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WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 22 sierpnia 2019 r.

>> 3

„S-ka”  
zostaje  w Gliwicach

Od września, po aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ra-
townictwo Medyczne, Gliwice zostałyby pozbawione jedynego ambulansu z lekarzem 
na pokładzie. Władze miasta sprzeciwiły się takiej zmianie. Po reakcji prezydenta Gliwic 
wojewoda śląski wycofał się z pierwotnego planu, o czym zapewnia oficjalna strona 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

fo
t. 

 D
. N

ita
-G

ar
bi

ec

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32-33/2019 (964-965), 8 sierpnia 2019222

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice
Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. 32/238-54-09, faks: 32/231-99-01,  
e-mail: kp@um.gliwice.pl, www.gliwice.eu 
Redakcja: Anna Proksa (redaktor naczelny),  tel. 32/239-11-35, e-mail: redaktor@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz, Małgorzata Wojewoda,  
Anna Świderska, Piotr Kołtyś, tel. 32/238-54-80
Ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
Skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-55-44, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
Nakład: 33 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

Polskie książki w bibliotece w Bottrop!

To efekt rozpoczętej niedawno współpracy między bibliotekami z Gliwic i Bottrop. Na 
półkach Żywej Biblioteki naszego miasta partnerskiego pojawiły się książki w języku 
polskim, przekazane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach. Są wśród nich 
m.in. powieści polskich autorów, bestsellery literatury światowej wydane w języku 
polskim, najnowsza publikacja o Gliwicach oraz książki dla dzieci. (fot. FB/MBP Gliwice)

DRUGA STRONA W OBIEKTYWIE

Relaks z książką? Na leżaku!

Gliwiccy bibliotekarze zapraszają do czytelni pod chmurką, dostępnej przed Biblioteką 
Centralną (ul. Kościuszki 17) w godzinach jej otwarcia. W leżakowej strefie książkowi 
fani znajdą również biblioteczkę wymiany książek, a spragnione psiaki – miskę  
z wodą. Więcej informacji na stronie www.biblioteka.gliwice.pl. (fot. MBP Gliwice)

Nasi studenci znów najlepsi!

Aleksander Spyra, Bartosz Kowalski, Przemysław Giza oraz Paweł Sanocki, studenci 
Politechniki Śląskiej, byli najlepsi w kategorii Team Design na European BEST Engineering 
Competition (EBEC). To międzynarodowy konkurs organizowany przez Stowarzyszenie 
Board of European Students of Technology. Skierowany jest do studentów uczelni 
technicznych, sprawdza wiedzę inżynierską, kreatywność i innowacyjne myślenie. Składa 
się z dwóch kategorii: Case Study i Team Design. Finał europejski tegorocznej edycji 
konkursu odbył się 31 lipca w Turynie. (fot. FB/European BEST Engineering Competition)

Parkowe Lato przyciąga tłumy

Sierpniowe koncerty w parku Chopina przyciągają spore grono stałych oraz całkiem 
nowych wielbicieli bardzo dobrej muzyki. Nic w tym dziwnego, ponieważ w tym 
różnorodnym cyklu każdy znajdzie coś dla siebie. Kto nas zachwyci w najbliższą sobotę? 
Szczegółowe informacje na str. 9 oraz na www.kultura.gliwice.eu. (fot. D. Nita-Garbiec)

Przerwa od tai-chi

Ważna informacja dla osób uczestniczących w wakacyjnych zajęciach tai-chi  
w parku Chopina! Spotkania przewidziane 9 i 16 sierpnia nie odbędą się ze względu 
na przerwę urlopową. (fot. Pixabay)

Elektryczne rowery dla urzędników

Tak mają wyglądać rowery ze wspomaganiem elektrycznym, które przekaże urzęd-
nikom i służbom mundurowym Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Do Gliwic 
trafi 10 takich pojazdów. GZM planuje również nad opracowaniem koncepcji Roweru 
Metropolitalnego, czyli największej wypożyczalni rowerów elektrycznych w Europie. 
Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawcy. (fot. Materiały GZM)
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Z MIASTA

Od września, po aktualizacji Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, aż pięć ka-
retek specjalistycznych na Górnym Śląsku miało zmienić kategorię na podstawową. Jedynego ambulansu z lekarzem na 
pokładzie zostałyby w ten sposób pozbawione m.in. Gliwice. Władze miasta sprzeciwiły się takiej zmianie. Po reakcji 
prezydenta Gliwic wojewoda śląski wycofał się z pierwotnego planu, o czym zapewnia oficjalna strona Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.

W całym województwie ślą-
skim działa obecnie tylko  
41 „S-ek” – specjalistycznych 
karetek pogotowia ratunkowe-
go, które oprócz ratowników 
mają w ekipie lekarza. Są one 
wysyłane do osób wymagają-
cych natychmiastowej inter-
wencji lekarskiej. Poza tym do 
wypadków wyjeżdża 121 kare-
tek podstawowych („P”), któ-
rych zespół składa się wyłącznie 
z ratowników medycznych. Od 
1 września liczba karetek spe-
cjalistycznych w województwie 
miała znów spaść. Po aktuali-
zacji Wojewódzkiego Planu 
Działania Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne, am-
bulansu z lekarzem nie byłoby 
już w Chorzowie, Rybniku, 
Rajczy oraz Gliwicach. Ubyłby 
też jeden zespół specjalistyczny 
w Katowicach (pozostałyby tam 
jednak jeszcze trzy).

Mieszkańcy miast, z których 
miały zniknąć „S-ki” oraz po-
szkodowani w wypadkach 
drogowych z pewnością by 
to odczuli. Likwidacja specja-
listycznego zespołu karetki 

wydłużyłaby bowiem czas 
oczekiwania na pomoc lekarza 
i mogłaby stworzyć zagrożenie 
dla zdrowia i życia.

Jeszcze do niedawna 
sytuacja w Gliwicach 
przedstawiała się  
inaczej. W mieście, 
oprócz kilku karetek  
podstawowych,  
były również dwa  
ambulanse kategorii  
„S” – z lekarzem  
wśród załogi.

W 2017 r. wojewoda śląski, 
wbrew opinii władz Gliwic, 
nakazał przekształcić jedną 
z gliwickich „S-ek” na „P”. Po 
dwóch latach taki sam los miał 
spotkać drugą. Ponad 170-ty-
sięczne Gliwice zostałyby tym 
samym pozbawione jedynej 
karetki z lekarzem na pokła-
dzie. A warto dodać, że nie 
jest ona przypisana na sztywno 
tylko do Gliwic. Gdy potrzebna 
jest pomoc, jeździ także poza  
miasto.

Władze miasta  
zaprotestowały przeciw 
likwidacji jedynej  
gliwickiej „S-ki”.  
Zażądały utrzymania 
specjalistycznej karetki 
w mieście.

Prezydent Gliwic w liście do wo-
jewody śląskiego sprzeciwił się 

niezrozumiałym, sukcesywnym 
działaniom obniżającym poziom 
zabezpieczenia ratownictwa 
medycznego w Gliwicach. 
Podkreślił, że w mieście rośnie 
odsetek ludzi starszych, którzy 
będą potrzebować fachowej 
pomocy medycznej zespołu 
specjalistycznego, w którego 
składzie jest lekarz. Zwrócił 
również uwagę, że bliskość au-

tostrad A1 i A4, drogi krajowej 
nr 88 oraz Drogowej Trasy Śred-
nicowej wymaga uruchomienia 
w mieście większej niż dotych-
czas liczby zespołów ratownic-
twa medycznego – zwłaszcza 
specjalistycznego.

 (kik)

„S-ka” zostaje w Gliwicach
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Park Chrobrego, rozbudowana SP nr 13, biu-
rowiec Dworcowa 25 i biura The Software 
House w Starej Poczcie – aż cztery lokalizacje 
z Gliwic biorą udział w konkursie na Najlepszą 
Przestrzeń Publiczną. Głosujemy! 

Ruszyło internetowe głoso-
wanie na najlepsze realizacje 
zgłoszone do tegorocznej edycji 
konkursu Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa Ślą-
skiego. Oddać głos można do 
końca sierpnia br. na stronie 
www.nnp.slaskie.pl. Do te-
gorocznej 20. jubileuszowej 
edycji konkursu zgłoszono  
33 realizacje, w tym aż cztery 
z Gliwic. 

Głosować można m.in. na zago-
spodarowanie parku Chrobrego, 
rozbudowę Szkoły Podstawowej 
nr 13 wraz z zagospodarowa-
niem terenu, budynek biurowo-
-usługowy przy ul. Dworcowej 

25 oraz biura The Software 
House w budynku Starej Poczty.

Realizacja, która zdobędzie naj-
więcej głosów zostanie uhono-
rowana Nagrodą Internautów, 
a wśród osób biorących udział 
w głosowaniu internetowym 
rozlosowane zostaną nagrody 
rzeczowe.

Zwycięzców konkursu, który 
rozstrzygnie jury, poznamy we 
wrześniu. Uroczystość ogłosze-
nia wyników konkursu odbędzie 
się w październiku br., podczas 
uroczystej Gali organizowanej 
w Muzeum Śląskim z okazji  
XX-lecia konkursu.  (mf)

Głosuj na Gliwice!
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W Gliwicach jest już 26 plenerowych siłowni, na których 
gliwiczanie mogą aktywnie wypoczywać. Ostatnio, 
w ramach GBO, nowe urządzenia do ćwiczeń zyskali 
mieszkańcy Czechowic i Wilczego Gardła. W ramach 
budżetu obywatelskiego zamontowano również stację 
naprawy rowerów przy ul. Toszeckiej. 

Urządzenia do ćwiczeń w plene-
rze stanęły przy ul. Nad Łąkami 
w Czechowicach i przy ul. Magno-
lii w Wilczym Gardle, i już cieszą 
się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców. Sprzęt zamonto-
wano na bezpiecznej i wygod-
nej nawierzchni z gumowych  
mat. 

