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ARENA GLIWICE

Tak plażują Gliwice!

Mocno wojskowy wrzesień

W Summer Arenie – wakacyjnym miejscu spo-
tkań mieszkańców Gliwic i okolic – w miniony 
weekend można było poczuć się jak na plaży! 
Piękna pogoda, leżaki, dobra muzyka... Nie trze-
ba wyjeżdżać z miasta, żeby dobrze się bawić. 
I tak będzie do końca sierpnia!

Darmowe lekcje związane z ru-
chem, sportem i zdrowym trybem 
życia są stałym elementem Sum-
mer Areny. Taniec, joga, fitness 
– warto sprawdzać harmonogram 
wydarzeń online. Przed tygodniem 
Duet A.HIM&Dudek dynamicznym 
połączeniem afrykańskich bęb-
nów i klubowych brzmień dbał, 
by odwiedzającym trudno było 
usiedzieć na swoich miejscach. 
Nogi rwały się na parkiet!

A GDY RODZICE  
ODPOCZYWAJĄ, 
SZALEĆ MOGĄ... 
DZIECI 

Strefa gastronomii i relaksu Sum-
mer Areny nie bez powodu nosi 
taką, a nie inną nazwę. Dzieci 
mogą biegać do woli, a na opie-
kunów czekają leżaki, parasole, 
zimne napoje i dobre jedzenie. 
Nie inaczej było ostatnim razem. 
Dzięki przesympatycznej Anima-
tOlce, która poprowadziła zabawy 
i animacje dla najmłodszych, opie-
kunowie mieli chwilę wytchnienia 
i czas dla siebie.

W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH!
Pod znakiem sportu upłynęła także 
niedziela. Od rana do popołudnia 

toczył się turniej koszykarski w ple-
nerowej wersji – w tzw. koszyków-
ce ulicznej, czyli streetballu. Nie-
dzielny wieczór upłynął z kolei przy 
dźwiękach gitary. Koncerty, małe 
czy duże, to przecież specjalność 
Areny Gliwice. Muzyczną week-
endową podróż dookoła świata 

zakończył występ kolumbijskiego 
muzyka Ediego Sancheza.

BRZMI CIEKAWIE? 
Zachęcamy do obserwowania wy-
darzenia Summer Arena | Wakacje 
w plenerze z Areną Gliwice, jak 

i profilu Areny Gliwice. Harmono-
gram i planowane atrakcje, a także 
dużo ciekawych materiałów, w tym 
wideo, na www.facebook.com/
arenagliwice.official.
  (dp)

Jesień w Gliwicach zapowiada się interesująco. 11 września w Arenie 
Gliwice odbędzie się 8. edycja Armia Fight Night, wyjątkowej gali spor-
tów walki z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. 
Wydarzenie od samego począt-
ku zwróciło uwagę miłośników 
sztuk walki w Polsce. Siedem 
poprzednich edycji nie zawiodło 
oczekiwań wymagających kibi-
ców. Współpraca federacji Armia 
Fight Night z 18. Dywizją Zme-
chanizowaną Wojska Polskiego 
na czele z gen. dyw. Jarosławem 
Gromadzińskim przynosi emocjo-
nujące pojedynki.

W klatce MMA z najlepszymi za-
wodnikami w kraju zmierzą się 
reprezentanci sił zbrojnych Woj-
ska Polskiego. Podczas Minutor 

Energia Armia Fight Night odbędą 
się aż dwie walki wieczoru. Znane 
są już pierwsze nazwiska. O tytuł 
Mistrzowskiej Szabli, w limicie do 
66 kg, zmierzą się Adrian Kępa, 
reprezentant klubów MMATADO-
RES KCE i Bastion Tychy oraz Pa-
tryk Kaczmarczyk reprezentujący 
Radomski Klub Taekwon-do. To 
będzie starcie tytanów!

Tego dnia powalczą także wetera-
ni federacji znani z prowadzenia 
ekscytujących rywalizacji: Nor-
bert Daszkiewicz, Jacek Bednorz 
i Sylwester Miller. Organizatorzy 

zapewniają, że podczas odkry-
wania kolejnych zestawień nie 
będzie brakowało emocji! Kibice 
będą mogli obejrzeć wydarzenie 
na antenie TVP Sport, jak rów-
nież – w ograniczonej liczbie, 
dostosowanej do obowiązujących 
warunków sanitarnych – na żywo.

Szczegółowe informacje na temat 
wydarzenia można śledzić na 
bieżąco na stronie www.arena-
gliwice.com oraz na Facebooku 
Areny Gliwice. 
 (dp)

Co niedzielę odbywają się 
warsztaty jazdy na rolkach 

z Addicted to Skate

Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka też boisko do streetballaArena Gliwice co tydzień stawia na inny rodzaj muzyki – każdy znajdzie coś dla siebie
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Z MIASTA

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego 
od 17 sierpnia Referat Rejestracji Pojazdów 
przy ul. Zwycięstwa 21 będzie dostępny dla 
mieszkańców poprzez wejście od strony  
ul. Wybrzeże Wojska Polskiego, bez koniecz-
ności wcześniejszego umawiania się. Interne-
towa rezerwacja wizyty zostanie utrzymana 
jedynie w filii referatu przy ul. Jasnej 31A.

Przypominamy, że klientów 
korzystających z usług Referatu 
Rejestracji Pojazdów UM przy 
ul. Zwycięstwa będą obowiązy-
wały bezwzględne zasady bez-
pieczeństwa (zakryte usta i nos, 
dezynfekcja rąk lub rękawiczki 
na dłoniach, własny długopis, za-
chowanie dystansu społecznego). 

– Liczba osób, które będą mogły 
przebywać na sali obsługi Refe-
ratu Rejestracji Pojazdów, będzie 
ograniczona. Dlatego prosimy 
o przybycie WYŁĄCZNIE osób 
załatwiających sprawę (w przy-
padku wielu właścicieli pojazdu 

prosimy o udzielenie pełnomoc-
nictw). Druki pełnomocnictw do-
stępne są na stronie bip.gliwice.
eu/pub/boi/KM_30_8.pdf – in-
formuje Beata Szczepankiewicz, 
naczelnik Wydziału Komunikacji 
UM w Gliwicach. Z uwagi na 
bardzo dużą liczbę klientów, 
którzy muszą załatwić sprawy 
w Referacie Rejestracji Pojaz-
dów, przed bocznymi wejściami 
do UM będą stawiane namioty 
chroniące przed słońcem z miej-
scami siedzącymi. Przypominamy 
o przestrzeganiu w namiotach za-
sad bezpieczeństwa chroniących 
przed COVID-19!

W celu usprawnienia 
przebiegu wizyty warto 
przyjść z kompletem 
dokumentów:  
wypełnionym wnioskiem,  
wymaganymi  
załącznikami,  
potwierdzeniem  
dokonania koniecznych 
opłat. Kasy urzędu  
pozostają zamknięte! 

Opłaty urzędowe można uiszczać 
za pomocą: opłatomatu, platform 
internetowych (gliwice.oplaty-
urzedowe.pl, gepar.gliwice.eu), 
przelewem, na odpowiednie 
konto Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, bezpłatnie w kasach ING 
Banku Śląskiego, na poczcie lub 
w innej placówce świadczącej 
tego typu usługi.

UWAGA! W pozostałym zakre-
sie spraw prowadzonych przez 
Wydział Komunikacji (wydawanie 
uprawnień do kierowania pojaz-

dami i postępowań w tym zakre-
sie, sprawy związane z obsługą 
przedsiębiorców prowadzących 
usługi transportowe, ośrodki 
szkolenia kierowców, stacje 
kontroli pojazdów) obowiązuje, 
jak dotychczas, telefoniczne 
umówienie wizyty pod nume-
rami telefonów: 32/239-11-96, 
32/239-11-81, 32/238-56-53, 
32/238-54-70 (prawa jazdy), 
32/239-11-72, 32/239-12-67, 
32/238-54-94, 32/238-56-72 
(RTD).  
 (UM/kik)

Rejestracja  
pojazdów  
bez rezerwacji

fo
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W grudniu 2018 r. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, spółka z większościowym udziałem Miasta Gliwice, zakupiła teren po 
byłej gliwickiej koksowni z myślą o przywróceniu tego zdegradowanego obszaru do obrotu biznesowego i nadaniu mu drugiego, nowego 
życia. Dzięki zdobytym niedawno 13,4 mln zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, GAPR utworzy tam pięć nowych działek pod 
działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki temu teren inwestycyjny Nowych Gliwic powiększy się o 9 ha. 

Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju otrzymała 
europejskie wsparcie na realiza-
cję projektu pn. „Nowe Gliwice 
etap III – poprzemysłowe tereny 
inwestycyjne na obszarze byłej 
koksowni”. Inwestycja będzie 
kosztować 22,5 mln zł, z czego 
niemal 13,4 mln udało się pozy-

skać ze środków unijnych. Umo-
wę o dofinansowanie projektu 
już podpisano i aktualnie ruszyły 
prace związane z procedurą wy-
łonienia zarówno wykonawcy 
robót budowlanych, jak i nadzoru 
inwestorskiego. Szacowany ter-
min zakończenia przedsięwzięcia 
to koniec marca 2022 r.

