słonecznej/Zachodniej, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
63 200,00 zł
Wadium: 6320,00 zł
Minimalne postąpienie: 640,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony odbył się  
4 lutego 2020 r. i zakończył wynikiem nega-
tywnym. 
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 
6 lipca 2020 r. i zakończył wynikiem nega-
tywnym. 
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 424, obręb Przedmieście, użyt-

ki: RIIIa – grunty orne, o pow. 0,0323 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00024212/0.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 424, obręb Przedmieście, położona 
jest w zachodniej części miasta. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna oraz tereny rolne. Teren płaski, ogro-
dzony. Działka pokryta zielenią niską. Kształt 
działki zbliżony do prostokąta. Na działce 
znajduje się drewniany obiekt gospodarczy, 
który jest nieewidencjonowany. 
Z uwagi na niewielką powierzchnię nierucho-
mości oraz jej szerokość (ok 11 m), zabudo-
wa budynkiem mieszkalnym wolnostojącym 
(zgodnym z obowiązującym planem miejsco-
wym) jest prawie niemożliwa. 
Skomunikowanie działki nr 424, obręb Przed-
mieście, jest możliwe poprzez dojazd na dział-
ce gminnej nr 814, obręb Przedmieście, do 
dróg publicznych ul. Słonecznej lub ul. Zachod-
niej, w miejscu istniejących włączeń. Ewen-
tualna realizacja inwestycji na powyższym 
terenie winna zostać poprzedzona złożeniem 
wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, bowiem warunki włączenia ruchu 
drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione 
są one od natężenia ruchu, które będzie ge-
nerować inwestycja oraz innych nieznanych 
na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w dalszej odległości. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospo-
darowania terenu, w granicach którego po-
łożona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 424, obręb Przedmieście, położona 
jest na obszarze, na którym od 27 sierpnia 
2011 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenów 
związanych bezpośrednio z rozwojem układu 
komunikacyjnego w Gliwicach, położonych 
wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy 
miasta oraz autostrady A4. Plan ten uchwa-
lony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr IX/113/2011 z czerwca 2011 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 
2011 r., poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmio-
towa działka znajduje się na terenie oznaczo-
nym symbolem 4 MN opisanym jako tereny 
mieszkaniowe o niskiej intensywności zabu-
dowy – istniejące.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1 MN do 29 MN obowiązują następujące 
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na i zagrodowa,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, bu-
dynki pomocnicze i inwentarskie) oraz 
dojazdy,

c) zieleń i ogrody przydomowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) działalność usługowa i usługi nieuciąż-
liwe – z wykluczeniem lokalizacji no-
wych hurtowni, usług produkcyjnych 
oraz warsztatów powodujących zwięk-
szenie ruchu samochodowego,

b) zieleń i przydomowe ogrody,
c) sieci infrastruktury technicznej wraz 

z przyłączami.
Ponadto przedmiotowa nieruchomość jest 
położona w granicach:
• strefy „B3” pośredniej ochrony konser-

watorskiej,
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów 

mogących być źródłem żerowania ptaków, 
o zasięgu 5 km od lotniska.

4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 sierpnia 2020 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu uka-
że się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu 
w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 6320,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. 
nr 424, obręb Przedmieście, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 19 sierpnia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe 
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-1029/19 z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własno-
ści nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako niezabudowana działka nr 424, obręb 
Przedmieście, położonej w Gliwicach przy  
ul. Słonecznej/Zachodniej, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowych nieruchomości nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wyli-
cytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt 
notarialny przenoszący własność nierucho-
mości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
24 września 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, po-
kój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 
32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości  odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu Ra-
dy 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).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
ZBIERANYCH PRZEZ uRZĄD MIEJSKI w GlIWICACH1

gospodarowanie nieruchomościami

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od  

ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239--12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań 

publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), 

a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

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

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

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

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

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 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