W Czechowicach stanęły trzy 
dwustanowiskowe urządzenia 
siłowe. Można ćwiczyć na wypy-
chaczu, podciągaczu, wioślarzu, 

orbitreku, biegaczu i twisterze. 
Zadanie zostało wykonane w ra-
mach GBO 2019. Nowa siłownia 
kosztowała ponad 67 tys. zł.

W Wilczym Gardle siłownię przy 
ul. Magnolii doposażono dwoma 
dwustanowiskowymi urządze-
niami siłowymi. Do dyspozycji 
aktywnych mieszkańców jest 
wioślarz, biegacz, prasa nożna 
i motyl. Inwestycja kosztowała 
34,5 tys. zł i została zrealizowana 
w ramach GBO 2019. 

Przy ul. Toszeckiej, w rejonie 
ul. Uszczyka, zamontowano 
z kolei samoobsługową stację 
naprawy rowerów wyposażo-
ną w niezbędne narzędzia do 
pilnego serwisu jednośladów. 
Wybrukowanie nawierzchni oraz 
zakup i montaż stacji kosztował 
7 tys. zł. Inwestycję zrealizował 
Wydział Przedsięwzięć Gospo-
darczych i Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
 (mf)

AKTUALNOŚCI

Rowerem przez Gliwice

GBO na sportowo

Siłownia przy ul. Nad Łąkami

Siłownia przy ul. Magnolii
fo

t. 
 D

. N
ita

-G
ar

bi
ec

Niedawno do użytku rowerzystów oddano pierwszy, pilotażowy kontrapas, trwa budowa ważnej dla miasta trasy rowerowej łączącej centrum 
z Sośnicą, w planach jest kolejna duża inwestycja – biegnąca przez tereny zielone trasa rowerowa z centrum, przez Łabędy do Czechowic. 
Wszystko po to, by ułatwić rowerzystom sprawne poruszanie się po Gliwicach.

Nowa trasa ma zostać wytyczona 
od istniejącej trasy w centrum, 
obok ul. Nadrzecznej i wzdłuż 
Kłodnicy do Łabęd. Ma się z nią 
łączyć ciąg pieszo-rowerowy 
o długości 900 metrów przy  
ul. Portowej (od posesji 74 do  
ul. Kanałowej w Łabędach). Kolej-
ny odcinek pobiegnie ulicą Strzel-
ców Bytomskich do ul. Grzybowej 
i do ośrodka wypoczynkowego 
w Czechowicach. Stamtąd trasa 
zostanie poprowadzona wzdłuż  
ul. Toszeckiej w kierunku cen-
trum (do okolic ul. Gajowej). 
W międzyczasie będą powsta-
wały krótsze odcinki w innych 
częściach miasta.

Dzieje się! 
Obecnie powstaje odcinek drogi 
rowerowej przy ul. Toszeckiej 
w rejonie rozbudowywanego 
skrzyżowania z ul. Myśliwską 
i Pionierów. Ponadto w ramach 
prowadzonego remontu ul. An-
dersa wykonano odcinek drogi 
rowerowej w ciągu tej ulicy po-
między ul. Płowiecką a wjazdem 
do kompleksu koszarowego (z wy-
jątkiem fragmentu przy parku 
Starokozielskim, który ma zostać 
zrealizowany jeszcze w tym roku). 

Gotowa jest już znaczna część 
trasy rowerowej łączącej cen-

trum miasta z Sośnicą. Trwają 
prace przy kolejnych odcin-
kach. Wzdłuż ul. Kujawskiej, 
od ronda Górników przy gieł-
dzie samochodowej do zjazdu  
z ul. Kujawskiej przed mostem 
nad Kłodnicą, ZDM wybuduje 
łącznik o długości  500 metrów, 
a kolejne 900 m powstanie 

w ramach inwestycji prowa-
dzonej przez Wydział Inwestycji 
i Remontów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Zostanie wykonany 
także odcinek trasy rowerowej 

od ul. Wschodniej do granicy 
z Zabrzem. Z myślą o rowerzy-
stach wyremontowane zostaną 
kładki nad Kłodnicą w Sośnicy 
(między ul. Kujawską a Jesienną, 
obok ogródków działkowych) 
oraz w parku Chrobrego (w po-
bliżu Politechniki Śląskiej). Prace 
projektowe kładek powinny 

zakończyć się w tym roku, a bu-
dowlane w 2020 r. 

Została już podpisana umowa 
na projekt pasa rowerowego 

wzdłuż ul. Jana Pawła II, od ka-
tedry do ul. Nowy Świat, przy 
Teatrze Miejskim. Dzięki tej 
inwestycji centrum miasta zo-
stanie połączone z Sikornikiem. 

Miasto przymierza się do bu-
dowy 2,5 km drogi rowerowej 
w śladzie kolejki wąskotorowej 

od ul. Knurowskiej do granicy 
miasta. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, umowa na 
realizację tego zadania powin-
na zostać zawarta we wrześniu. 

Z planowaną trasą łączyć się 
będzie kolejny nowy odcinek, 
o długości 400 metrów, który 
powstanie przy ul. Knurow-
skiej, między skrzyżowaniami  
z ul. Chmielną i św. Brata Alber-
ta. Ułatwi on rowerzystom do-
jazd do ul. Bojkowskiej. Na pętli 
rowerowej przy ul. Bojkowskiej 
(w rejonie ul. Pszczyńskiej) pla-
nowane jest zagospodarowanie 
terenu przystanku rowerowego. 
Pojawią się tam elementy małej 
architektury, m.in. ławki, stojaki 
rowerowe i stacja naprawy ro-
werów.

Kolejne trasy rowerowe po-
wstaną w ramach planowanej 
przebudowy ul. Chorzowskiej, 
wzdłuż ul. Jagiellońskiej i Za-
brskiej (do wiaduktu), przy za-
chodniej obwodnicy miasta (na 
odcinku od ul. Sowińskiego do 
Daszyńskiego) i południowej 
obwodnicy (od ul. Rybnickiej 
do Bojkowskiej). Droga rowe-
rowa połączy też ul. Toruńską  
z ul. Biegusa i pobiegnie dalej, 
w kierunku obwodnicy zachod-
niej. Projektowana jest również 
droga rowerowa wzdłuż ul. 
Kozielskiej, która połączy Stare 
Gliwice z Brzezinką. Zaplano-
wano też remont ciągu pieszo-
jezdnego przy alei Mickiewicza. 
 (mf)
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SAMORZĄD

Jak szeroko opisywaliśmy w poprzednim wydaniu „MSI – Gliwice”, wprowadzane zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fi-
zycznych zmniejszą dochody samorządów o prawie 7,2 mld zł rocznie. Na fali bardzo znaczącego uszczuplenia lokalnych budżetów wiele 
gmin może wkrótce stanąć na krawędzi bezpieczeństwa finansowego. Gliwicom dzięki dobrej kondycji ekonomicznej taka sytuacja nie 
grozi, miasto jednak przygotowuje się do koniecznych cięć i ograniczeń. Według prognoz w Gliwicach po obniżeniu wpływu z PIT do miej-
skiego budżetu będzie wpływać rocznie ok. 40 mln zł mniej. 

1 sierpnia weszła w życie zapowiedzia-
na w lutym przez prezesa PiS zerowa 
stawka podatkowa dla osób poniżej  
26. roku życia. Dla pozostałych pracow-
ników rząd chce obniżyć od października 
PIT w pierwszej skali z 18% do 17%. Dla 
samorządów oznacza to wielomiliono-
we straty i konieczność zaciskania pasa, 
bo właśnie do lokalnych kas trafia część 
wpływów z PIT. W sytuacji, gdy rząd nie 
przewidział z tego tytułu żadnych rekom-
pensat, samorządowcy podkreślają, że 
nie ma możliwości, by takie uszczuplenie 
dochodów nie spowodowało ogranicze-
nia lokalnych inwestycji i cięcia wydatków 
bieżących. 

Odpowiedzialne miasta i gminy 
nie chcą czekać na najgorsze  
i już teraz podejmują działania  
na drodze do oszczędności we 
wszystkich sferach życia. 

Na tej podstawie konstruują ramy lokal-
nych budżetów na 2020 rok. W przypad-
ku Gliwic, do których kasy po obniżeniu 
wpływu z PIT będzie wpływać rocznie  
ok. 40 mln zł mniej, wiadomo już, że 
w ramach cięć miasto będzie zmuszone do 
rezygnacji głównie z inwestycji w zakresie 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej 
(budowy terenów zielonych, placów za-
baw, chodników), modernizacji niektórych 
obiektów (w tym jednostek oświaty i wy-
chowania, a także zasobu komunalnego) 
oraz części zakupów sprzętu i wyposażenia.

Realizacja największych miejskich inwe-
stycji nie będzie zagrożona, lecz może wy-
stąpić konieczność ograniczania środków 
na przedsięwzięcia, które są wybierane 
przez mieszkańców w ramach Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej i Gliwickiego Budże-
tu Obywatelskiego (z uwzględnieniem 
ustawowego wymogu, że wysokość 
budżetu obywatelskiego w mieście na 
prawach powiatu nie może być mniejsza 
niż 0,5% wydatków gminy z poprzedniego  
roku).

– To wszystko konsekwencja politycznych 
decyzji o zmianach w systemie podatko-
wym, ale również coraz większych finan-
sowych obciążeń samorządu związanych 
m.in. ze skutkami reformy oświaty, wzro-
stem kosztów pracy, energii czy wykonaw-
stwa za inwestycje – podkreśla prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz. Przypomina, 
że środowisko samorządowców aktywnie 
postuluje, by rząd zrekompensował im 
ubytki w podatku PIT, przekazał połowę 
opłaty przekształceniowej z likwidowanych 
OFE, a także zwiększył środki z budżetu 
państwa na edukację i ochronę zdrowia.