W ramach inwestycji zostanie 
zrealizowany wewnętrzny układ 
drogowy wraz z budową trzech 
parkingów, chodniki, utwardze-
nie terenu, przebudowa pięciu 
żelbetowych zbiorników na 
wodę, niwelacja terenu i wy-
cinka drzew. Wykonana zostanie 
również instalacja zewnętrzna 

wodociągowa, kanalizacja desz-
czowa, sanitarna, teletechniczna 
i elektroenergetyczna z oświe-
tleniem terenu. Przebudowane 
zostanie także włączenie do 
drogi publicznej (ul. Bojkowskiej) 
i włączenie do wewnętrznego 
układu drogowego.

Na powstałych działkach inwe-
stycyjnych funkcjonować będą 
mikro-, małe i średnie przed-
siębiorstwa, które – jak szacuje 
GAPR – dadzą zatrudnienie około 
stu osobom.

 (kik)

Nowy potencjał Nowych Gliwic
fo

t. 
R.

 N
eu

m
an

n

http://bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf
http://bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gepar.gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 33/2020 (1017), 13 sierpnia 20204

Gliwice to miasto wielu sportowych sukcesów i miejsce, w którym można korzystać z rozlicznych aktywności. 
Nowoczesna Arena Gliwice, stadion piłkarskiej ekstraklasy, boiska, arena lekkoatletyczna, hale, baseny, ścieżki 
rowerowe czy siłownie na świeżym powietrzu pozwalają gliwiczanom na całoroczne ładowanie baterii. W Gliwi-
cach dużo się dzieje, a mieszkańcy coraz chętniej rozszerzają listę swoich sportowych pasji. W tym sensie sport 
i rekreacja są miastotwórcze, a tworzenie warunków sprzyjających ich dalszemu rozwojowi to jedno z najważ-
niejszych zadań miejskiego samorządu. 

Aby nadać ramy pożądanym kierunkom 
rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach od 
2021 roku, miasto pracuje nad nową stra-
tegią sportu. W kluczowym dokumencie, 
który jako załącznik do projektu uchwały 
Rady Miasta będzie szeroko omawiany 
i konsultowany, m.in. ze środowiskiem 
sportowym i radnymi, główne akcenty 
stawia się na silniejsze wsparcie tzw. dys-
cyplin priorytetowych, szkolenie dzieci 
i młodzieży, dalszy rozwój bazy sporto-
wej i upowszechnianie kultury fizycznej. 
W planach jest również powołanie nowej 
miejskiej jednostki sportowej. – To wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom gliwickiego śro-
dowiska sportowego i rosnącym potrze-
bom naszych mieszkańców – podkreśla 

znaczenie strategii Ewa Weber, zastępca 
prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. 
za sferę sportu w mieście.

4:14, CZYLI SPORT  
W PRIORYTECIE 

Piłka nożna, koszykówka i futsal mężczyzn 
oraz kobieca piłka ręczna to w świetle no-
wej strategii 4 główne dyscypliny priory-
tetowe w Gliwicach, w których zawodnicy 
i zawodniczki osiągnęli już wysoki poziom 
sportowy, ich kluby mają dobrze rozwiniętą 
bazę treningową i silną tradycję w mieście, 
są popularne w kraju, a występy zespo-
łów cieszą się dużym zainteresowaniem 
publiczności. Obok nich są jeszcze boks, 

curling, judo, ju-jitsu, kickboxing, kolar-
stwo, lekkoatletyka, modelarstwo lotnicze, 
orientacja sportowa, pływanie, siatkówka 
kobiet, szachy, szermierka i tenis stołowy – 
14 dyscyplin z tzw. II grupy priorytetowej, 
z dużą liczbą zawodników uprawnionych 
do uczestnictwa w rozgrywkach organizo-
wanych przez polskie związki sportowe, 
wysokim poziomem sportowym 
gliwickich klubów i zawod-
ników oraz rozwiniętą bazą 
sportową przeznaczoną do 
ich uprawiania. 

Jak będą wspierane przez miasto? W każ-
dej z tych dyscyplin dotacje na szkolenie 
dorosłych zawodników ma otrzymywać 
tylko jeden gliwicki klub, ten z najwyższym 
poziomem sportowym. Pozostałe kluby 
w tych dyscyplinach otrzymają środki 
wyłącznie na szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży.

TU TRENUJE  
MŁODOŚĆ 

– Będziemy silnie wspierać szkolenie dzieci 
i młodzieży zarówno w dyscyplinach prio-
rytetowych, jak i niepriorytetowych – za-
powiada Ewa Weber. Szkolenie powinno 
być prowadzone przez gliwickie kluby 
sportowe tak, aby młodzi sportowcy mogli 
w przyszłości osiągnąć wysoki poziom. 

Z myślą o dzieciach i młodzieży mia-
sto zadba o dalszy rozwój bazy tre-

ningowej. Po arenie lekkoatletycznej przy 
Syriusza, hali dla bokserów przy Kozielskiej 
czy ściankach wspinaczkowych w Arenie 
Gliwice, przyjdzie czas na nowoczesną halę 
dla szermierzy oraz kompleks pełnowy-
miarowych boisk piłkarskich (ze sztuczną 
nawierzchnią i oświetleniem) dla akademii 
piłkarskiej.

STRATEGIA

Nowe oblicze  
gliwickiego sportu
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SPORT BEZ  
OGRANICZEŃ!

Na tym nie koniec. Miasto w ramach 
upowszechniania kultury fizycznej wśród 
gliwiczan przewiduje zwiększenie liczby 
klas sportowych w gliwickich szkołach oraz 
organizację bezpłatnych zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży, osób niepełnospraw-
nych i seniorów 60+. Treningi i warsztaty 
będą finansowane z miejskiego budżetu, 
z wykorzystaniem miejskiej infrastruktury 
sportowej oraz przy wsparciu nauczycieli-
-wuefistów z gliwickich szkół i wykwalifi-
kowanych instruktorów. – Takie działania, 
szczególnie oczekiwane przez gliwiczan, 
będą wprowadzane stopniowo, w miarę 
możliwości finansowych miasta – podkre-
śla Ewa Weber.

NOWE „CENTRUM 
DOWODZENIA”

Aby jeszcze efektywniej rozwijać sport, 
Gliwice przygotowują się do powołania 
nowej miejskiej jednostki sportowej. 
Jej zadaniem byłoby zarządzanie obiek-
tami sportowymi i rekreacyjnymi oraz 
prowadzenie działalności związanej ze 
sportem amatorskim, masowym i or-
ganizacją lokalnych imprez sportowych 
i rekreacyjnych.

CO JESZCZE  
W STRATEGII?

Poza opisanymi aspektami w dokumencie 
znajdziemy szczegółową diagnozę stanu 

sportu w Gliwicach. W założeniu ma być 
on również bogatym źródłem wiedzy 
na temat obiektów sportowych i rekre-
acyjnych w mieście, instytucji i klubów 
sportowych, uprawianych dyscyplin 

sportowych, a także źródeł finansowa-
nia sportu zarówno wyczynowego, jak 
i amatorskiego.

  (KP/kik)

STRATEGIA
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Perkins trafił do GTK

Patryk Lipski podpisał kontrakt, który związał go z Niebiesko-Czerwonymi do 31 grudnia 2022 roku. 26-letni 
środkowy pomocnik trafił do Gliwic na zasadzie transferu definitywnego z Lechii Gdańsk.
– Jestem szczęśliwy, że trafiłem 
do Piasta. Klub pokazał, że zależy 
mu na tym, żeby mnie pozyskać. 
To jest najważniejsze, żeby być 
w miejscu, gdzie będzie się po-
trzebnym. Nie mogę się doczekać 

aż dołączę do drużyny, zacznę 
treningi, a później grę w meczach 
– przyznał Patryk Lipski po pod-
pisaniu kontraktu. 

Grał w Lechii Gdańsk od sierpnia 
2017 roku. W tym czasie w bar-
wach Biało-Zielonych wystąpił 
łącznie w 69 spotkaniach, w któ-
rych strzelił dziewięć goli oraz 
zanotował osiem asyst. Razem 
z klubem z Trójmiasta wywalczył 
również Puchar oraz Superpu-
char Polski. Wcześniej 26-latek 
był zawodnikiem Ruchu Chorzów. 
W drużynie Niebieskich rozegrał 
łącznie 69 meczów, z czego 68 
pod wodzą obecnego trenera 
Piasta, Waldemara Fornalika. 
W trakcie pobytu przy Cichej 
Lipski zapisał na swoim koncie 
dziesięć bramek oraz 15 asyst. 

– Dużo dla mnie znaczy fakt, 
że znam trenera Waldemara 
Fornalika, jego metody pracy 
i oczekiwania. Za czasów naszej 
współpracy grałem najlepiej 

i wiem, że te treningi pozwolą 
mi pokazać swoje umiejętności. 
Osoba trenera była również bar-
dzo ważna w kontekście wyboru 
klubu – zaznaczył nowy zawodnik 
Niebiesko-Czerwonych.