OGŁaSZa

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

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

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

lokali przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograni-
czonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 330/2020  

do 30 lipca 2020 r.,
• nr 331/2020  

do 29 lipca 2020 r.,
• nr 332/2020  

do 30 lipca 2020 r.,
• nr 333-334/2020  

do 29 lipca 2020 r.,

• nr 335/2020  
do 30 lipca 2020 r.;

lokali mieszkalnych prze-
znaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 324-327/2020  

do 29 lipca 2020 r.,
• nr 328/2020  

do 30 lipca 2020 r.,
• nr 329/2020  

do 29 lipca 2020 r.,

• nr 336/2020  
do 30 lipca 2020 r.,

• nr 337/2020  
do 29 lipca 2020 r.,

• nr 338/2020  
do 30 lipca 2020 r.;

wydzierżawienia nieru-
chomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice:
• nr 340/2020  

do 3 sierpnia 2020 r.

pREZyDENt MIaSta GLIWICE
INfORMUJE,

http://www.zdm.gliwice.pl
https://zdm.gliwice.pl/
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wia-
domości 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.

NIERUCHOMOŚCI

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w In-

ternet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy 

biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
• Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-

mieścia Gliwic.
Kontakt: 

Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 
 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 lub  

e-mail: marketing@scl.com.pl

pREZyDENt MIaSta GLIWICE
INfORMUJE,

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 103/2020 do 3 sierpnia 2020 r.,
• nr 104/2020 do 3 sierpnia 2020 r.,
• nr 107/2020 do 3 sierpnia 2020 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• nr 98/2020 do 30 lipca 2020 r.,
• nr 108/2020 do 5 sierpnia 2020 r.;
przeznaczone do zbycia w drodze zamiany,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 96/2020 do 4 sierpnia 2020 r.

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie jednostki w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Płowiec-

kiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) zarówno Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(zdm.bip.gliwice.eu), jak i  urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu) zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nie-
ruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/24/2020 do 3 sierpnia 2020 r.,
• nr ZDM/27/2020 do 3 sierpnia 2020 r.

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
28 września 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabu-
dowanych oznaczonych jako działki nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, położonych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 311 000,00 zł
Wadium: 331 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 33 110,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 
r., poz. 106 z późn. zm.).

Nieruchomości obejmujące niezabudowane działki nr 106, 
107 i 111, obręb Kłodnica, zostały przeznaczone do zbycia 
w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z uchwałą 
nr VI/100/2019 Rady Miasta Gliwice z 30 maja 2019 r. oraz 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2319/20 
z 26 maja 2020 r.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 106, obręb Kłodnica, użytki: RIIIb – grunty 

orne, B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,3592 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00046746/2;

• działka nr 107, obręb Kłodnica, użytek: RIVa – 
grunty orne, o pow. 0,1866 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036327/6;

• działka nr 111, obręb Kłodnica, użytki: RIVa – grun-
ty orne, B – tereny mieszkaniowe; Bi – inne tereny 
zabudowane, o pow. 1,0470 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00036328/3;

Łączna powierzchnia gruntu ww. działek wynosi 1,5928 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, położone są w nie-
dalekiej odległości od centrum miasta. W pobliżu przebiega 
droga krajowa nr 88 i Drogowa Trasa Średnicowa. Otoczenie 
stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i centrum 
handlowe „Arena”. Działki stanowią płaski teren, porośnięty 
roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dyspo-
nenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Skomunikowanie z drogą publiczną
Istnieje możliwość skomunikowania działek nr 106, 107, 
111, obręb Kłodnica, z drogą publiczną ulicą Kozielską 
z włączeniem w obszarze zjazdu istniejącego z działki  
nr 111, pod następującymi warunkami:
a) rozbudowy ulicy Kozielskiej o dodatkowy pas ruchu 

do skrętu w lewo, na koszt i staraniem inwestora, po 
zawarciu dodatkowego porozumienia z Miastem Gliwice 
w tym zakresie (regulującego m.in. kwestię nieodpłatne-
go przekazania wybudowanej infrastruktury na majątek 
miasta);

b) zachowania dotychczasowych zjazdów i relacji na tych 
zjazdach w obszarze oddziaływania ww. rozbudowy (nie 
wyklucza się konieczności przesunięcia istniejącego zjaz-
du obsługującego dojazd do budynków przy ul. Koziel-
skiej 61-69 – utrzymanie dotychczasowych relacji na ww. 
zjeździe przy założeniu wydzielenia dodatkowego pasa 
ruchu do skrętu w lewo w ciągu ulicy Kozielskiej może 
wymuszać podjęcie ww. działań, w takim przypadku 
konieczne będzie uzyskanie dodatkowego uzgodnienia 
w tym zakresie ze Spółdzielnią Mieszkaniową (działka 
nr 396 w obrębie Nowe Gliwice));