Lista samorządowych postulatów 
może się jeszcze poszerzyć,  
bo rząd systematycznie przerzuca 
na samorządy nowe zadania,  
na realizację których przekazuje 
niewystarczające środki lub…  
nie daje ich wcale.

W połowie roku, w ramach trzeciej już 
nowelizacji ustawy przekształceniowej, 
rząd zmienił zasady udzielania obligatoryj-
nych bonifikat od opłaty jednorazowej za 
przekształcenie użytkowania wieczystego 
we własność. Realizujące to zadanie sa-
morządy zostały zmuszone do przepro-
wadzania szybkich zmian w rozliczeniach 
finansowych, skutkujących uszczupleniem 
lokalnych budżetów. Nie otrzymały na to 
jednak ani złotówki z budżetu państwa 
tytułem rekompensaty lub uzyskania do-
datkowych źródeł dochodów. 

Samorządy zapłacą też za obietnice rządu 
dotyczące najnowszych nauczycielskich 
podwyżek, świadczeń dla nauczycieli 
stażystów oraz zwiększenia dodatków za 
wychowawstwo. Na sfinansowanie tych 
zmian rząd przeznaczył 1 mld zł z budżetu 
państwa (na zwiększenie subwencji oświa-
towej w 2019 r.). Z wyliczeń samorządów 
wynika jednak, że ich koszt wyniesie  
1,5 mld zł. Dodatkowe 600 mln zł będą 

kosztować podwyżki wprowadzone  
w 2018 r. Związek Miast Polskich domaga 
się więc zwiększenia subwencji oświatowej 
o 2,1 mld zł. 

Sprzeciw samorządów budzi też wpro-
wadzone w rozporządzeniu o podziale 
subwencji nowe kryterium – nieprzejrzy-
sty i uznaniowy warunek trudnej sytuacji 
finansowej samorządów terytorialnych. 
Odpowiedni wzrost wynagrodzeń będą 
musiały w równym stopniu zrealizować 
wszystkie samorządy, a rząd zdecydował że 
dodatkowe 190 zł na ucznia szkoły podsta-
wowej będą otrzymywały tylko biedniejsze 
gminy prowadzące małe szkoły z klasami 
liczącymi maksymalnie 18 uczniów.

Na takim podziale stracą zdecydowanie 
większe miasta (w tym Gliwice), które do 
subwencji oświatowej dopłacają najwię-
cej i w których kilkunastoosobowe klasy 
w szkołach podstawowych to po prostu 
rzadkość.   (kik/lor)

Kosztowne  
pomysły rządu.  
Zapłacimy wszyscy
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Rusza kolejna zbiórka elektrośmieci. Tym razem stare, zepsute pralki, tele-
wizory, urządzenia elektroniczne, komputery, telefony, baterie i niedziała-
jący sprzęt oświetleniowy będzie można oddać 17 sierpnia w Śródmieściu,  
przy ul. Ziemowita. 

Elektrośmieci to odpady niebez-
pieczne, których kategorycznie 
nie należy wrzucać do pojem-
ników na odpady komunalne. 
Szkodliwe substancje, takie 
jak rtęć, freon czy kadm, mogą 
wydostać się na zewnątrz i prze-
niknąć do gleby i wód grunto-
wych, stwarzając zagrożenie. 
Aby tego uniknąć, przez cały rok 
elektrośmieci można oddawać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych  przy 
ul. Rybnickiej (od poniedziałku 

do piątku między godz. 7.00 
a 17.00 oraz w soboty między 
godz. 7.00 a 13.00) lub, od 
wiosny do jesieni, w oznako-
wanych samochodach, które 
w wyznaczone soboty parkują 
na którymś z gliwickich osiedli. 
Zebrane odpady są ponownie 
przetwarzane, a część surowców 
odzyskiwana. Ze środków, które 
samorząd pozyskuje, sprzedając 
odpady, kupowany jest sprzęt 
sportowy dla gliwickich szkół 
i przedszkoli.

Najbliższa zbiórka elektrośmie-
ci odbędzie się w sobotę  
17 sierpnia w Śródmieściu, na 
parkingu przy Katedrze przy  
ul. Ziemowita, w godz. od 10.00 
do 13.00. W ramach umowy 
z miastem zużyty sprzęt będzie 
odbierać firma Enviropol PL  
Sp z o.o. Szczegółowy harmono-
gram zbiórek można znaleźć na  
Gliwice.eu w zakładce Ekologia. 
 (mf) 

AKTUALNOŚCI

Czas na elektroporządki

Rozpoczynają się prace budowlane na dawnych terenach rekreacyjnych kopalni 
Sośnica. Powstanie tam Dom św. Jacka. Rewitalizacja lokalnego centrum kultury 
i integracji społecznej jest prowadzona przez Parafię św. Jacka.

Przy ul. Przedwiośnie 3, w miejs- 
cu restauracji i hoteliku należą-
cych w przeszłości do kopalni 
węgla kamiennego w Sośnicy 
zostanie utworzony dom kul-
tury, placówka duszpasterska 
oraz oddział Caritas. Parafia 
św. Jacka w 2006 roku odku-
piła nieruchomość należącą 
do Skarbu Państwa od Miasta 
Gliwice ze specjalną, 80-pro-
centową bonifikatą (w mieście 
na prawach powiatu własnością 
Skarbu Państwa gospodaruje 
prezydent miasta). Przez lata 
starano się pozyskać środki na 
odnowienie budynku. Koszt 
utworzenia lokalnego centrum 
integracji i usług społecz-
nych jest szacowany na blisko  
6,5 mln zł. Dofinansowanie 
zostało przyznane w ramach 

Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego i z budżetu 
państwa. Obecnie, po uzyska-
niu wszystkich niezbędnych 
pozwoleń i dokonaniu uzgod-
nień, rozpoczynają się prace. 
Budowa zajmie około półtora  
roku.

Autorami projektu są duszpa-
sterze i parafianie kościoła św. 
Jacka w Sośnicy. Budynek, który 
zostanie przekształcony w Dom 
św. Jacka, znajduje się za muszlą 
koncertową, odnowioną przez 
parafię i wykorzystywaną jako 
miejsce wielu wydarzeń kultu-
ralnych, takich jak trzy edycje 
Polish Happy Jazz Fest. Projek-
towany dom kultury również 
będzie miejscem otwartym dla 
mieszkańców i przyjezdnych. 

Oba budynki stworzą kompleks 
kulturalny.

W Domu św. Jacka będzie 
prowadzona między innymi 
świetlica środowiskowa i klub 
seniora. Planowane są lekcje 
gry na instrumentach dla dzieci, 
wystawy plastyczne, koncerty 
i warsztaty. W obiekcie powsta-
nie także izba upamiętniająca 
górnicze tradycje dzielnicy 
Sośnica oraz biblioteka, przede 
wszystkim z literaturą katolicką. 
W ramach parafialnej placówki 
Caritas najbiedniejszym będzie 
udzielana pomoc charytatyw-
na. W Domu św. Jacka będzie 
także prowadzona działalność 
katechetyczna i spotkania para-
fialnych grup religijnych. 
 (mm)

Rusza budowa domu  
kultury w Sośnicy
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Kolejna okazja do oznakowania roweru już w czwar-
tek, 8 sierpnia, na terenie OSP Ostropa (ul. Ciesiel-
ska). Akcja Straży Miejskiej potrwa od godz. 15.00 
do 17.00. Uwaga! Należy mieć przy sobie dowód 
osobisty.

Co prawda znakowanie nie 
uchroni przed kradzieżą ro-
weru, ale może umożliwić 
odzyskanie skradzionego 
jednośladu.  Na ramie zosta-
nie umieszczony numer ewi-
dencyjny, a dane właściciela 
wprowadzone zostaną do bazy 
danych. Ponadto każdy rower 
otrzyma naklejkę informującą 
o jego oznakowaniu, a rowe-
rzyści otrzymają elementy 
odblaskowe poprawiające ich 
widoczność na drodze.

– W celu oznakowania roweru 
należy mieć ze sobą dokument 

tożsamości. W przypadku osób 
nieletnich pisemne oświadcze-
nie oraz deklarację przystą-
pienia do znakowania roweru 
wypełnia prawny opiekun 
dziecka – przypominają straż-
nicy miejscy.

Więcej informacji na temat 
regulaminu akcji oraz druk 
oświadczenia można zna-
leźć na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach  
(www.smgliwice.pl). Dokumen-
ty można również wypełnić na 
miejscu. (SM/pk)

Oznakuj  
rower  
w Ostropie
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projekt Domu św. Jacka

http://Gliwice.eu
http://www.smgliwice.pl
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INWESTYCJE

W obiekcie znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki,  
piłki ręcznej i sala do tenisa stołowego. Na miejscu można także skorzystać z sauny.  
Po modernizacji hala będzie jeszcze bardziej funkcjonalna. 

Nowa remiza  
dla strażaków z Brzezinki

Strażacy z OSP Brzezinka będą mieli nową remizę strażacką. Dwukondygnacyjny budynek będzie spełniał zarówno funkcję 
bazy strażackiej i garażu, jak i  niewielkiego centrum edukacyjno-kulturalnego. Nowa remiza powinna być gotowa w 2021 r.  

Dotychczas strażacy z OSP Brze-
zinka mieli do dyspozycji tylko 
niewielki, własnoręcznie wybu-
dowany garaż przy Parafialnym 
Domu Kultury w Gliwicach-Brze-
zince, w którym trzymali dwa 
samochody gaśnicze. Dzięki 
głosom mieszkańców dzielnicy 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego mogli uzupeł-
nić swoje wyposażenie m.in. 
o specjalistyczne urządzenia 
ratownictwa technicznego. 