17-letni Arkadiusz Pyrka  
podpisał kontrakt,  
który związał go  
z Niebiesko-Czerwonymi 
do 30 czerwca 2023 roku. 
Młody pomocnik trafił 
do Gliwic na zasadzie 
transferu definitywnego 
ze Znicza Pruszków.

– To dla mnie duże wyróżnienie. 
Chciałbym dalej się rozwijać, 
a Piast to bardzo dobre miejsce, 
aby podnieść swoje umiejętno-
ści. Myślę, że pod wodzą trenera 
Waldemara Fornalika szybko to 
osiągnę – powiedział Arkadiusz 
Pyrka po podpisaniu kontraktu.

Spędził w Zniczu ostatnie dwa 
sezony. W tym czasie w barwach 
klubu z Pruszkowa rozegrał łącz-
nie 47 spotkań, w których zdobył 
dwie bramki oraz zanotował dwie 
asysty. – Jeśli miałbym mówić 

o swoich atutach boiskowych, 
to postawiłbym na szybkość, 
dynamikę i prowadzenie piłki. 
Wiem, że rywalizacja jest duża, 
ale na początku chciałbym dostać 
kilka szans, pokazać się trenerowi 
i wnieść do drużyny coś od sie-
bie – zaznaczył nowy zawodnik 
Niebiesko-Czerwonych.

Patryk Królczyk i Michał 
Rakowiecki przedłużyli 
swoje umowy z Piastem 
Gliwice. Nowy kontrakt 
26-letniego bramkarza 
będzie obowiązywał do 
30 czerwca 2021 roku, 
a umowa 19-letniego 
pomocnika o rok dłużej.

Michał Rakowiecki jest jednym 
z młodzieżowców znajdujących 
się w kadrze pierwszego zespołu 
Niebiesko-Czerwonych. Młody 
pomocnik od roku trenuje pod 
okiem Waldemara Fornalika, ale 
wciąż czeka na oficjalny debiut. 
Wcześniej 19-latek grał w rezer-
wach oraz drużynach młodzieżo-
wych.

– Jestem bardzo zadowolony 
z podpisania nowego kontraktu. 
To pokazuje, że moja postawa 
na treningach została doceniona 
i daje ogromną motywację do 
dalszej pracy. Jestem zawodni-
kiem Piasta już sześć lat, a od 
ponad roku mam możliwość 
trenowania w zespole trenera 
Fornalika. Każdy z juniorów 
marzy, żeby trafić do pierw-
szej drużyny, dlatego cieszę się 
z każdego dnia spędzonego tu-
taj. Będę dalej ciężko pracował 
z nadzieją, że zaowocuje ona de-
biutem przy Okrzei – powiedział 

Michał Rakowiecki po złożeniu  
podpisu.

Patryk Królczyk swoje pierwsze 
kroki w profesjonalnej piłce 
stawiał w Wodzisławiu, skąd  
w 2011 roku przeniósł się do 
Augsburga. Niespełna trzy 
lata później wrócił do Polski 
i występował w takich klubach 
jak Nadwiślan Góra, Poroniec 
Poronin, Olimpia Grudziądz, 
Pniówek Pawłowice Śląskie oraz 
Warta Gorzów Wielkopolski. Do 
Piasta trafił w czerwcu ubiegłego 
roku. W poprzednim sezonie grał 
głównie w rezerwach, a w pierw-
szym zespole pełnił rolę trzeciego 
bramkarza. 

– Bardzo się cieszę, ze przedłuży-
łem swoją umowę. Uważam, że 
przez ostatni rok rozwinąłem się 
i zyskałem nowe spojrzenie na pił-
kę, szczególnie na grę w bramce. 
Rywalizacja na mojej pozycji jest 
duża, ale to dodatkowo mobilizu-
je mnie do pracy oraz pomaga 
mi podnosić swoje umiejętności 
– powiedział Patryk Królczyk po 
podpisaniu kontraktu.

GKS Piast SA

Nowym zawodnikiem GTK Gliwice został Josh Perkins. 25-letni rozgrywający jest 
absolwentem uniwersytetu Gonzaga, a ostatnio bronił barw zespołu Texas Legends 
występującego w G League. W przeszłości był klubowym kolegą innego zawodnika 
GTK, Terry’ego Hendersona.
– Perkins to zawodnik, którego 
obserwowałem już od dłuższego 
czasu. Niewiele zabrakło, a miał-
by szansę zagrać w NBA. To typ 
prawdziwego lidera i przez lata 
gry w Gonzadze prowadził ten 
klub do sporych sukcesów – wyja-
śnia trener GTK Matthias Zollner. 

Warto pamiętać, że „Buldogi” 
z Gonzagi przez ostatnie cztery 
lata zawsze grały w najlepszej 
szesnastce, dwa razy w ósemce, 
a raz zdobyły wicemistrzostwo 
NCAA. – Umiejętności Perkinsa 
pozwalają mu być z jednej stro-
ny bardzo dobrym strzelcem, 

a z drugiej graczem „dla” drużyny, 
który dzieli się piłką. Szukaliśmy 
takiego zawodnika, który potrafi 
bardzo dobrym podaniem obsłu-
żyć swoich kolegów. Ważna była 
też jego mentalność, a on jest po 
prostu urodzonym zwycięzcą – 
dodaje szkoleniowiec GTK.  (kik)

Lipski i Pyrka nowi, Królczyk  
i Rakowiecki na dłużej

SPORT

Patryk Lipski

Patryk Królczyk Michał Rakowiecki

Arkadiusz Pyrka
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Walka z ulicznymi korkami w regionie stołecznym Reykjaviku zy-
ska polski, politechniczny akcent! Absolwenci Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach zajęli I miejsce w islandzkim konkursie na projekt przy-
stanku nowoczesnej linii autobusowej. Dzięki ich pracy pasażerowie 
komunikacji miejskiej nie będą już dłużej skazani na niestabilną 
pogodę i zagubienie wynikające z trudności z orientacją w terenie. 
Koncepcja może stać się inspiracją dla polskich wiat przystankowych.

Wizja szybszego powrotu do 
domu wobec braku korków może 
być wystarczająco zachęcająca. 
Najpierw jednak trzeba wsiąść 
do autobusu funkcjonującego 
w ramach postępowej linii komu-
nikacyjnej, a pierwszy krok stawia 
się… na przystanku. Rozwiązanie 
projektowe zaproponowane 
przez absolwentów Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach okazało się lepsze od 
tych, które zostały zgłoszone przez 
rodowitych islandzkich uczestni-
ków konkursu biura Borgarlinan.

Funkcjonalność wobec trudnych 
warunków pogodowych i… geo-
graficznych – taki cel przyświe-
cał Idze Szczugiel i Krystianowi 
Dziopie, gdy podjęli się wyzwa-
nia postawionego przez biuro 
projektowe Borgarlinan. Przyjęte 
przez parę założenia koncepcyjne 
znalazły odzwierciedlenie w na-
zwie projektu: „live, travel, enjoy 
– repeat!”.

POCZEKAJ 5 MINUT, 
POGODA SIĘ ZMIENI

Live – oznacza przetrwanie, enjoy 
– spełnienie oczekiwań, repeat – 
powtarzalność, ale też przejściowy 
charakter obecności na przystan-
ku. – Sam przystanek autobusowy 
nigdy nie jest naszym docelowym 
miejscem podróży. Zmierzamy do 
szkoły, na siłownię, do pracy, do 
domu babci, a przystanek to taka 
przestrzeń pomiędzy, czyli miejsce 
w którym siłą rzeczy – wybierając 
transport publiczny – musimy spę-
dzić trochę czasu. Jesteśmy tam 
codziennie, kilka razy dziennie, 
więc jego użytkownik oczekuje 
dwóch rzeczy. Po pierwsze: uży-
teczności. Szczególnie na Islandii 

jest to ważne – tutaj pogoda 
bardzo lubi płatać figle. Jest tu 
nawet takie powiedzenie, że jeżeli 
pogoda za oknem nie odpowiada 
Ci, poczekaj 5 minut, na pewno 
się zmieni – opowiada Iga Szczu-
giel. Niestabilności warunków 
atmosferycznych doświadczyła 
na własnej skórze – wspólnie 
z chłopakiem spędziła w Islandii 
ostatnią zimę. Na wyspę para 
przeprowadziła się rok temu. 
W wyzwaniu konkursowym od-

naleźli przestrzeń, którą mogą 
ulepszyć, bazując na własnych 
obserwacjach.

Aby ułatwić islandzkim podróż-
nym lokalizację przystanku oraz 
zapewnić im bezpieczeństwo, 
absolwenci Politechniki Śląskiej 
zaprojektowali linię przystankową, 
która łączy praktyczność z symbo-
liką. – Wzięliśmy pod uwagę, żeby 
konstrukcja samego przystanku 
była bardzo solidna i wytrzymała 
naprężenia wynikające z silnego 
wiatru. Przystanki będą miały 
również ogrzewanie podłogowe. 
To akurat jest standard tutaj na 
Islandii, np. całe centrum Reykjavi-
ku, ścisłe centrum, ma podgrzewa-
ną posadzkę, więc nawet w środku 
zimy można wyjść w sandałach do 
sklepu – wyjaśnia Krystian Dziopa. 
Opracowując swój projekt, absol-
wenci zdecydowali się na kolor 
żółty jako barwę sugerowaną dla 
przygotowanej infrastruktury.  
– Ważnym aspektem tego klimatu 

jest to, że ma bardzo długo trwa-
jącą zimę, która charakteryzuje się 
tylko paroma godzinami jasności 
na zewnątrz. Kolor żółty jest takim 
kolorem ostrzegawczym, który 
jest często stosowany w przestrze-
ni publicznej – mówi Iga i dodaje, 
że pozostawiają inwestorom 
dowolność wyboru identyfikacji 
wizualnej.