c) zachowania istniejącej służebności przejazdu wyzna-
czonej na działce nr 111 na rzecz właściciela działki 
nr 109, obręb Kłodnica – prawdopodobnie w innym 
przebiegu, zależnym od miejsca włączenia i lokalizacji 
wewnętrznego układu komunikacyjnego;

d) zagospodarowania terenu wewnętrznego (inwesty-
cyjnego) w taki sposób, aby w sytuacji pojawienia się 
możliwości jego skomunikowania od strony północno
-wschodniej (obecnej drogi wewnętrznej C.H. Arena) 
nie istniały żadne przeciwwskazania do realizacji takiego 
włączenia. Wówczas, wyłącznie od decyzji zarządcy 
drogi może zależeć pozostawienie zjazdu z ulicy Koziel-
skiej w funkcjonującej postaci (w zależności od wpływu 
generowanego przez ten zjazd ruchu kołowego na spo-
sób użytkowania przestrzeni ulicy Kozielskiej zarówno 
w aspekcie przepustowości, bezpieczeństwa jak również 
w odniesieniu do innych uciążliwości, trudnych do zde-
finiowania na tę chwilę).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) każdą 
zmianę dotychczasowego sposobu zagospodarowania 
lub użytkowania terenu, należy uzgodnić z zarządcą drogi 
w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego 
spowodowanego tą zmianą. 
Przed realizacją jakiejkolwiek inwestycji na przedmioto-
wych działkach, inwestor winien wystąpić do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach o dokonanie takiego uzgodnienia 
– wniosek 4a. Szczegółowe uwarunkowania skomuniko-

wania zostaną sformułowane na etapie rozpatrywania 
wniosku 4a.
Uczestnikom przetargu zaleca się, przed przystąpieniem do 
przetargu, wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
o zaopiniowanie koncepcji skomunikowania planowanej 
inwestycji.
Obciążenia nieruchomości zapisane w księdze wieczystej
Działa nr 106: nieograniczona w czasie służebności przesyłu 
w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 400 mm 
i długości 15,5 m (całkowita pow. służebności 77,45 m2) 
na rzecz PWiK Sp. z o.o.
Działka nr 107: brak zapisów w KW odnośnie służebności.
Działka nr 111: nieograniczona w czasie służebności 
przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy  
400 mm i długości 17,7 m (całkowita pow. służebności 
72,13 m2) na rzecz PWiK Sp. z o.o.
Nieograniczona w czasie służebność gruntowa w pasie 
o szerokości 5 m, o długości ok 22 m, o łącznej powierzchni 
służebności 122 m2 na rzecz każdoczesnych właścicieli 
działki nr 109, obręb Kłodnica.  
Pełna treść służebności zapisana jest w księgach wieczy-
stych – w dziale III – elektroniczny dostęp do treści księgi 
wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi prawdopo-
dobnie sieć drenarska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie, treścią ksiąg wieczystych, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej, zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego poło-
żone są przedmiotowe działki oraz treścią ksiąg wieczystych. 
Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Działki nr 106, 107, 111, obręb Kłodnica, położone są 
na terenie, na którym od 29 stycznia 2016 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry 
Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego. Plan ten uchwalony 
został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą nr XII/297/2015  
z 17 grudnia 2015 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego z 29 grudnia 
2015 r. pod poz. 7641. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe działki 
znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 4MNun 
opisanym jako tereny mieszkaniowo-usługowe o niskiej 
intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNUn do  
4 MNUn ustalono:
1) przeznaczenie terenu

a) podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
• usługi nieuciążliwe;

b) uzupełniające:
• garaże, budynki gospodarcze, budynki pomoc-

nicze,
• sieci infrastruktury technicznej,
• dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
• zieleń i ogrody przydomowe.