Już wkrótce, dzięki wsparciu 
miasta, strażacy z Brzezinki będą 
mieli do dyspozycji dwukondy-
gnacyjną remizę przy ul. Za-
mojskiej, o powierzchni niemal 
662 m2, z zapleczem socjalno-
-biurowym i sanitarno-kuchen-
nym, pomieszczeniami dla Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
szatniami oraz salą szkoleniową 
i konferencyjną. W budynku 
powstanie też sala ćwiczeń po-
zwalająca utrzymać sprawność 
fizyczną strażaków, pomieszcze-
nia Klubu Honorowych Dawców 
Krwi „Dar Nadziei” działającego 
przy OSP w Gliwicach-Brzezince 
oraz sale na działalność eduka-
cyjno-kulturalną, którą również 
zajmują się strażacy. Znajdzie 

się także miejsce na nowy garaż 
dla trzech wozów bojowych OSP 
Brzezinka i ufundowanej przez 
miasto przyczepy sprzętowej wy-
posażonej w nowoczesne pompy 
i węże, służącej do usuwania 
skutków powodzi i podtopień. 
Stary garaż będzie służył straża-
kom do prowadzenia ćwiczeń, 
wykonywania tzw. zapraw i jako 
magazyn sprzętowy. Dla potrzeb 
remizy powstanie parking na   
21 miejsc postojowych.

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem,  
realizacja inwestycji 
rozpocznie się w 2020 r., 
a zakończy w 2021 r.

Przetarg na opracowanie do-
kumentacji projektowej remizy 
strażackiej dla OSP Brzezinka 
został już ogłoszony. Projekt ma 
powstać w oparciu o koncepcję 
programowo-przestrzenną przy-
gotowaną na zlecenie miasta. 

Historia OSP w Brzezince sięga 
roku 1888. Utworzono wówczas 
pierwszą drużynę ogniową z ko-

lumną sanitarną. W ochotniczą 
straż pożarną przekształcono 
ją około roku 1910. Po wojnie 
działała ona do 1971 r., kiedy to 
została odgórnie zlikwidowana. 
Brzezińską straż reaktywowano 
w 2013 r., później zgłoszono do 
Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego. Gotowość bo-
jowa jednostki została zgłoszona 
w grudniu 2014 r. i już parę dni 

później wyjechała ona do pierw-
szej akcji. 

Każdego roku brzezińska straż 
uczestniczy w ponad stu zda-
rzeniach ratowniczo-gaśniczych 
na terenie miasta: pożarach, 
wypadkach komunikacyjnych, 
podtopieniach budynków i po-
sesji, usuwaniu skutków wichur 
czy gniazd szerszeni. Liczba in-

terwencji stale rośnie. Forma-
cja liczy 27 czynnych strażaków 
i ma do dyspozycji dwa wozy 
bojowe – iveco i jelcza – prze-
kazane przez gliwickie jednostki 
PSP oraz specjalistyczny sprzęt 
zakupiony ze środków budżetu 
miasta.  (mf)

Szykują się ciekawe zmiany w Sośnicy – w przyszłym 
roku hala widowiskowo-sportowa przejdzie moder-
nizację, a przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
powstanie ogród terapeutyczny. 

W przyszłym roku hala przy ul. Si- 
korskiego przejdzie moderniza-
cję. W ramach inwestycji zostaną 
przeprowadzone prace mające 
zwiększyć bezpieczeństwo osób 
korzystających z obiektu: prze-
budowa drogi ewakuacyjnej, 
budowa nowej klatki schodo-
wej i dwóch stref pożarowych. 
Zmodernizowane zostaną też 
instalacje: wodna, elektryczna 
i centralnego ogrzewania, od-
nowione będą podłogi, niektóre 
okna i drzwi. 

Widownia po modernizacji 
będzie miała szersze schody. 
Zostanie zamontowana winda 
dla osób niepełnosprawnych. 
Zmieni się też układ pomiesz-
czeń higieniczno-sanitarnych 
i zaplecze kawiarni. Przetarg na 
modernizację hali widowisko-

wo-sportowej w Sośnicy został 
już ogłoszony. Jeżeli zostanie 
pozytywnie rozstrzygnięty, hala 
powinna być gotowa w lipcu 
2020 r.

W bliskim sąsiedztwie hali, na 
skwerze w pobliżu Młodzieżo-
wego Ośrodka Socjoterapii, po-
wstanie ogród terapeutyczny dla 
wychowanków MOS, z rabatami 
kwiatowymi, piaskownicą, urzą-
dzeniami zabawowymi i zadaszo-
ną altanką. MZUK podpisał już 
umowę na wykonanie projektu 
ogrodu. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, projekt po-
winien być gotowy w listopadzie 
br. Kolejnym krokiem będzie 
ogłoszenie przetargu na wyko-
nanie inwestycji. Zakończenie 
prac planowane jest w 2020 r.  
 (mf)
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WARTO WIEDZIEĆ

„Ty chyba bawisz się w archeologię filmową – większość produkcji, które 
prezentujesz, została zrealizowana bardzo dawno temu!” – skomen-
towała poprzednie odcinki cyklu moja koleżanka. Faktycznie, połowa 
ubiegłego wieku to spory kawałek czasu. Dziś więc przybliżam zabytki 
i architekturę na przykładzie filmu z 2017 roku.
To „Tarapaty” Marty Karwow-
skiej, film przeznaczony co 
prawda dla młodzieży, lecz 
wciągający także dorosłych. 
Opowiada historię pełną ta-
jemnic, połączoną z bardzo cie-
kawym wydarzeniem w historii 
Warszawy, a mianowicie wizytą 
Pabla Picassa (1948 rok). Artysta 
przyleciał specjalnie do Polski 
na I Kongres Intelektualistów 
w Obronie Pokoju jako członek 
Francuskiej Partii Komunistycz-
nej. W wydarzeniu zorganizowa-
nym we Wrocławiu towarzyszył 
mu znany francuski poeta, Paul 
Éluard. Była to pierwsza taka 
eskapada Picassa, który gene-
ralnie miał fobię przed lataniem 
i dopiero dostarczenie przez 
polski rząd prywatnego samo-
lotu przekonało go do takiej 

podróży. Polityka jednak nie była 
jedynym celem artysty – oprócz 
udziału w kongresie postanowił 
zobaczyć m.in. warszawskie re-
alizacje architektoniczne swoich 

znajomych, Heleny i Szymona 
Syrkusów (małżeńskiej pary 
awangardowych architektów, 
współtwórców tzw. Karty Ateń-
skiej). Im przypadła przyjemność 
oprowadzania malarza po swo-
ich budynkach. 

W jednym z oglądanych miesz-
kań osiedla WSM Koło II Picasso 
spontanicznie, zamiast podpisu, 
narysował węglem na ścianie 
symbol Warszawy – dwumetrową 
syrenkę trzymającą młot (jakie to 
typowe dla tych czasów…). Świet-
ny materiał na film! Rok później 
sytuacja Syrkusów odmieniła 
się diametralnie – jako zbyt no-
wocześni dla wprowadzanego 
socrealizmu zostali zmuszeni do 

samokrytyki i popadli w niełaskę. 
Zaprojektowane jednak przez 
nich osiedle WSM Koło II do dziś 
zachwyca architekturą, rozplano-
waniem i wszechobecną zielenią.

Wracając do „Tarapatów” Kar-
wowskiej: właściciele miesz-
kania z narysowaną węglem 
syrenką nie mieli łatwo. Tłumy 
ciekawych dzieła Picassa nie da-
wały im spokoju. Aż w 1953 roku 
spółdzielnia mieszkaniowa 
pozwoliła lokatorom na… znisz-
czenie malunku. Nasuwające się 
latami pytania, czy wizerunek 
syrenki skuto czy tylko zama-
lowano, i w którym dokładnie 
mieszkaniu się znajdował 
(prawdopodobnie przy obecnej  
ul. ks. Jana Sitnika 4/8, a dawnej 
ul. Deotymy 4/8), nie znajdują 
do końca odpowiedzi. I to po-
służyło scenarzystom za główną 
zagadkę, która stała się najważ-
niejszą częścią filmowej historii. 

Film kończy się zaskakująco (nie 
zdradzę!), a po drodze mamy 
urokliwe, dosłownie rozpadają-
ce się zabytki, kryminalne wątki, 
społeczne problemy i frapującą 
historię wspomnianych Syrku-
sów.

Także w Gliwicach co pewien 
czas rozgrywają się podobne 
historie. Całkiem niedawno 
mieszkańcy budynku przy  
ul. I. Daszyńskiego 34, przy-
gotowując ścianę sieni klatki 
schodowej pod przyszłe od-
świeżenie, natrafili na nieznane 
im malowidło. Odkryta po-
lichromia była we fragmentach 
zniszczona bezpowrotnie, ale 
nadal czytelna. W symbolicznej 
scenie zbiorowej przedstawiono 
siewcę stojącego nad przykuc-
niętymi lub klęczącymi osobami, 
kobietą i mężczyzną, a w tle wid-
nieją drzewa: stojące i leżące. 
Dużo ukrytych znaczeń. Może 
wyjaśnienia należy szukać w na-
pisach, brzmiących w wolnym 
tłumaczeniu: „Miarą naszych lat 
jest lat siedemdziesiąt lub, gdy 
jesteśmy mocni, osiemdziesiąt; 
a większość z nich to trud i mar-
ność: bo szybko mijają, my zaś 
odlatujemy”. 

Przynajmniej z sentencją nie 
ma problemu – to fragment 

Księgi Psalmów (Psalm 90, wers 
10, Księga Czwarta). Mnie zaś 
malunek skojarzył się z malo-
widłami z kaplicy znajdującej 
się na cmentarzu Centralnym. 
Ten sam okres powstania  
(lata 20. XX wieku), ta sama 
ekspresjonistyczna kolorystyka, 
ta sama twarz męskiej postaci 
– to nie mógł być przypadek, 
to musiał być Erich Johannes 
Gottschlicht! Świadomi wagi 
odkrycia mieszkańcy domu wy-
stąpili do Śląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
w Katowicach o wpis do rejestru 
i podjęli się trudu konserwacji 
polichromii. Nie było to pro-
ste i szybkie, więc za działa-
nia raz jeszcze serdecznie im  
dziękuję.