ISLANDZKI KONCEPT 
W POLSKICH  
WARUNKACH?

Kilka elementów zaprezento-
wanych w koncepcji mogłoby 
zostać wprowadzone w Polsce 
bez konieczności większych 
modyfikacji projektowych. – Ele-
menty małej architektury zostały 
zaprojektowane w taki sposób, by 
korespondować z wyglądem wiaty 
przystankowej. Są one zaprojek-
towane w oparciu o europejskie 
standardy dotyczące ergonomii 
w zakresie wymiarów i materia-

łów, dlatego z powodzeniem mo-
głyby służyć nie tylko na Islandii. 
Tymczasem ogrzewanie podłogo-
we jest również znane pod nazwą 
instalacji przeciwoblodzeniowej 
i takie rozwiązania można znaleźć 
w Polsce jako element podjazdów 
czy chodników w zabudowie jed-
norodzinnej – mówi Iga Szczugiel. 

LOSY ABSOLWENTÓW 
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Do tej pory Politechnika Śląska 
wypromowała ponad 200 tys. 
studentów, a Wydział Architektury 
ukończyło prawie 6,5 tysiąca osób. 
Wykładana na gliwickiej uczelni 
architektura należy do najlepiej 
ocenianych w skali kraju – według 
klasyfikacji dokonanej w ramach 
Perspektyw 2020 kierunek ten 
zajął wysokie, drugie miejsce. 
Również sam wydział jest ceniony 
w zestawieniach rankingowych 
– w 2020 roku zajął drugie miej-
sce w rankingu TOP 10 FOR THE 
FUTURE, przygotowanym przez 
miesięcznik „Builder”.

Uczelnia dba nie tylko o meryto-
ryczne przygotowanie swoich wy-
chowanków do przyszłej pracy, ale 
także o to, by wykształcić w nich 
ambicję i odwagę do podejmowa-
nia wyzwań. Absolwenci uczelni 
nierzadko zajmują stanowiska 
kierownicze, dyrektorskie oraz 
wysokie pozycje w korporacjach 
przemysłowych, czego dowodzą 
liczne rankingi prowadzane przez 
niezależne ośrodki badawcze. 
Według najnowszego raportu 
opracowanego przez MNiSW 
na podstawie Ogólnopolskiego 
Systemu Monitorowania Ekono-
micznych Losów Absolwentów 
szkół wyższych, studenci, którzy 
ukończyli Politechnikę Śląską, 
należą do najlepiej zarabiających. 
Uczelnia została również wska-
zana w rankingu opracowanym 
przez Pracownię Ekonomiczną 
2033, uwzględniającym jako kry-
terium liczbę absolwentów, którzy 
zgromadzili majątek przekraczają-
cy 100 milionów euro.

 (PolSl/kik)

KARIERY

Wygrali islandzki konkurs  
architektoniczny

Iga Szczugiel Krystian Dziopa
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WYDARZY SIĘ

Przygody  
nad Missisipi

Pięściarki zawalczą  
w Gliwicach

Wojsko ma  
swoje święto Tomek Sawyer, bohater powieści Marka 

Twaina, to kilkunastoletni chłopak, które-
go dzieciństwo upływa pod opieką ciotki 
w Missouri. Jego przygody będzie można 
zobaczyć w nowym spektaklu dla dzieci 
Teatru Miejskiego w Gliwicach.

Obecnie trwają próby 
przedstawienia w reży-
serii Krzysztofa Materny. 
Dziecięce przygody będą 
przeplatać się z drama-
tycznymi wydarzenia-
mi, a główny bohater 
zabierze najmłodszych 
widzów w podróż nad 
rzekę Missisipi. Tam, 
gdzie dzieciństwo się 
nie kończy, dzielny 

łobuz przeżyje wielkie 
przygody ze swoim nie-
odłącznym kompanem 
– Huckleberrym Finnem.

Premiera spektaklu jest 
zaplanowana na wrze-
sień. Będzie to pierwszy 
spektakl dla dzieci wysta-
wiany w TMG (ul. Nowy 
Świat 55–57) na dużej 
scenie. (mm)

Z okazji Święta Wojska Polskiego gliwicki garnizon weźmie udział w mszy 
świętej w kościele garnizonowym oraz złożeniu kwiatów pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsudskiego. W ten sposób wojskowi upamiętnią zwy-
cięską Bitwę Warszawską z 1920 roku.
Święto Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej 
przypada 15 sierpnia, ale 
gliwiccy żołnierze upa-
miętnią Cud nad Wisłą 
już w piątek 14 sierpnia. 
O godz. 11.00 w kościele 
garnizonowym pw. św. 
Barbary (ul. św. Barba-

ry 2) rozpocznie się msza 
święta w intencji armii. 
Po liturgii, około godz. 
12.00, uczestnicy przejdą 
na pl. Piłsudskiego. Tam 
zostaną złożone wieńce 
i wiązanki pod pomni-
kiem marszałka Józefa 
Piłsudskiego, uważanego 

przez wielu historyków 
za konstruktora warszaw-
skiego zwycięstwa. Bitwa 
Warszawska przez badaczy 
stosunków polsko-sowiec-
kich bywa uważana za ra-
tunek zachodniej Europy 
przed rewolucją komuni- 
styczną.

Ze względu na epidemię 
koronawirusa tegoroczne 
obchody Święta Wojska 
Polskiego odbędą się 
bez udziału publiczności. 
Garnizon Gliwice nie or-
ganizuje także widowisko-
wego przejazdu pojazdów 
wojskowych.  (mm)

Na przełomie sierpnia i września w Gliwicach szykują się emocjonujące 
chwile – wielkimi krokami zbliżają się Międzynarodowe Mistrzostwa 
Śląska Kobiet w Boksie. Będzie to już 15. edycja imprezy, która ściąga 
do miasta znakomite pięściarki z różnych stron świata.

Międzynarodowe Mi-
strzostwa Śląska Kobiet 
w Boksie rozpoczną się 
30 sierpnia i potrwają 
do 5 września. Będą roz-
grywane na terenie hali 
widowiskowo-sportowej 
przy ul. Jasnej 31. Walki 
eliminacyjne przewidzia-

no między 31 sierpnia  
i 2 września. Od 3 września 
zaplanowano najważniej-
sze spotkania. W czwartek 
odbędą się walki ćwierćfi-
nałowe, a dzień później 
– półfinały. W sobotę,  
5 września, przyjdzie czas 
na finał mistrzostw. Panie 

spotkają się na ringu o go-
dzinie 18.00.

Mistrzostwa będą transmi-
towane na żywo na portalu 
bokser.org.  Imprezę objął 
patronatem prezydent Gli-
wic Adam Neumann. 
 (kik)
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Jana Śliwki, dawna Hegenscheidtstrasse. Kamienice sukcesywnie remontowane wzdłuż jej śladu zachęcają dziś 
do spacerów i odkrywania dawnego piękna tej okolicy. Czy przechodząc tamtędy, macie Państwo świadomość, że 
znajdujecie się w jednym z najstarszych fragmentów naszego miasta? Że w XVIII, XIX wieku i w pierwszej połowie 
XX stulecia było to miejsce tętniące życiem towarzyskim, gwarne i… najbardziej polskie?
Zacznijmy od gliwiczanina, który od lat 
jest patronem ulicy, Jana Śliwki. Działał 
aktywnie w stowarzyszeniach katolicko-
-narodowych stawiających sobie za cel 
integrację Śląska (w tym i Gliwic) z Pol-
ską, m.in. w Towarzystwie św. Alojzego, 
a po jego rozwiązaniu w Towarzystwie 
Polskim Harmonia. Jeszcze wcześniej, bo 
w 1901 r., wraz ze swoim ojcem był jednym 
z założycieli Banku Ludowego w Gliwicach. 
Bank wpierał polskich rolników i przed-
siębiorców. Z tych wszystkich względów 
Jan Śliwka był dla Niemców co najmniej 
kłopotliwy, a dla nazistów zyskał status 
persona non grata. Po wybuchu II wojny 
światowej trafił do obozu w Buchenwal-
dzie, gdzie zginął w 1940 r. W internecie 
próżno szukać informacji na jego temat. 
Dobrze, że nazwa ulicy nie pozwala o nim 
zapomnieć. 

Przed wojną ul. Jana Śliwki 
nosiła nazwę innego obywatela, 
Hegenscheidta.