Zgodnie z §5 pkt 11 ww. planu ilekroć w planie jest mowa 
o terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej – należy 
przez to rozumieć tereny, na których funkcje mieszkaniowa 
i usługowa mogą występować samodzielnie lub łącznie, 
w dowolnych proporcjach.
Ze względu na parametry działki nr 106, obręb Kłodnica 
(szerokość ok. 12 m) jej zagospodarowanie zgodnie z pla-
nem może być znacznie utrudnione.
Na przedmiotowym terenie obowiązują nieprzekraczalne 
linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 września 2020 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentual-
nej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu 
w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach sie-
dziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszcza-
ne jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 331 100,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 106, 107 

i 111, obręb Kłodnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 23 września 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, 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 nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez oso-

bę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie na-
bywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego W Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okre-
sie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetar-
giem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2319/20 z 26 maja 
2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości oznaczonych geodezyjnie jako niezabudowane 
działki: nr 106, obręb Kłodnica, nr 107, obręb Kłodnica, 
nr 111, obręb Kłodnica, położonych w Gliwicach przy  
ul. Kozielskiej, stanowiących własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wyka-
zu przedmiotowych nieruchomości nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65  
z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 28 października 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedło-
żenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości - zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-
64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu 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).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ uRZĄD MIEJSKI w GlIWICACH1

gospodarowanie nieruchomościami

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-

-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

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

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

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

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

prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

podpisem elektronicznym.

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

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

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

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

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

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 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

OGŁaSZa

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://zdm.gliwice.pl/
https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

MIESZKaLNE

UŻytKOWE

LOKaLE Na SpRZEDaŻ

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

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

ul. CHOPINA 2, lokal nr 1, parter, pow.  
30,67 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 600,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. PlEBISCYtOWA 6, lokal nr 13, IV piętro 
(poddasze), pow. 28,06 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z WC, 2 pomieszczenia pomocnicze, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 57 700,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. DuNIKOWSKIEGO 3, lokal nr 28, IV piętro, 
pow. 22,38 m2, 1 pokój, przedpokój, kuchnia, 
łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 812,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. SZtABu POWStAńCZEGO 78, lokal nr 4, 
I piętro, pow. 42,78 m2 + piwnica: 5,92 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 000,00 zł
Wadium: 12 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. DOlNYCH WAŁÓW 19B, lokal nr 11,  
II piętro (oficyna), pow. 29,07 m2 + piwnica: 
5,71 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 14.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 400,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. SIEMIńSKIEGO 27F, lokal nr 22, IV piętro  
– poddasze (oficyna), pow. 68,63 m2, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 194 600,00 zł
Wadium: 19 500,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
22 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-
-29-97.
termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. ASNYKA 5, lokal nr 2, parter, pow. 28,32 m2 
+ piwnica 2,50 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 900,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
24 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92. 
termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. PIWNA 2, lokal nr 1a, parter, pow. 
17,43 m2, 1 pokój, przedpokój z aneksem ku-
chennym, WC, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 48 800,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 24 lipca 2020 r. z ROM-2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82. 
termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. CZAJKI 24, lokal nr 19, IV piętro, pow.  
37,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 117 000,00 zł
Wadium: 11 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 28 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
23 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, tele-
fon: 32/339-29-92. 
termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. MAStAlERZA 44, lokal nr 5, I piętro,  
pow. 31,09 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
27 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-
-53-24. 
termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. BANKOWA 4, lokal nr 3, II piętro (wejście 
od strony placu Mlecznego), pow. 46,68 m2 
+ piwnica: 5,61 m2, 2 pokoje, kuchnia, z WC 
dostępnym na klatce schodowej (pozostają-
cym w częściach wspólnych nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 100,00 zł