Kończąc, zachęcam do zagląd-
nięcia na klatkę schodową przy 
Daszyńskiego 34, a także do 
obejrzenia filmu Karwowskiej 
i odwiedzenia warszawskiego 
osiedla Syrkusów (zdjęcia ze 
stolicy to zasługa Domini-
ka Mączyńskiego, eksperta  
z NID-u, który obfotografował 
dla nas opisywany warszawski 
budynek). Naprawdę warto!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Architektura  
w roli głównej

Pablo Picasso, Manuel  
Sánchez Arcas i Helena 
Syrkus z wizytą w Muzeum 
Narodowym w Warszawie 
(fot. H. Romanowski/  
Muzeum Narodowe w Warszawie,  
domena publiczna)
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KULTURA

CO?  GDZIE?  KIEDY?
PIĄTEK 9 SIERPNIA

 ■ godz. 19.00: Tomasz Chyła Quintet – koncert w ramach festiwa-
lu Jazz w Ruinach, GZUT (ul. Pola 7)

 ■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Truposz”, reż. J. Jarmusch – projekcja  
z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 19.15: Klara Cloud & The Vultures – koncert w ramach festi-
walu Jazz w Ruinach, GZUT (ul. Pola 7)

 ■ godz. 17.00: Latino Dance Night – taneczne party pod Areną Gli-
wice, Akademicka 50

SOBOTA 10 SIERPNIA
 ■ godz. 11.00: Wakacje z rzeźbą: Sztandary – spotkanie w ramach 

cyklu Wakacje z rzeźbą, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 18.00: „After Workshops” – koncert w ramach festiwalu  

Jazz w Ruinach, GZUT (ul. Pola 7) 
 ■ godz. 19.00: Gniewomir Tomczyk / Project – koncert w ramach  

festiwalu Jazz w Ruinach, GZUT (ul. Pola 7)
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Zimna Wojna”, reż. P. Pawlikowski  

– projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIELA 11 SIERPNIA
 ■ godz. 9.30: „Miasto przełomu wieków XIX i XX” – spacer historycz-

ny z Ewą Pokorska-Ożóg w ramach Lata z Gliwickim Wędrowcem, 
Dworzec Kolejowy

 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Andre Rieu. Zatańczymy?” – retrans-
misja najnowszego koncertu z Maastricht – Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz.15.30, 18.00, 20.30: „Roma”, reż. Alfonso Cuarón – projekcja 
z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

WTOREK 13 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Aga”, reż. M. Lazarov – projekcja z cy-

klu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Mały Książę – Księga najwspanialszych cytatów”  
– warsztaty dziennikarskie w ramach Wakacji z Małym Księciem, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

ŚRODA 14 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Arktyka”, reż. J. Penna – projekcja z cy-

klu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Pan Toti w Bibliotece” – warsztaty twórcze z Joan-
ną Sorn-Garą w ramach „Popołudniowej zabawy z Panem Totim”,  
Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

CZWARTEK 15 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Barany, Islandzka opowieść”,  

reż. G. Hakonarson – projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Świąteczny piknik przy muzyce” – Impreza kultural-
no-rozrywkowa przygotowana w ramach XX Festynu Parafialnego 
– ul. Staromiejska 23

PIĄTEK 16 SIERPNIA
 ■ godz. 15.30, 18.00, 20.30: „Green Book”, reż. P. Farrely – projekcja 

z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

SOBOTA 17 SIERPNIA
 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Młynarski. Piosenka Finałowa”,  

reż. A. Albrecht – projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Baj-
ka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDZIELA 18 SIERPNIA 
 ■ godz. 9.30: „Szlakiem przemysłu i myśli technicznej” – spacer hi-

storyczny z Wojciechem Kwietniewskim w ramach Lata z Gliwickim 
Wędrowcem, Dworzec Kolejowy 

 ■ godz. 12.00: Eleganza – Muzyka salonowa, grana na żywo w plene-
rze – skwer Salgótarján

 ■ godz. 15.45, 18.00, 20.15: „Paterson”, reż. J. Jarmusch – projekcja 
z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

WTOREK 20 SIERPNIA
 ■ godz. 10.00: Polska bajeczna – cykl spotkań dla dzieci i młodzieży 

na trasie rowerowej bibliotekarza podróżnika, MBP w Gliwicach, 
ul. Kościuszki 17

 ■ godz. 16.15, 18.15, 20.15: „Zwiąż mnie”, reż. P. Almodóvar  
– projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

ŚRODA 21 SIERPNIA
 ■ godz. 15.45, 18.00, 20.00: „Przerwane Objęcia”, reż. P. Almodóvar 

– projekcja z cyklu „Różne klimaty kina”, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu

Lato, leżaki i największe filmowe hity – gliwickie Letnie Kino Plenerowe 
to przepis na idealną niedzielę. W kolejne weekendy na seans będzie 
można wybrać się na Obrońców Pokoju i na Trynek. Jak co tydzień, na 
godz. 18.00 zapraszamy dzieci, na godz. 20.00 – nieco starszych widzów. 
Miłego oglądania życzy Miasto Gliwice!

W najbliższą niedzielę,  
11 sierpnia, Letnie Kino 
Plenerowe zawita na Obroń-
ców Pokoju (teren przy SP 
nr 39, ul. Obrońców Pokoju 
4). O godz. 18.00 na wielką 
wyprawę zabiorą najmłod-
szych Alvin i wiewiórki. Dla 
dorosłych przygotowaliśmy 

„Życie Pi”– piękną, filozoficz-
ną opowieść o poszukiwaniu 
sensu wiary i potęgi przyrody.

Tydzień później, 18 sierpnia, 
na gliwickim lotnisku dzieci 
będą mogły zobaczyć w akcji 
„Roboty”, a dorośli wybiorą 
się w niezwykłą podróż z fa-

kirem, który utknął w szafie. 
Film, którego emisję zaplano-
wano na  godz. 20.00, to kolo-
rowa, pełna nie tylko energii 
i emocji, ale też mądrości ko-
media, w której zakochają się 
wszyscy amatorzy filmowych 
baśni.  (ap)

Filmowe hity  
„pod chmurką”

Trwa Parkowe Lato. W każdą sierpniową sobotę 
o godz. 19.30 w parku Chopina rozpoczyna się ko-
lejny muzyczny wieczór. W tym cyklu każdy znajdzie 
coś dla siebie! Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
wolny. Miasto Gliwice zaprasza.

10 sierpnia spotkamy się 
z utworami niezapomnianego 
Kabaretu Starszych Panów. Au-
torski kabaret Jeremiego Przy-
bory i Jerzego Wasowskiego 
bawił i dostarczał rozrywki na 
najwyższym poziomie kilku po-
koleniom Polaków. Chwytliwe 
melodie i błyskotliwe teksty na 
stałe weszły do kanonu pol-
skiej piosenki. „Piosenka jest 
dobra na wszystko”, „Wesołe 
jest życie staruszka”, „Addio, 
pomidory!” czy „Bo we mnie 
jest sex” to ponadczasowe 

hity, które nuci niejeden z nas. 
W parku Chopina po repertu-
ar Kabaretu Starszych Panów 
sięgnie Artur Gotz, wokalista 
i aktor filmowy i teatralny.

Izabela Szafrańska, wokalistka 
znana z telewizyjnych talent 
shows, wystąpi 17 sierpnia. 
W koncercie „Piosenki mi naj-
bliższe” nie zabraknie utwo-
rów z kręgu poezji śpiewanej. 
Zabrzmią utwory Marka Gre-
chuty, Jacka Kaczmarskiego 
czy Bułata Okudżawy. 

Więcej informacji na stronie 
www.kultura.gliwice.eu. 
 (mm/ap)

Piosenki nam  
najbliższe

Artur Gotz
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W meczu 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy Piast Gliwice bezbramkowo zremisował na własnym stadionie z Pogonią Szczecin. Mimo kilku dogodnych sytuacji wypracowanych 
przez Niebiesko-Czerwonych, kibice zgromadzeni przy Okrzei nie zobaczyli bramek. Dobrym prognostykiem przed drugą odsłoną zmagań było rosnące tempo oraz wzmożone 
działania ofensywne, które narastały wraz z upływem minut. Lepiej w drugą połowę weszli podopieczni Waldemara Fornalika, którzy śmielej i szybciej zaczęli operować piłką 
na połowie rywala. Mimo przewagi zarówno w posiadaniu piłki, jak i w liczbie podbramkowych sytuacji, gospodarzom nie udało się jednak zdobyć gola.
Ostatnia niedziela przerwała ciąg złej passy, która się ciągnie za Piastem od meczu o Superpuchar Polski – lepsi okazali się piłkarze Lechii Gdańsk, którzy pokonali Mistrzów 
Polski 3:1. Niebiesko-Czerwoni przegrali również 1 sierpnia w rewanżowym spotkaniu 2. rundy eliminacji Ligi Europy na wyjeździe z Riga FC (1:2) i odpadli z rozgrywek.

Piast przełamuje fatum

SPORT/SAMORZĄD

9 sierpnia na płycie gliwickiego lotniska odbyły się spadochronowe Mistrzostwa 
Śląska w celności lądowania. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół gliwickiego 
Aeroklubu w składzie: Bartłomiej Ryś, Mirosław Zakrzewski, Mariusz Bieniek. 
W kategorii spadochrony klasyczne najlepszy był Piotr Żurawski, w kat. spadochrony 
szybkie zwyciężył Tymoteusz Tabor, a w kat. spadochrony szkolne 1. miejsce zajął 
Kamil Więcławik. Gratulujemy! Szczegółowe informacje o wynikach można znaleźć 
na na profilu FB: Sekcja Spadochronowa AGL / spadochrony.gliwice.pl.