Przy Hegenscheidtstrasse można było 
zrobić różnorakie zakupy, odpocząć i miło 
spędzić czas w bardziej eleganckich, du-
żych i małych lokalach gastronomicznych 
oraz gospodach. O miejscach tych traktuje 
pełen drobiazgowych informacji artykuł 
dr Małgorzaty Kaganiec Lokale gliwickie 
do 1945 roku. „Można tam było spotkać 
znajomych i w oparach dymu tytoniowego 
przy kuflu piwa, lampce wina lub filiżance 
kawy podyskutować z nimi o sprawach 
politycznych, miejskich i towarzyskich, 
usłyszeć najnowsze plotki lub poczytać 
gazety, pograć w szachy, bilard, karty. 
Gdzieniegdzie w ustronnych pokoikach 
na zapleczu uprawiano pokątny hazard, 
prowadzono nie zawsze legalne interesy, 
umawiano się na dyskretne spotkania po-
tępiane przez opinię publiczną. Lokale były 
też miejscem zebrań działających w mie-
ście stowarzyszeń i partii politycznych(…)”. 

Praktykowane było odwiedzanie swoich 
lokali. I tak restauracja z ogródkiem pod 

numerem 19, należąca do Jana Opitzy, 
była ulubionym lokalem Związku Spor-
towego Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół. Budynek z nr 33 mieścił gospodę 
Karola Klehra. Rozbudowany w 1919 r. 
o dodatkową salkę, był miejscem imprez 
artystycznych m.in. w języku polskim. 
W tym też miejscu Towarzystwo Śpiewu 
Harmonia miało swoje zebrania i organizo-
wało przedstawienia teatralne. W trakcie 
rozmowy ze mną, Małgorzata Kaganiec 
żartobliwie podsumowała prace nad 
artykułem o tych (i nie tylko) miejscach: 
„Zbieranie materiałów zajęło mi trzy lata, 
pisanie trwało trzy miesiące, a czytelnik 
przeczyta tekst w 30 minut”. Tym bardziej, 
Pani Małgorzato, doceniam trud badacza 
i dziękuję za tę arcyciekawą publikację.

Nie wszystkie budynki  
z ul. Jana Śliwki dotrwały  
do naszych czasów.

Obiekt nr 32 już nie istnieje. O przeszłości 
tego miejsca, zarośniętego dziś zielenią, 
przypominały do niedawna resztki dekora-

cji sztukatorskich zachowanych na bocznej 
ścianie przylegającego niegdyś do „32” 
budynku nr 34. Zainteresowanym przy-
pominam zatem, że na początku XX wieku 
stał tam reprezentacyjny obiekt, w któ-
rym mieściła się m.in. restauracja zwana  
Eiskeller, później Reder. Przez jakiś czas 
była tam również sala kinowa, teatralna, 
taneczna, a nawet (po wojnie) szermiercza. 
W 1999 r. obiekt rozebrano ze względu 
na jego katastrofalny stan. Co ciekawe, 
w literaturze informacje o budynkach  
nr 32 i 34 mieszają się, a to z uwagi na tego 
samego właściciela. Dlatego muszę spro-
stować – nr 32 nigdy nie był siedzibą jednej 
z drukarń należących do rodziny gliwickich 
wydawców, Neumannów. Informacja ta być 
może dotyczy kamienicy nr 34. 

Inny zaskakująco urokliwy zabytek, który 
na szczęście dotrwał do naszych czasów, 
to domek ogrodowy przy ul. J. Śliwki 5a. 
Zachował się i dzięki obecnym właści-
cielom jest sukcesywnie remontowany. 
Nie zobaczymy go jednak od strony ulicy 
(ktoś bardzo dociekliwy dojrzy wieżyczkę 
wyłaniająca się zza budynków stojących 
w pierzei). Domek ogrodowy zbudowany 
w 1894 r. w stylu eklektycznym z elemen-
tami renesansu niderlandzkiego był wła-
snością Józefa Stacha. Skąd o tym wiemy? 
Na ścianie budynku widnieje do dziś data 
powstania i inicjały jej właściciela. Mnie 
osobiście natomiast podoba się detal 
obiektu frontowego, piątka z dekoracją 
w stylu Art Déco. 

Budynku szkoły przy ul. Jana 
Śliwki 8 nie sposób pominąć! 

Duży, reprezentacyjny, „zawładnął” ulicą. 
Budowla została wzniesiona w stylu hi-
storyzującym (neorenesansowym) z ele-
mentami secesji z charakterystycznymi 
elewacjami z czerwonej cegły klinkierowej. 

Projektantem był Wilhelm Kranz. Gmach 
szkolny o wysokości 20 m w ówczesnych 
czasach widoczny był nawet z ul. Zwycię-
stwa (szczególnie jego wieża zegarowa). 
Bardzo ciekawie rozwiązano rzut szkoły, 
a mianowicie środkowa część obiektu, wyż-
sza, czterokondygnacyjna, została wycofa-
na w głąb działki. Uzyskano w ten sposób 
lepsze oświetlenie pomieszczeń klasowych, 
a zarazem reprezentacyjne przedpole przed 
szkołą. Bardzo interesującą oprawę otrzy-
mały drzwi wejściowe (w prostopadłym 
skrzydle oraz w części prowadzącej do klas 
lekcyjnych). Zostały umieszczone w płytkiej 
wnęce zamkniętej łukiem pełnym o pod-
wyższonej strzałce. Wolutowe zworniki 
łuków ozdabiają 3 rzeźbiarskie półpostacie  
(2 na zdjęciach poniżej): dziewczynki 
w stroju szkolnym, z zeszytem w dłoniach, 
na tle rozetek kwiatowych (główne wejście) 
oraz półpostacią chłopca (ucznia) trzymają-
cego hantle – tutaj tło stanowią liście dębu 
o symbolicznym przesłaniu. A nad bramą 
znalazła się półpostać srogiego nauczy-
ciela z okularami na czubku nosa, groźnie 
wymachującego rysikiem i elementarzem, 
na tle liści laurowych. Bałabym się takiego 
pedagoga. 

Proponuję jeszcze jeden (ale nie jedyny) 
zabytek wart uwagi – kamienicę przy  
ul. Jana Śliwki 11a. Jak dla mnie to przy-
kład wiedeńskiej kwadratowej secesji. 
I tu właściciel, Hermann Morys, zaznaczył 
swoją własność. To jego inicjały widnieją 
na elewacji kamienicy. 

Jeszcze więcej ciekawych, zaskakujących 
informacji o ul. J. Śliwki i dzielnicy Szobi-
szowice będziemy mogli uzyskać w czasie 
jesiennych Gliwickich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego organizowanych przez Mu-
zeum w Gliwicach. Gorąco zachęcam!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków 

KOLORY MIASTA

JEST TAKA ULICA… 
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AKTUALNOŚCI

Latem zapasy bezcennej krwi gwałtownie się kurczą. Aby wspomóc śląskie szpitale, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ka-
towicach oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów zachęcają wszystkich chętnych do udziału w letniej akcji krwiodawstwa. W Gliwicach ambulans 
RCKiK pojawi się na placu Krakowskim 17 sierpnia. Krew będzie można oddawać w godz. 12.00–15.00. Bezpieczeństwo dawcom zapewni system 
prekwalifikacji, wprowadzony w okresie pandemii.

Krew mogą oddać osoby w wieku 
od 18 do 65 lat, o dobrym stanie 
zdrowia, które w ostatnim czasie 
nie podróżowały do innych krajów, 
nie są objęte kwarantanną lub 
nadzorem epidemiologicznym. 
Dawca musi być wypoczęty, po 
lekkostrawnym posiłku i wypiciu 
ok. 2 litrów płynów dzień przed 
oddaniem krwi. W tym czasie nie 
wolno spożywać alkoholu!  Trzeba 

mieć ze sobą dokument tożsamo-
ści ze zdjęciem.

Zainteresiowanym przypominamy, 
że oprócz ambulansu krew można 
oddawać również w gliwickim tere-
nowym oddziale poboru krwi przy 
Narodowym Centrum Onkologii. 
Rejestracja krwiodawców jest 
prowadzona od poniedziałku do 
piątku w godz.  7.30–12.30.  (kik)

Krew w wakacje potrzebna jak nigdy

Obowiązek noszenia maseczek nie zniknął wraz z nadejściem lata i wyższych tem-
peratur! Zakrywanie twarzy i nosa jest bezwzględnie konieczne m.in. w środkach 
komunikacji publicznej. 10 sierpnia przypominali o tym gliwiczanom miejscy straż-
nicy, pojawiający się w autobusach jeżdżących po mieście. Spokojnie – mandatów 
nie było, jedynie przypomnienie i maseczki dla zapominalskich.

– Celem naszych działań jest 
budowanie właściwego zacho-
wania i przestrzegania reżimu 
epidemicznego. Akcja „Masecz-
ka” to nasza własna inicjatywa, 
którą realizujemy we współpracy 
z Urzędem Miejskim w Gliwicach 

w trosce o zdrowie każdego 
mieszkańca i zarazem przestrze-
gania ogólnokrajowych zaleceń 
Państwowego Inspektora Sani-
tarnego. Pasażerowie udający 
się w jakąkolwiek podróż po-
winni pamiętać o obowiązku 

zakrywania ust i nosa – w trosce 
o własne zdrowie oraz zdrowie 
i komfort współpasażerów  
– mówi Agnieszka Kujawa ze 
Straży Miejskiej w Gliwicach. 