Wadium: 11 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
3 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. JAGIEllOńSKA 23A, lokal nr 1, parter, 
pow. 86,46 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 15.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 225 100,00 zł
Wadium: 22 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
4 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 30 lipca 2020 r. z ROM-2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. ŚW. BRONISŁAWY 10, lokal nr 8, II piętro 
(oficyna), pow. 30,54 m2, 1 pokój, kuchnia, 
WC, przedpokój, lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 300,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 4 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71. 
termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

ul. lIGONIA 6, lokal nr 3, I piętro, pow.  
49,17 m2 + 2 piwnice: 1,97 m2 i 3,98 m2, 1 po-
kój, kuchnia, przedpokój, łazienka, komórka, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 149 700,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 7 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 3 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

ul. MARZANKI 12, lokal nr 2, parter, pow. 
42,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka z WC, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
5 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 30 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

ul. PERKOZA 17, lokal nr 21, IV piętro, pow. 
41,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
6 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92. 
termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2020 r.

ul. DOlNYCH WAŁÓW 13, lokal nr 26,  
II piętro (oficyna), pow. 57,98 m2 + piwnica: 
13,37 m2, 2 pokoje, kuchnia, (WC dostępne 
na klatce schodowej pozostaje w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 147 400,00 zł
Wadium: 14 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
10 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

ul. DOlNYCH WAŁÓW 13, lokal nr 4, II piętro 
(oficyna), pow. 54,29 m2 + piwnica: 9,81 m2,  
2 pokoje, kuchnia (WC dostępne z klatki scho-
dowej pozostaje w częściach wspólnych nie-
ruchomości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 138 000,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
10 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

ul. GOŹDZIKOWA 10, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 42,53 m2 + piwnica: 4,05 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, komórka, łazienka z WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 600,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
11 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

ul. CHuDOBY 5, lokal nr 18, IV piętro – podda-
sze (oficyna), pow. 31,08 m2, 3 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 700,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 28 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować się do 23 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. lIPOWA 38, garaż nr 1, parter, pow.  
15,21 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 600,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 
22 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.

termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. lIPOWA 38, garaż nr 2, parter, pow.  
21,84 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 500,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 
22 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. NOWY ŚWIAt 2, lokal nr 7, III piętro, pow. 
33,93 m2, 2 pomieszczenia, lokal do gene-
ralnego remontu (w lokalu brak instalacji 
wod.-kan.)
termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 3 sierpnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 

dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. NOWY ŚWIAt 2, lokal nr 7a, III piętro, 
pow. 30,75 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu (w lokalu brak insta-
lacji wod.-kan.)
termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 100,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 3 sierpnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 29 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. ZWYCIęStWA 14C, lokal nr I, parter – 
oficyna (dostęp do nieruchomości przez 
bramę przejazdową oraz podwórko nieru-
chomości Zwycięstwa 16-18), pow. 101,86 m2  
+ piwnica: 10,40 m2, 5 pomieszczeń, przed-
sionek, korytarz, WC, pomieszczenie higie-
niczno-sanitarne, lokal do generalnego re- 
montu

termin przetargu: 13 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 256 300,00 zł
Wadium: 25 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 31 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 28 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 6 sierpnia 2020 r.

ul. DOlNYCH WAŁÓW 13, lokal niemiesz-
kalny (gospodarczy) nr 5, III piętro, pow.  
56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2, 5 pomieszczeń, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 20 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 200,00 zł
Wadium: 9520,00 zł
termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
10 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 5 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
termin wpłaty wadium: 13 sierpnia 2020 r.

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

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
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Artur Szczyrbowski to plakacista tradycjonalista – tworząc swoje 
prace, nie korzysta z komputera. Wystawę będzie można obejrzeć  
w gliwickiej galerii Melina.
Szczyrbowski ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Katowicach. Był 
studentem profesora Romana 
Kalarusa, związanego ze słynną 
polską szkołą plakatu. Artur 
Szczyrbowski tworzy swoje grafiki 

bardzo „oldschoolowo” – ołów-
kiem i farbami. Inspiruje się także 
plakatem japońskim.

Wernisaż wystawy „Harry Po-
ster” jest zaplanowany na godz. 