Nieustraszeni mistrzowie celności

GTK Gliwice mocno przygotowuje się do sezonu. Kolejnym wzmocnieniem drużyny 
jest Piotr Hałas, który związał się z klubem rocznym kontraktem. Wychowanek Śląska 
Wrocław, występujący na pozycji rozgrywającego lub rzucającego obrońcy, większą 
część swojej kariery spędził na Górnym Śląsku, broniąc barw AZS-u AWF-u Katowice 
i GKS-u Tychy. W 2005 roku zdobył tytuł mistrza Polski juniorów starszych, a jego 
ówczesnym trenerem był... Paweł Turkiewicz. Koszykarz, grając jeszcze w barwach 
GKS-u, zamieszkał w Gliwicach. 

Hałas w GTK
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POMYSŁ NA WEEKEND

Zamek Chudów to propozycja dla tych, którzy na 
wycieczkę nie mogą poświęcić całego dnia. Mieszkańcy 
Gliwic w przeciągu 15 minut mogą dotrzeć samocho-
dem do ruin renesansowego zamku w Chudowie z lat 
30. XVI wieku, wzniesionego przez szlachcica Jana 
Saszowskiego z Gierałtowic w miejscu drewnianej wie-
ży obronnej. Dzięki staraniom pasjonatów z Fundacji 
Zamek Chudów dziś możemy podziwiać odbudowaną 
basztę zamkową oraz wystawę artefaktów wydoby-
tych podczas wykopalisk w okolicy. W weekendy 
przy zamku organizowane są ciekawe imprezy tema-
tyczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.zamekchudow.pl.

Znane i mniej znane
W okolicach Gliwic można znaleźć wiele ciekawych atrakcji. Drewniane kościołki, zamki i pałace 
oraz niekończące się połacie lasów mogą urzec nawet największych fanów kanapy, których stycz-
ność z naturą kończy się na National Geographic. W naszym małym, wakacyjnym cyklu będziemy 
proponować miejsca, które warto odwiedzić w to upalne lato. Na początek – zamek oraz dwa 
urokliwe pałace, które choć na chwilę pozwolą nam przenieść się do czasów, gdy na drogach nie 
było korków, w domach nie było telewizorów, a centrum wiadomości – zamiast „Miejskiego Serwisu In-
formacyjnego – Gliwice” – była 
karczma. 

Kolejną architektoniczną perełką naszego wojewódz-
twa jest Zespół Parkowo-Pałacowy Brynek w pobliżu 
Tworoga, należący niegdyś do rodziny Bernharda 
Rosenthala. Pałac znajduje się przy drodze Tarnow-
skie Gory – Lubliniec. Na jego terenie funkcjonuje 
najstarszy w Polsce Zespół Szkół Leśnych i Ekolo-
gicznych im. Stanisława Morawskiego. W 1946 ro- 
ku nauczyciel szkoły leśnej, Henryk Eder, założył pię-
ciohektarowy ogród botaniczny, w którym rośnie kilka 
tysięcy drzew i krzewów. W parkowym otoczeniu 
eklektyczny pałac z dużym tarasem od południowej 
strony błyszczy prawdziwym blaskiem, a wystające zza 
drzew cebulaste kolumny prezentują się naprawdę 
pięknie. Warto zobaczyć to na własne oczy! Dojazd 
z Gliwic zajmuje 30 minut. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.slaskie.travel.

Na początek Zespół Parkowo-Pałacowy Pławniowi-
ce, mieszczący się nad jeziorem o tej samej nazwie. 
Należał on do rodu Ballestremów, czyli największych 
potentatów przemysłowych Górnego Śląska, byłych 
właścicieli Huty Gliwice. Gmach ich ówczesnego 
biura pełni teraz funkcję sądu administracyjnego 
w Gliwicach. Ci, których nie do końca pasjonuje 
zwiedzanie zespołu, mogą skorzystać z letnich kon-
certów muzyki klasycznej. Drugi brzeg jeziora to raj 
dla plażowiczów i amatorów sportów wodnych. Do 
pałacu z Gliwic dotrzemy w 25 minut. Po wyprawie 
można odetchnąć w urokliwym parku lub w pobliskich 
lasach. Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.palac.plawniowice.pl.

Opracowanie: Piotr Kołtyś
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OGŁOSZENIA

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie prze-
targu nieograniczonego na zadanie pt.: 

„Ochrona terenu i mienia Śląskiego Centrum 
Logistyki S.A. w Gliwicach przy  

ul. Portowej 28”.
Termin składania ofert: 6 września 2019 r. do godz. 10.15
Termin otwarcia ofert: 6 września 2019 r. o godz. 10.30

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

Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

Budownictwa 
Społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  
– przetarg nieograniczony, pn.:

Wykonanie przebudowy budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego przy 

ul. Witkiewicza 11 w Gliwicach  
z jednoczesnym jego podłączeniem 

do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz 
z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania, dociepleniem stropu 
nad piwnicą, adaptacją pomiesz-

czenia na pomieszczenie wymienni-
kowni, wydzieleniem pomieszczeń 

łazienek, budową nowego przyłącza 
wody oraz likwidacją nieekologicz-

nych urządzeń na paliwo stałe.
Termin składania ofert:  

19 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

19 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia, organizowanego wg procedur  

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

remont zasilania i sterowania  
elektrofiltru kotła WP-70 nr 2  

w Ciepłowni PEC – Gliwice.
Termin składania ofert:  

10 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

10 września 2019 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych, pn.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.
Termin składania ofert: 22 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

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

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów otwartych,  
organizowanych wg procedur określonych  

Regulaminem PWiK Gliwice, pn. 

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

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego  
na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.  

– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 
typu wywrotka – nr 01 36 2019.

Termin składania: 5 września 2019 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. o godz. 12.00

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

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej 
w Gliwicach – etap II Sośnica – obszar K 11 
(ul. Odrowążów).
Termin składania ofert: 9 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

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

Termin składania: 12 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

Roboty budowlane w zakresie przeprowa-
dzania remontów urządzeń wodociągowych, 
w tym sieci wodociągowych oraz przyłączy 
wodociągowych, a także robót odtworze-
niowych nawierzchni wraz z kompleksowym 
przywróceniem terenu do stanu pierwotne-
go po wykonywanych robotach, na terenie 
działalności PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach.
Termin składania ofert: 13 sierpnia 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00

OFERTY PRACYKOMUNIKATY

ŚWIADCZYSZ USŁUGI NOCLEGOWE? PAMIĘTAJ:
	Prezydent Miasta Gliwice prowadzi ewi-

dencję obiektów świadczących usługi ho-
telarskie (tzw. niekategoryzowanych), nie-
będących obiektami hotelarskimi (innych 
niż: hotele, motele, pensjonaty, kempingi 
(campingi), domy wycieczkowe, schroni-
ska młodzieżowe lub schroniska) oraz pól 
biwakowych na terenie Gminy Miejskiej 
Gliwice – art. 38 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o usługach hotelarskich oraz usłu-
gach pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 238).

	Przed rozpoczęciem świadczenia takich 
usług, zgodnie z art. 39 cytowanej ustawy, 
przedsiębiorca obowiązany jest zgłosić 
obiekt noclegowy do powyższej ewidencji.

	Zgłoszenie do ewidencji dokonywane jest na 
wniosek przedsiębiorcy.

	Zgłoszony obiekt, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, musi spełniać wymagania 
budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe.

	Pełna informacja dotycząca warunków świad-
czenia usług hotelarskich w obiektach nieka-
tegoryzowanych oraz wpisu obiektu świadczą-
cego usługi hotelarskie (wniosek o dokonanie 
wpisu) umieszczona jest na stronie interneto-
wej: https://bip.gliwice.eu/strona=50,169,102.

	Wpis do ewidencji nie podlega opłatom 
skarbowym.

	Wszelkie informacje dotyczące wpisu do 
ewidencji można uzyskać w Wydziale 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Ko-
munalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21, tel. 32/239-11-58, 
32/238-54-24, e-mail: pu@um.gliwice.pl.

UWAGA:
	Świadczenie usług hotelarskich w obiekcie 

niekategoryzowanym (np. hostelu, aparta-
mencie, pokojach gościnnych), niezgłoszo-
nym do przedmiotowej ewidencji, zgodnie 
z Kodeksem Wykroczeń, podlega sankcjom 
karnym.

Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach,  

ul. Górnych Wałów 9, 
informuje, iż dostępne 

są już wnioski o przyznanie 
stypendium szkolnego na rok 

szkolny 2019/2020.