 (kik)

Akcja „Maseczka”

Ciepło na ekranie

Masz jednorodzinny dom z przestarzałym piecem lub 
kotłem węglowym i niewysokie dochody? Wykorzystaj 
lato i jesień do wymiany „kopciucha” i otrzymaj solid-
ny zwrot kosztów z rządowego i miejskiego programu 
wsparcia proekologicznych inwestycji mieszkańców! 
Jak to zrobić? W pierwszej kolej-
ności trzeba złożyć wniosek o do-
finansowanie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w ramach programu „Czy-
ste Powietrze”. Pomogą w tym 
eksperci WFOŚiGW, którzy 
21 sierpnia między 9.00 a 13.00 
będą dyżurować w Gliwicach 
w mobilnym punkcie przy Pal-
miarni Miejskiej. 

W dalszej kolejności warto po-
starać się o miejską dotację na 
wymianę źródeł ciepła. Dzięki 
zmianom w lokalnych przepisach 
będzie można otrzymać do 6 tys. zł 
dla nowej instalacji gazowej, do  
10 tys. zł dla pomp ciepła, a nawet 
12 tys. zł przy połączeniu z termo-
modernizacją! Za tydzień, w ko-
lejnym wydaniu „MSI – Gliwice” 
opiszemy, jak pozyskać wsparcie 
z miasta krok po kroku.  (kik)

Usuń piec,  
zyskaj dotacje!

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – obszernym, internetowym zbio-
rze danych dotyczących Gliwic – działa kolejny geoportal: CIEPŁO SYSTEMOWE. 
Narzędzie dostępne pod adresem msip.gliwice.eu/geoportale, opracowane przez 
Miasto Gliwice we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, zawiera 
wiele informacji przydatnych mieszkańcom, inwestorom i projektantom.

W geoportalu można sprawdzić 
m.in:
	które budynki w mieście 

korzystają z ciepła systemo-
wego oraz do jakiego typu 
węzła są podłączone,

	które budynki mają podłą-
czoną ciepłą wodę użytkową 
z miejskiej sieci ciepłowniczej,

	które budynki przeszły z ogrze-
wania gazem na ogrzewanie 
z miejskiej sieci ciepłowniczej,

	ile zmniejszyła się emisja 
szkodliwych pyłów do atmos-
fery w związku z przejściem 
na ogrzewanie z miejskiej 
sieci ciepłowniczej,

	w których rejonach miasta 
budynki są w trakcie przy-
łączania do miejskiej sieci 
ciepłowniczej,

	gdzie przebiega sieć ciepłow-
nicza oraz jaka jest możliwość 
przyłączenia budynku istnie-
jącego lub projektowanego 

do miejskiej cieci ciepłow-
niczej,
	w których obszarach 
miasta zostały wykona-
ne analizy koncepcyjne 
sprawdzające możliwość 
przyłączenia kolejnych 
budynków do miejskiej 
sieci ciepłowniczej.

Dane na serwerze są 
aktualizowane raz na 
dobę przez pracowni-
ków Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej 
PEC – Gliwice. W przy-
gotowaniu jest także 

warstwa dotycząca 
efektywności 
energetycznej 
budynków.

Zapraszamy do korzystania!  (kik)
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Nosząc maseczkę, która zakrywa nos i usta, albo odpowiednią przyłbicę chronimy 
siebie i innych przez zakażeniem koronawirusem! – apelują medycy ze Szpitala 
Miejskiego nr 4 w Gliwicach, który uczestniczy w ważnej kampanii NFZ pod ha-
słem #MaskujSię.

Akcję wspierają lekarze oraz pie-
lęgniarki z całej Polski, a także 
artyści i dziennikarze. Przypomi-
nają, że obowiązek zasłaniania 
ust i nosa dotyczy przestrzeni 
otwartej, gdy nie ma możliwości 
zachowania odległości od innych, 
a także w przestrzeni zamkniętej, 

np. w sklepach, w środkach ko-
munikacji publicznej. – Respek-
towanie tego jest ważne dla 
nas wszystkich! – podkreślają 
medycy z gliwickiej „4”.

Przy aktualnym wzroście zacho-
rowań warto na nowo stosować 

się do wszystkich środków 
ostrożności: obowiązkowego 
noszenia maseczek,  zachowania 
około 2-metrowego dystansu, 
częstego mycia rąk i zakładania 
rękawiczek ochronnych. 

 (kik)

turystyka.gliwice.eu

AKTUALNOŚCI/OGŁOSZENIA

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P,  
44-100 Gliwice,

ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. serwisu.
Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wyko-
nywała zadania związane m.in. z obsługą i utrzyma-
niem systemów teleinformatycznych klientów spółki.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stano-
wisku będzie należało:
• wsparcie teleinformatyczne,
• wdrażanie nowych technologii, 
• serwis oraz konserwacja urządzeń teleinforma-

tycznych,
• lokalizowanie oraz usuwanie awarii,
• przegląd oraz aktualizacja systemów oraz aplikacji,
• testowanie oraz podnoszenie jakości usług świad-

czonych klientowi końcowemu,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność do-

kumentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór usług świadczonych u klienta,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• umiejętność konfiguracji systemów MS Windows 

oraz pakietu Office z poziomu administratora,
• znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych,
• znajomość elementów infrastruktury LAN/MAN/

WAN/WLAN,
• umiejętność serwisowania komputerów oraz 

urządzeń peryferyjnych,
• umiejętność samodzielnego poszukiwania roz-

wiązań i analityczne myślenie,
• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność,

• komunikatywność,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące obsługę 

i utrzymanie urządzeń teleinformatycznych,
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kur-

sów obejmujących zakres techniczny opisany 
w wymaganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwa-

lifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie 

o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij 
nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświad-
czeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat na stanowisko 
specjalisty ds. serwisu” lub złóż osobiście w sekre-
tariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Śląska Centrum Logistyki S.A.,  
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,

poszukuje kandydatów na stanowisko:
ustawiacz kolejowy

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• wykonywanie prac manew-

rowych w obrębie bocznicy 
kolejowej,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z wykonywanymi 
obowiązkami,

• współpraca z drużyną ma-
newrową oraz osobami od-
powiedzialnymi za kierowanie 
ruchem na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• świadectwo złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta,
• bardzo dobry stan zdrowia 

pozwalający na wykonywanie 
czynności na danym stano-
wisku.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 30 lat,

• umowa-zlecenie lub umowa 
o pracę,

• godziny pracy dopasowane do 
potrzeb pracodawcy, 

• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej 

atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego 

doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane zaprasza-
my do kontaktu: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Gliwice, ul. Portowa 28, budy-
nek E, tel. 608-525-440, e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne 
są także na stronie internetowej 
www.scl.com.pl w zakładce ka-
riera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A. z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, 
administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez praco-
dawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekruta-
cyjnym w celu prowadzenia re-
krutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację 
odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz 
tutaj https://scl.com.pl/spelnie-
nie-obowiazku-informacyjnego/. 

nabór nr KD.210.21.2020.SE-1

nabór na stanowisko  
sekretarza Miasta Gliwice.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji 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. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 4 września 
2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

OFERTY PRACY

Już wkrótce kolejna okazja do wykonania bezpłatnych 
badań mammograficznych w mobilnych pracowniach 
w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mammo-
bus stanie w piątek, 21 sierpnia, na placu Krakowskim.

Badania potrwają od godz. 8.00 
do 15.10. Mogą w nich wziąć 
udział panie w wieku od 50. do 
69. lat, które nie są leczone z po-
wodu raka piersi i nie miały wy-
konanej mammografii w ramach 
programu w ciągu ostatnich  
24 miesięcy lub są w grupie ry-
zyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie 
do wykonania ponownej mam-
mografii po upływie 12 miesięcy. 

Aby skorzystać z badania, nale-
ży się zarejestrować pod nr. tel. 
58/666-24-44 (należy przygo-
tować dowód osobisty) lub na 
stronie internetowej: http://www.
mammo.pl/formularz. Na badanie 
trzeba stawić się w wyznaczonym 
czasie, w maseczce ochronnej lub 
przyłbicy i zabrać zdjęcia z po-
przednich mammografii. 

– Tylko systematyczność w prze-
strzeganiu terminów  kolejnych 
badań mammograficznych po-
zwala na wykrycie potencjalnego 
zagrożenia na bardzo wczesnym 
etapie rozwoju choroby. Dlatego 
zachęcamy wszystkie panie, które 

z powodu pandemii nie mogły wy-
konać badań we wcześniej umó-
wionym terminie, o niezwlekanie 
z rejestracją na mammografię. 
Badania wykonywane w ramach 
Programu Profilaktyki Raka Piersi 
nie wymagają skierowania – 
mówi Anna Niemirska z LUX MED 
Diagnostyka.

W trosce o zdrowie i bezpie-
czeństwo pań oraz personelu 
medycznego badania będą wyko-
nywane z zachowaniem wszelkich 
przewidzianych prawem środków 
ostrożności w zakresie zarówno 
wyposażenia techników w nie-
zbędne środki ochrony osobistej, 
jak i procedur dezynfekcji pracow-
ni i aparatury diagnostycznej oraz 
obsługi pacjenta. 