19.00 w piątek 24 lipca. Prace bę-
dzie można zobaczyć w Melinie  
(ul. Częstochowska 16) do  
13 września. Projekt jest dofi-
nansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

limeryk to zabawny wierszyk. Niedługi, niekrótki, lecz w sam raz. Masz 
pomysł na „limeryk w czasach zarazy”? Weź udział w konkursie organi-
zowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.
Podobno pierwsze limeryki były 
pisane w irlandzkim mieście Li-
merick. Słabość mieli do niech 
między innymi Stanisław Barań-
czak i noblistka Wisława Szym-
borska. Gliwicka biblioteka szuka 

gliwickich mistrzów tej krótkiej 
żartobliwej formy, którzy w kilku 
celnych zdaniach uchwycą kli-
mat trwającej epidemii. Każdy 
autor może wysłać do pięciu 
limeryków swojego autorstwa. 

Zgłoszenia są przyjmowane do 
31 sierpnia br. Dla zwycięzców 
przewidziano nagrody książko-
we. Szczegóły można znaleźć na 
stronie internetowej biblioteka.
gliwice.pl.  (mm)

kultura

„W świecie coraz jaskrawszych różnic światopo-
glądowych, musimy zgadzać się przynajmniej, 
co do tego, na co się nie zgadzamy.” 
Nigdy wcześniej nie istniała 
taka swoboda wypowiedzi, 
eskalowana coraz bardziej 
dzięki łatwemu dostępowi do 
Internetu, gdzie praktycznie 
każdy, docierając do milionów 
odbiorców na całym świecie, 
publikować może niemal 
wszystko, co tylko zechce. Nigdy 
wcześniej nie było też takiego 
okresu, w którym niewłaściwe 
formy wolności wyrazu – mowa 
nienawiści, fake newsy – z taką 
łatwością przenikałyby między 
ludźmi i granicami krajów.

„Wolne słowo. Dziesięć za-
sad dla połączonego świata” to 
książka uznawana za manifest 
na rzecz globalnej wolności 
słów. Timothy Garton Ash, 
bardzo ceniony angielski histo-
ryk i jeden z najwybitniejszych 
pisarzy politycznych naszych 
czasów, przedstawił szereg 
zasad w celu jak najlepszego 
pojmowania jednej z naszych 
podstawowych wartości, czyli 
tytułowej wolności słowa. 

Kwestia wolności słowa we 
współczesnym świecie coraz 
częściej spotyka się z konfliktem 
wartości. Z jednej strony mamy 
odruchową chęć wyeliminowa-
nia z publicznej dyskusji wyjąt-
kowo oburzających i godnych 
potępienia wypowiedzi np. 
o charakterze rasistowskim czy 
homofobicznym, z drugiej zaś 
powinniśmy mieć świadomość, 

że wolność słowa oznacza rów-
nież – a może przede wszystkim 
– przyzwolenie na wypowiada-
nie skrajnie niepopularnych, 
a nawet po prostu głupich 
poglądów. 

Autor proponuje zastanowić 
się nad tym, czy i do jakiego 
stopnia powinniśmy dawać przy-
zwolenie na tego typu wypowie-
dzi i gdzie ewentualnie postawić 
granicę. Mówi o solidarności 
i o niezwykłej wadze wolności 
słowa w jej kształtowaniu. A py-
tanie o wolność słowa rodzi dwa 
kolejne: „jak bardzo wolne po-
winno być słowo?” oraz „w jaki 
sposób słowo powinno być wol-
ne?”. Tych właśnie odpowiedzi 
szuka w swojej książce. 

Za pomocą barwnych przy-
kładów autor kreśli ramy cywi-
lizacyjnego konfliktu w świecie, 
w którym wszyscy staliśmy się 
sąsiadami. Czy można się do-
gadać w skali świata? Timothy 
Garton Ash twierdzi, że mimo 
poważnych i niezbywalnych róż-
nic, w jakimś stopniu na pewno. 
Trzeba przynajmniej wiedzieć, 
gdzie się zgadzamy, a gdzie się 
różnimy. Bo w świecie, który tak 
radykalnie się zmienia, koniecz-
ny jest przynajmniej wspólny 
namysł nad tym, jak ma działać 
przestrzeń publicznej debaty. 

Kawałek bardzo dobrej litera-
tury i nieco bardziej intelektualna 
rozrywka.  (MBP)

Pół żartem, pół wierszem

Zobacz „Harry'ego Postera”
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http://biblioteka.gliwice.pl
http://biblioteka.gliwice.pl
https://kultura.gliwice.eu/