Wnioski należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie od 1 sierpnia 2019 r. do  
16 września 2019 r. (uczniowie) lub do  
15 października 2019 r. (słuchacze kole-
gium) w Ośrodku Pomocy Społecznej,  
ul. Górnych Wałów 9, pok. 118 (I piętro).
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca po-
przedzającego złożenie wniosku, uprawnia-
jący do stypendium, nie może przekroczyć 
528 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na 
temat pomocy dostępne są na stronie inter-
netowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Po-
moc materialna o charakterze socjalnym”.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na 

prace remontowe, w tym współudział przy wykonywaniu 
przedmiarów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do 
umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bie-
żącą eksploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu remontów gmin-

nych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu 

Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich zlecanie 

do Działu Technicznego,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bie-

żąca współpraca z przedstawicielami wspólnot miesz-
kaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpieczenio-
wych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych 
oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, kart 
stanu technicznego lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe techniczne w specjalności 

budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 

z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko inspektora ds. technicznych” 
w terminie do 29 sierpnia 2019 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekruta-
cji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zarząd Budynków Miejskich  
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych.
Miejsce pracy: Gliwice
Opis stanowiska:
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych  

z założeniem wspólnoty mieszkaniowej po wyodrębnie-
niu pierwszego lokalu w budynku,

• prowadzenie bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych,
• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot 

mieszkaniowych, m.in. tworzenie uchwał, prawidłowe 
powiadamianie właścicieli o terminach zebrań, 

• współudział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących 

wspólnoty mieszkaniowe, umożliwiających prawidłowe 
rozliczanie właścicieli lokali,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot mieszkaniowych 

dotyczących części wspólnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe,
• mile widziane co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania 

wniosków, 
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel), 

• odporność na stres,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie licencji zarządcy 

nieruchomości.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z dopiskiem 
„aplikacja na stanowisko ds. wspólnot mieszkaniowych” 
w terminie do 29 sierpnia 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)”.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Miejsce wykonywania pracy: kryta pływalnia „MEWA”,  
ul. Mewy 36 – 1 etat.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• dyspozycyjność (praca zmianowa według harmonogra-

mu),
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, 

samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycznych do 1 kV (SEP),
• staż pracy na podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń 

technicznych,
• bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu 

na terenie obiektu,
• stała ochrona budynków i pomieszczeń oraz terenu 

obiektu,
• obsługa klientów korzystających z szatni,

• wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej pły-
walni i przed obiektem.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Orga-
nizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwi-
cach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) 
w terminie do 14 sierpnia 2019 r. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplika-
cyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekru-
tacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach, reprezentowany przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z  wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

nabór nr KD.210.34.2019.GN-1
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 

• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

Dokumenty należy składać do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 
16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Doku-
menty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50. 

turystyka.gliwice.eu

http://www.scl.com.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
https://bip.gliwice.eu/strona=50,169,102
mailto:pu%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.mzuk.pl
http://bip.gliwice.eu
https://turystyka.gliwice.eu/
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 256–274/2019 do 21 sierpnia 2019 r.

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

● spawacz – ślusarz 
wykształcenie przynajmniej podstawowe, doświad-
czenie na ww. stanowisku mile widziane, uprawnienia 
spawacza i/lub ślusarza, zakres obowiązków: prace 
związane ze spawaniem i ślusarstwem, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Knurów;

● pracownik magazynu 
wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe 
mile widziane, zakres obowiązków: kompletowanie 
i pakowanie towaru dla klientów, skanowanie paczek, 
przygotowywanie paczek do wysyłki, jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● fizjoterapeuta 
wykształcenie wyższe, specjalność: fizjoterapia, staż 
pracy: 5 lat, umiejętność wykonywania drenażu limfa-

tycznego, praca z pacjentami w gabinecie fizjoterapii 
w Żernicy po zabiegach onkologicznych, dwie zmiany; 

● listonosz z rowerem 
wykształcenie min. podstawowe, mile widziane zawo-
dowe, posiadanie roweru, doręczanie korespondencji 
oraz przekazów pieniężnych, budowanie pozytywnych 
relacji z klientem, rzetelne prowadzenie ewidencji 
korespondencji, jedna zmiana, miejsce pracy: Pil-
chowice; 

● sprzedawca 
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane doświad-
czenie oraz umiejętność obsługi kasy fiskalnej, chęci 
do pracy, dyspozycyjność, jedna zmiana (w godz.: 
8.45–16.45 lub 11.30–19.30) sklep ze zdrową żyw-
nością, miejsce pracy: Gliwice, pierwszy miesiąc – 
umowa-zlecenie, później – umowa na czas określony;

● elektromonter 
wykształcenie zawodowe kierunkowe, rok doświad-
czenia zawodowego, zakres obowiązków: montaż wy-
posażenia stacji transformatorowych, jedna zmiana, 
miejsce pracy: Pyskowice.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 1 sierpnia 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• zabudowana działka nr 1082, obręb Stare Miasto, o pow. 

gruntu 0,3033 ha i pow. użytkowej budynków 1787,66 m², 
położona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, użytek 
B – tereny mieszkaniowe oraz Bz – tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe, KW GL1G/00009898/1 prowadzona w Sądzie 
Rejonowym w Gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb Stare Miasto, 
o pow. gruntu 0,0002 ha, położona przy ul. Tadeusza Ko-
ściuszki w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
KW GL1G/00056985/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym 
w Gliwicach.

Opis przedmiotu przetargu
Działki położone w centralnej części miasta Gliwice. Działka 
nr 1082, obręb Stare Miasto, zabudowana budynkami nr 365 
i 422 o funkcji mieszkalnej. Budynki stanowią funkcjonalną 
całość, w zabudowie wolnostojącej. Budynek główny składa 
się z 3 kondygnacji nadziemnych i jest podpiwniczony na całej 
powierzchni zabudowy. Nieruchomość ogrodzona z bramą 
wjazdową. Część niezabudowaną terenu stanowi zieleń, boisko 
i plac manewrowo-postojowy. 
Działka nr 1083, obręb Stare Miasto, niezabudowana. Teren 
o korzystnym ukształtowaniu, kształt obu działek łącznie zbliżo-
ny do prostokąta. Brak uciążliwości i ograniczeń w korzystaniu 
z nieruchomości. 
Skomunikowanie przedmiotowych działek z siecią dróg pu-
blicznych, tj. z ul. Z. Starego powinno odbywać się zjazdem 
istniejącym. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
i usługowa. Położenie w sąsiedztwie ruchliwych dróg, prze-
ciętny poziom hałasu.
Nieruchomość do 30 kwietnia 2018 r. wykorzystywana na 
potrzeby Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewentualną 
przebudowę istniejącego uzbrojenia nieruchomości nabywca 
wykona własnym staraniem w porozumieniu z właścicielami 
sieci. Sieci znajdujące się w granicach działek: kanalizacja sani-
tarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, energia elektryczna, 
gaz, ciepłociąg.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieruchomości 
po wcześniejszym umówieniu terminu. Chęć oględzin należy 
zgłosić co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem. 
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny: 32/338-64-10 
do 12 lub pocztą elektroniczną na adres gn@um.gliwice.pl, 
podając imię, nazwisko oraz nr telefonu. 
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nierucho-
mości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 1082, 1083, obręb Stare Miasto, położone są na terenie, 
na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu położonego w central-
nej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, 
tzw. centralne tereny miasta. Plan uchwalony został przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki nr 1082, 1083, obręb 
Stare Miasto, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 
29 UM – opisanym jako tereny usługowo-mieszkaniowe o wy-
sokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1 UM – 79 UM obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Zgodnie z § 6 pkt 11 ww. planu: 
„Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
(…)
11) zabudowie usługowo-mieszkaniowej, należy przez to ro-
zumieć, że w granicach poszczególnych nieruchomości znaj-
dujących się w obrębie terenu wyznaczonego w planie liniami 
rozgraniczającymi, funkcja mieszkaniowa oraz działalność 
usługowa i usługi nieuciążliwe – traktowane są równorzędnie”.
Działki znajdują się na terenie, który objęty jest zasięgiem:
– strefy „B3” – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
– obszaru rewitalizacji.
Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 327 200,47 zł,
w tym: 4 326 574,40 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT),
626,07 zł brutto** (w tym 23% VAT).
* Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, zwolniona 
z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 1221 z późn. zm.).
** Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, opodat-
kowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
Minimalne postąpienie: 43 300,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 października 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 106.

Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
6 listopada 2019 r. 
I ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 9 stycznia 2019 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył wynikiem negatywnym. 
II ustny przetarg nieograniczony rozpoczął się 24 kwietnia 
2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył wynikiem negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 433 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1082 i 1083, obręb Stare 
Miasto oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 1 października 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestni-

kowi, 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 nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6781/2018 z 30 sierpnia 
2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nie-
ograniczonego prawa własności zabudowanej części nieru-
chomości, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1082, obręb 
Stare Miasto, położonej przy ul. Z. Starego 19 w Gliwicach,  
z KW nr GL1G/00009898/1 oraz prawa własności nieruchomo-
ści oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1083, obręb Stare 
Miasto, położonej przy ul. T. Kościuszki w Gliwicach, zapisanej 
w KW nr GL1G/00033908/2 oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomo-
ści, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwa-
ły Rady Miejskiej nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woj. 
Śląskiego nr 14 z 19 listopada 2014 r. pod poz. 5957, zapisami 
ksiąg wieczystych nr GL1G/00009898/1 i GL1G/00056985/2 
oraz stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. 
Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający 
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-6781/18 z 30 sierpnia 2018 r. 
6. Dodatkowe informacje o warunkach przetargu można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
– Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16, ul. Jasna 31A, 
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; 
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie interne-
towej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

OGŁASZA

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH  
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków 
i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja 
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie 
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu 

– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru 
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych 
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie 
podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie 
jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów 
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych, 
zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których 
mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane 
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do 
informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani 
ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa 
pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie 
umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice. 
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować 
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspek-
torem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej 
mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do proto-
kołu w Informacji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21  
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej ocze-
kują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z nastę-
pujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, 

sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również 
cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie 
danych osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możli-
wość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora da-
nych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia 
można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem 
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję 
elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/
ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi 
związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie 
Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, 
ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne 
z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych 
danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające 
wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, 

w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada 

na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania 
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie orga-
nizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów 
szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji 
w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami rozpo-
rządzenia 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) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności części nieruchomości niezabudowanej ozna-
czonej jako:

• dz. nr 637/2, obręb Przedmieście, 
położonej w Gliwicach na północ od  
ul. Daszyńskiego, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice. Użytki: RIIIb 
– grunty orne, B – tereny mieszkanio-
we o pow. gruntu 0,0349 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00074965/8.

Termin przetargu: 26 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 75 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 7500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 2019 r.
---------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności części nieruchomości niezabudowanej ozna-
czonej jako:

• dz. nr 637/3, obręb Przedmieście, 
położonej w Gliwicach na północ od  
ul. Daszyńskiego, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice. Użytki: RIIIb  
– grunty orne, pow. gruntu 0,0823 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00074965/8.

Termin przetargu: 26 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 175 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 17 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 sierpnia 2019 r.
---------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 1015, Stare Gliwice, położo-
nej w Gliwicach przy ul. Łabędzkiej, 
stanowiącej własność Miasta Gli-
wice. Użytki: Bp – zurbanizowane 
tereny niezabudowane lub w trak-
cie zabudowy, RIIIb – grunty orne,  
o pow. 0,1827 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00046015/9.

Termin przetargu: 24 września 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 515 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 51 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 września 2019 r.

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

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

http://www.pup.gliwice.pl
http://kultura.gliwice.eu
mailto:gn@um.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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OGŁOSZENIA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do publicznej wiadomo-
ści nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

NIERUCHOMOŚCI

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposa-

żone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

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

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

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

garażu przeznaczonego do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 237/2019 do 14 sierpnia 2019 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 236/2019 do 14 sierpnia 2019 r.,
• nr 238/2019 do 14 sierpnia 2019 r.,
• nr 241/2019 do 14 sierpnia 2019 r.,
• nr 243/2019 – nr 246/2019 do 14 sierpnia 2019 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 239/2019 – nr 240/2019 do 14 sierpnia 2019 r.,
• nr 247/2019 do 14 sierpnia 2019 r.;
lokalu użytkowego przeznaczonego do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 242/2019 do 14 sierpnia 2019 r.

 

UŻYTKOWE

MIESZKALNE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

• UL. CHORZOWSKA 38, lokal nr I, par-
ter, pow. 63,49 m2, 3 pomieszczenia, 
3 WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 100,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 9 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 20 sierpnia 
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 w Gli-
wicach, tel. 32/231-02-71)
Termin wpłaty wadium: 16 sierpnia 2019 r.

• UL. KORCZOKA 47, lokal nr III, parter, 
pow. 107,61 m2, 4 pomieszczenia, 
WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 215 730,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin oględzin: 12 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 27 sierpnia 
2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurne-
go 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2019 r.

• PL. JAŚMINU 8, lokal nr I, parter, 
pow. 130,00 m2, 8 pomieszczeń, lo-
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 400,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin oględzin: 13 sierpnia 2019 r. od godz. 10.00 
do 10.15 (dodatkowy termin oględzin: 27 sierpnia 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2019 r.

• UL. ASNYKA 13, lokal nr III, parter, 
piwnica, pow. 82,99 m2, parter:  
2 pomieszczenia, pomieszczenie sa-
nitarne, WC; piwnica: 2 pomieszcze-
nia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 sierpnia 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 234 630,00 zł

Wadium: 11 800,00 zł
Termin oględzin: 14 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 27 sierpnia 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2019 r.

• UL. PLEBAŃSKA 18, lokal nr I, parter, 
I piętro, pow. 376,76 m2 + 2 piwni-
ce o łącznej powierzchni: 42,51 m2, 
parter: 15 pomieszczeń, 3 koryta-
rze, 4 WC; I piętro: 4 pomieszczenia  
i 2 korytarze, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
1 092 120,00 zł
Wadium: 54 700,00 zł
Termin oględzin: 20 sierpnia 2019 r. od godz. 9.30 
do 9.45 (dodatkowy termin oględzin: 3 września 
2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

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

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

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

• UL. KOCHANOWSKIEGO 12, lokal  
nr 8, II piętro, pow. 29,12 m2, 1 po-
kój, kuchnia, WC, spiżarka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 900,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 21 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 3 września 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• UL. RYBITWY 11, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,78 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 700,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
Termin oględzin: 19 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 3 września 
2019 r. od godz. 10.45 do 11.00, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• UL. DERKACZA 2, lokal nr 37, VII pię-
tro, pow. 36,86 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 700,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 19 sierpnia 2019 r. od godz. 
12.30 do 12.45 (dodatkowy termin oględzin:  
10 września 2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. PSZCZYŃSKA 112B, lokal nr 10, 
III piętro, pow. 51,99 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 148 100,00 zł
Wadium: 7500,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30 
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 10 września 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. RYDYGIERA 7, lokal nr 2, parter, 
pow. 35,99 m2, 1 pokój, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 200,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15 (dodatkowy termin oględzin:  
10 września 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. ODROWĄŻÓW 94, lokal nr 1, 
parter, pow. 27,76 m2 + piwnica:  
1,87 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpo-
kój, pomieszczenie higieniczno-sani-
tarne, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 000,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 13.10 
do 13.25 (dodatkowy termin oględzin: 10 września 
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurne-
go 6 w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

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

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

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu ustnego przetargu nieograniczonego 

na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego

przy ul. Jana Pawła II 10A/I, pow. 40,58 m2.
Termin przetargu: 9 sierpnia 2019 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
1500,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie  
zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie  
www.tbs2.pl

NABÓR NA MIESZKANIA TBS
AKTUALIZACJA MIESZKAŃ

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS, 

który trwa od 12 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Poniżej przedstawiamy aktualnie dostępne mieszkania. 

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale 
Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej  

www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Lp. Adres Czynsz
bez mediów

Rodzaj 
mieszkania

Partycypacja Kaucja Terminy oględzin

1. Andersena 38/5
I piętro

676,19 zł 2 pokoje
54,93 m2

60 139,00 zł 8114,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 13.40–13.55

2. Andersena 18/6
I piętro

659,82 zł 2 pokoje
53,60 m2

48 923,00 zł 7918,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.00–14.15

3. Andersena 22/8
II piętro

414,85 zł 1 pokój 
33,70 m2

24 608,00 zł 4978,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.20–14.35

4. Andersena 24/1
parter

521,94 zł 1 pokój
42,40 m2

21 670,00 zł
(hipotetycznie)

6263,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.40–14.55

5. Andersena 8/5
I piętro

462,86 zł 1 pokój
37,60 m2

27 456,00 zł 5554,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 15.00–15.15

6. Daszyńskiego 20/6
II piętro

648,98 zł 2 pokoje
52,72 m2

57 774,00 zł 7788,00 zł 22 sierpnia 2019 r.
godz. 15.45–16.00

7.
Witkiewicza 19/34

IV piętro
(budynek wyposażony 

w windę)

528,10 zł
1 pokój

42,90 m2 31 326,00 zł 6337,00 zł
22 sierpnia 2019 r.
godz. 16.30–16.45

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

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biu-
letynie Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) został podany 
do publicznej wiadomości wykaz zawierający nierucho-
mość przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą 
własność Gminy Gliwice: 

• nr ZDM/15/2019 do 16 sierpnia 2019 r.

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.gliwice.pl/
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LISTA DYSTRYBUCJI

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

1 Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
„FAMILIA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  
– Filia w Gliwicach

ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

9. Sklep ABC ul. Rolników 147 Bojków

10. Mini Market – sklep ABC ul. Rolników 358 Bojków

11. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka

12. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka

13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka

14. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka

15. Delikatesy TATRA ul. Kozielska 456 Brzezinka

16. Sklep ODIDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice

17. NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika

18. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika

19. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika

20. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika

21. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska

22. Przychodnia Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska

23. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy

24. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy

25. Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy

26. Huta Łabędy SA ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy

27. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy

28. General Motors Manufacturing Polska Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy

29. Sklep spożywczy ADEX ul. Partyzantów 10 Łabędy

30. Sklep BOGNA (ODIDO) ul. Staromiejska 59 Łabędy

31. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy

32. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy

33. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy

34 Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy

35. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy

36. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy

37. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy

38. NZOZ Przychodnia ALMA-MED ul. Paderewskiego 70 Obrońców Pokoju

39. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa

40. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa

41. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa

42. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

43. Park Naukowo-Technologiczny  
TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

44. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

45. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

46. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika

47. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik

48. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik

49. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik

50. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik

51. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik

52. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik

53. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica

54. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica

55. M&P Sklep z tapetami i farbami ul. Reymonta 20 Sośnica

56. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica

57. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica

58. Simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice

59. NZOZ EUROMEDICAL ul. Żabińskiego 18 Stare Gliwice

60. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice

61. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

62. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

63. Kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice

64. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice

65. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice

66. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice

67. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

68. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

69. Punkt Obsługi Pasażera ZTM pl. Piastów 2 Śródmieście

70. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście

71. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście

72. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – ISP ul. Kościuszki 35 Śródmieście

73. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście

74. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście

75. MBP – Filia nr 1 plac Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście

76. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście

77. Gabinet dentystyczny DENTINAL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście

78. LOK Klub Sportów Łączności al. Korfantego 6 Śródmieście

79. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście

80. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście

81. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście

82. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście

83. Powiatowy Urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

84. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

85. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście

86. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście

87. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście

88. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

89. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek

90. NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek

91. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek

92. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek

93. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek

94. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek

95. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek

96. Przychodnia Unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek

97. Zakład Lecznictwa Podstawowego  
i Specjalistycznego Medicor Sp. z o.o.

ul. Cichociemnych 14 Trynek

98. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

99. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło

100. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego

101. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego

102. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego

103. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego

104. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego

105. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego

106. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego

107. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś

108. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś

109. Sklep DELIKATESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś

110. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś

111. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze

112. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze

113. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze

114. Sklep rybny ATLANTIC ul. Spółdzielcza 33C Zatorze

115. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze

116. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze

117. Internat przy Zespole Szkół  
Techniczno-Informatycznych w Gliwicach

ul. Krakusa 16 Zatorze

118. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze

119. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze

120. Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki

121. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki

122. Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 32-33/2019 (964-965), 8 sierpnia 201916