W pracowni będą mogły jed-
nocześnie przebywać tylko trzy 
panie,  co zapewnia możliwość 
utrzymania dystansu 2 metrów.  
Przed badaniem pracownicy 
medyczni zmierzą paniom tem-
peraturę i poproszą o wypełnienie 
ankiety. Do dyspozycji będą także 
środki do dezynfekcji rąk.  (mf)

Bezpłatna mammografia  
– nie zwlekaj! 
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

 

●  pracownik magazynu 
wykształcenie średnie; doświadczenie zawodowe; obsługa 
komputera – wymóg konieczny; zakres obowiązków: 
kompletowanie i pakowanie towaru dla klientów, ska-
nowanie paczek, przygotowywanie paczek do wysyłki; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

●  kierowca – magazynier 
wykształcenie: brak wymagań, prawo jazdy kat. B, ksią-
żeczka sanepidowska; przygotowanie towaru do trans-
portu, rozwiezienie zamówionych towarów do sklepów, 
uporządkowanie miejsca pracy, jedna zmiana od 2.00 
w nocy, praca na terenie Śląska;

●  specjalista ds. zamówień publicznych 
wykształcenie średnie; znajomość prawa dot. zamówień 
publicznych; zakres obowiązków: sporządzanie pism 
wynikających z procedury przetargowej, kompleksowa 
obsługa postępowania przetargowego od momentu jego 
wszczęcia do podpisania umowy, współpraca z przedsta-
wicielami regionalnymi i działem handlowym, tworze-
nie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami  
1/2 etatu; miejsce pracy: Gliwice;

●  lakiernik w lakierni proszkowej 
wykształcenie zawodowe; zakres obowiązków: lakierowa-
nie małych i dużych elementów, organizacja na stanowisku 
pracy, samodzielność, obsługa kabiny proszkowej i pieca 
lakierniczego, dokonywanie pomiarów, inne prace; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

●  dietetyk 
wykształcenie wyższe o kierunku dietetyka; dwa lata 
doświadczenia na stanowisku dietetyka w żywieniu 
zbiorowym (szpital); aktualna książeczka sanepidowska; 
prawo jazdy kat. B; obsługa programu MAPI Jadłospis; 
opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet, 
prowadzenie dokumentacji, obsługa programu MAPI 
Jadłospis; jedna zmiana; miejsce pracy: Katowice;

●  młodszy opiekun 
wykształcenie pomaturalne – opiekunka dziecięca; min. 
rok doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi; po-
mysłowość w organizowaniu zabaw dla dzieci; zakres 
obowiązków: codzienne przyjmowanie dzieci, planowanie 
rozkładu dnia w grupie; zabiegi pielęgnacyjne; prowa-
dzenie zajęć indywidulanych i w grupach; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Pyskowice.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 6 sierpnia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Numer naboru:  
GCOP.KD.210.6.2020

Dyrektor Gliwickiego 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych  
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1,  

44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na stanowisko  

urzędnicze – specjalisty ds. księgowości 
w niepełnym wymiarze czasu pracy 

etatu, tj. 1/2 etatu.
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 
• przygotowywanie przelewów bankowych, 
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania 

na środki finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych,
• sporządzanie sprawozdań GUS, 
• sporządzanie deklaracji VAT 7, 
• prowadzenie kont pozabilansowych (998,980,976),
• księgowanie w rejestrach, 
• sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych, 
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finan-

sowych jednostki, 
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji w progra-

mie Płatnik w ramach zastępstwa. 
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub wy-

kształcenie średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 

i korzystanie z pełni praw publicznych, 
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów 

publicznych, przepisów podatkowych i przepisów 
płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora 
jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na 

stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komuni-
katywność, umiejętność pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 (II piętro).
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla 

osób niepełnosprawnych, praca biurowa wewnątrz 
pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej, praca przy 
komputerze z monitorem ekranowym powyżej  
4 godzin dziennie.

3. Umowa o pracę na ½ etatu w równoważnym sys-
temie czasu pracy. 

Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).
4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiada-

ne doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały 
do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

5. Oświadczenia (opublikowane na stronie interneto-
wej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata 
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy skła-
dania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 
14 sierpnia 2020 r. w siedzibie głównej GCOP przy 
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) w zaklejonej 
kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko 
urzędnicze – specjalisty ds. księgowości”, numerem 
ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane je-
dynie w formie papierowej, złożone po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku prze-
syłania oferty za pośrednictwem poczty, decyduje 
data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się 24 – 25 sierpnia 2020 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-

kach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 
z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandyda-

ta podlegają publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów spełniających 
wymagania formalne umieszczana jest na stro-
nie internetowej GCOP, zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania, w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na 

stanowisku sprzedawcy biletów w Krytej 
Pływalni Mewa przy ul. Mewy 36,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy na 

podobnym stanowisku,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym 

pakietu MS Office),
• znajomość ogólnych zasad wystawiania faktur VAT,
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, również 

w soboty, niedziele i święta),
• umiejętność pracy w zespole,
• niekaralność.
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. 
stanowisku będzie należało:
• sprzedaż biletów wstępu na teren obiektu zgodnie 

z cennikiem za pomocą urządzenia rejestrującego 
(kasy fiskalnej),

• wystawianie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zawartymi umowami,

• prowadzenie rejestru sprzedaży i wykonywanie okre-
sowych raportów oraz rocznych statystyk,

• obsługa terminali kart elektronicznych ŚKUP, Benefit, 
OK. System, Vanity Style itp.,

• rozliczanie i przekazywanie środków pieniężnych 
konwojentom zgodnie z przyjętymi zasadami,

• informowanie klientów o obowiązującym na obiekcie 
cenniku, regulaminie oraz realizowanych programach 
(np. Aerobik 65+).

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(telefon 32/335-04-35) w terminie do 17 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

ich 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 apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrze-
gamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kan-
dydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach, 

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na 

stanowisku kontrolera – poborcy opłat na 
Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• pobieranie opłat targowych oraz pobieranie opłat 

czynszowych za udostępnienie miejsc na stanowiska 
handlu obwoźnego na terenie miasta Gliwice,

• pobieranie opłat z kaset automatów płatniczych 
zainstalowanych w kabinach WC na terenie miasta 
Gliwice,

• kontrola wielkości zajmowanych miejsc do sprzedaży 
i właściwe określenie wartości opłat,

• pobieranie i rozliczanie w kasie giełdy bloczków blan-
kietów stanowiących pokwitowanie pobranych opłat 
targowych (druki ścisłego zarachowania),

• sporządzanie każdego dnia raportów i rozliczeń 
z pobranych utargów w kasie giełdy oraz wpłaty 
zainkasowanych opłat,

• współpraca ze Strażą Miejską w Gliwicach oraz Policją.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 2-letni staż pracy,
• podstawowa znajomość obsługi komputera (w tym 

pakietu MS Office),
• prawo jazdy kat. B,
• niekaralność.
Inne wymagania:
• rzetelność, dokładność, uczciwość,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• znajomość obowiązujących na terenie miasta Gliwice 

uchwał Rady Miasta Gliwice i zarządzeń Prezydenta 
Miasta Gliwice w zakresie poboru opłat targowych 
i z tytułu korzystania z powierzchni, w szczególności: 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-

2459/2020 z 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 
opłaty czynszowej za udostępnienie miejsc na 
stanowisku handlu obwoźnego,

• uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXVI/785/2018 
z 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gli-
wice opłaty targowej oraz określenia wysokości 
stawek dziennych opłaty targowej.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 14 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

ich 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 apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrze-
gamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kan-
dydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

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

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w referacie Inżynierii Ruchu 
Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku: 
1. opiniowanie projektów zmian tymczasowej organizacji 

ruchu,
2. kontrola stanu i bieżące utrzymanie oznakowania pio-

nowego i poziomego oraz urządzeń BRD,
3. rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących 

zmian organizacji ruchu oraz kontrola zgodności wykona-
nia zleconych zmian organizacji ruchu z zatwierdzonym 
projektem,

4. współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, 
Policją i innymi organami administracji, samorządami, 
koleją i innymi zarządcami dróg w zakresie bezpieczeń-
stwa ruchu,

5. opiniowanie lokalizacji włączeń do ruchu nowych in-
westycji, redagowanie decyzji administracyjnych na 
lokalizację zjazdu na drogę publiczną,

6. opiniowanie podziałów nieruchomości pod kątem moż-
liwości włączenia ruchu drogowego z nowopowstałych 
działek,

7. opiniowanie i przygotowywanie dokumentów do za-
twierdzania przez PM, w drodze decyzji, zgód na wy-
korzystanie dróg w sposób szczególny oraz uzgodnienia 
publicznego sprawowania kultu religijnego na drogach,

8. załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych 
spraw.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe (kandydat musi spełniać jedno 

z poniższych wymagań):
a) specjalność inżynieria ruchu – niewymagane doświad-

czenie zawodowe (dopuszcza się możliwość aplikowa-
nia studentów specjalności inżynieria ruchu), 

b) preferowane kierunki: transport, budownictwo, geo-
dezja oraz inne techniczne – wymagane min. 1 rok 
udokumentowanego doświadczenia zawodowego 
związanego z inżynierią ruchu drogowego,

c) preferowane kierunki: transport, budownictwo, geo-
dezja – wymagane min. 2 lata udokumentowanego 
doświadczenia zawodowego związanego z admini-
stracją w samorządzie;

2. znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogo-
wych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach, ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie szczegó-
łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

3. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
4. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane: 
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. znajomość oprogramowania MapInfo,
3. znajomość oprogramowania AutoCAD,
4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
6. znajomość zakresu statutowej działalności Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach,
7. ukończenie dodatkowych szkoleń z zakresu BRD,
8. znajomość ustawy o drogach publicznych, rozporządze-

nia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, ustawy 
o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach sa-
morządowych.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności inter-
personalne: 
• kreatywność, komunikatywność, zdolności organiza-

cyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem 
realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dys-
pozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, 
silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Pło-

wieckiej 31, II piętro, dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobo-
wego wymiaru czasu pracy,

3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe miejsce pracy,
4. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
5. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związ-

ku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego 
(kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),

6. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji 
pod presją czasu,

7. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Informacja nt. wymaganych dokumentów: 
1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształce-

nie, staż pracy i kwalifikacje,
5. formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formularze oraz oświadcze-
nia są dostępne na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania 
dokumentów
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być wła-
snoręcznie podpisane. Dokumenty należy składać w ter-
minie do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 14.30 w Biurze Ob-
sługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,  
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać: 
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko 

i wyłącznie numerem naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem 

naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymu-
je numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna data 
i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymaga-
nia konieczne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 17 sierpnia 2020 r. 
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy 
kwalifikacyjnej: 20 sierpnia 2020 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie 
testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jedno-
stce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
wyniósł 3%.
Dodatkowe informacje: 
1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 

ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
o którym mowa powyżej w miesiącu poprzedzającym da-
tę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z do-
kumentami kopii dokumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze  
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 
zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przepro-
wadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane 
dokumenty nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zacho-
waniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
https://mzuk.gliwice.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. 
zm.)

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgło-
szenia ewentualnych roszczeń  

do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości wy-
kazy zawierające nieruchomości:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do  
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do sprzedaży,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 124/2020 do 26 sierpnia 2020 r.,
• nr 125/2020 do 27 sierpnia 2020 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 121/2020 do 27 sierpnia 2020 r.,
• nr 122/2020 do 27 sierpnia 2020 r.,
• nr 123/2020 do 27 sierpnia 2020 r.

KOMUNIKATY

INFORMACJA DLA OSÓB,  
KTÓRE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ  

W OKRESIE 1–31 SIERPNIA 2020 R.  
    O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

WYKORZYSTYWANEGO NA CELE ROLNICZE

W związku z sytuacją epidemiczną  
Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach informuje, 
że celem złożenia wniosków dotyczących zwrotu podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do celów rolniczych, producenci 
rolni powinni umówić się telefonicznie na indywidualne 
spotkanie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów 
UM Gliwice pod numerem telefonu 32/239-12-36. 
Osoby umówione na spotkanie winny być zaopatrzone 
w indywidualne środki ochrony, w tym maseczkę lub 
przyłbicę, rękawiczki ochronne oraz ewentualnie wła-
sny długopis. Przed wejściem na teren urzędu klienci 
zobowiązani są również do dokonania dezynfekcji rąk. 
Ze względu na konieczność zachowania reżimu sani-
tarnego osoby, które nie dostosują się do powyższych 
zaleceń sanitarnych, nie zostaną dopuszczone do sta-
nowisk obsługi.

W związku nadchodzącym 
okresem zasiłkowym  

Ośrodek Pomocy  
Społecznej  

w Gliwicach informuje  
o zmianie godzin przyjęć klientów 

Referatu Świadczeń Rodzinnych ubie-
gających się o przyznanie świadczeń 
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 

począwszy od 3 sierpnia 2020 r.: 
• poniedziałek – od 8.00 do 16.00,

• czwartek – od 8.00 do 14.00,
• piątek – od 8.00 do 11.00.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz 
minimalizacji zagrożenia w związku z obo-
wiązującym stanem epidemii OPS wprowadza 
następujące rozwiązania organizacyjne: 
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń 
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego można składać:
	elektronicznie (wymagany jest Profil 

Zaufany lub podpis elektroniczny) za 
pośrednictwem: 
• portalu Empatia empatia.mrpips.

gov.pl,
• ePUAP – epuap.gov.pl,
• portalu ZUS – pue.zus.pl;

	w wersji papierowej w zamkniętych koper-
tach w siedzibie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 
9, do skrzynki podawczej, 

	wysyłając na adres: Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych 
Wałów 9, 44-100 Gliwice. 

W przypadku braków formalnych we wniosku 
lub niepoprawnego wypełnienia wniosku – 
do klienta zostanie skierowane wezwanie. 
Kontakt osobisty z pracownikami Referatu 
Świadczeń Rodzinnych OPS w Gliwicach 
możliwy będzie: 
• wyłącznie dla klientów posiadających we-

zwanie do uzupełnienia wniosku (klienci 
bez wezwania o uzupełnienie wniosku nie 
będą obsługiwani),

• z dotrzymaniem rygorów sanitarnych,  
tj. posiadania maseczki, rękawiczek i wła-
snego długopisu,

• jednoosobowo – bez osób towarzyszących 
i dzieci.

Po wejściu do budynku obowiązkowo należy 
zdezynfekować ręce, założyć maseczkę, rę-
kawiczki (osoby bez maseczek oraz osoby, 
u których występują objawy przeziębienia, 
gorączki nie będą przyjmowane). 
W celu sprawnej obsługi prosimy o prawi-
dłowe wypełnianie wniosków, wpisywanie 
nr. telefonów i adresów e-mail. Instrukcja, 
jak prawidłowo wypełnić wniosek, została 
zamieszczona na stronie: (https://opsgliwice.
pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnio-
skow/).
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo za-
chęcamy Państwa do kontaktu z Referatem 
Świadczeń Rodzinnych OPS w Gliwicach drogą 
elektroniczną i telefoniczną.

Dane kontaktowe: 
Referat Świadczeń Rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
tel. 32/335-97-14, 32/335-97-20 (infolinia)
e-mail: rsr@ops.gliwice.eu 

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

wykonanie czyszczenia absorberów 
IOS na terenie ZC-1.

Termin składania ofert:  
21 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
21 sierpnia 2020 r. o godz. 10.05

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

lokali przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze ustnego przetargu  
nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 341/2020, 343/2020 do 19 sierpnia 

2020 r.,
• nr 351/2020 do 24 sierpnia 2020 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 345-346/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 350/2020 do 24 sierpnia 2020 r.;
garażu przeznaczonego do zbycia  
w trybie bezprzetargowym na rzecz 
najemcy oraz oddania w wieczyste 
użytkowanie gruntu niezbędnego  
do korzystania z garażu: 
• nr 322/2020 do 19 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 ze 
zmianami)

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej (BIP) zarówno 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach  
(zdm.bip.gliwice.eu), jak i Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) zo-
stały podane do publicznej wiadomo-
ści wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do dzierżawy, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/28/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr ZDM/29/2020 do 19 sierpnia 2020 r.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje,  
że ruszył pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2020.

REALIZOWANE W ROKU 2020 FORMY POMOCY:

1. Moduł I – likwidacja barier 
utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery trans-
portowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i mon-
tażu oprzyrządowania do posiadane-
go samochodu, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16. roku życia) lub osób ze znacz-
nym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją na-
rządu ruchu.
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy, adresowana do osób ze znacz-
nym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją na-
rządu ruchu.
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa 
jazdy, adresowana do osób ze znacz-
nym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją na-
rządu słuchu, w stopniu wymagającym 
korzystania z usług tłumacza języka 
migowego.
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i mon-
tażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, adresowana do osób ze 
znacznym albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w do-
stępie do uczestniczenia w społe-
czeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (do 16. roku życia) lub do osób 
ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności, z dysfunkcją narządu wzroku lub 
obu kończyn górnych.
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń 
w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, adresowana 
do osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją na-
rządu wzroku.
Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu 
elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (do 16. roku życia) lub osób ze 
znacznym albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu i trudnościami w ko-
munikowaniu się za pomocą mowy.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 
sprzętu elektronicznego, zakupionego 
w ramach programu, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (do 16. roku życia) lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnospraw-
ności.
Obszar C – likwidacja barier w po-
ruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (do 16. roku 
życia) lub osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności i dysfunkcją unie-
możliwiającą samodzielne poruszanie 
się za pomocą wózka inwalidzkiego 
o napędzie ręcznym.
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego 
skutera lub wózka inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym, adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności (do 16. roku życia) lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnospraw-
ności.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie prote-
zy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne,  
tj. protezy co najmniej na III poziomie 
jakości, adresowana do osób ze stop-
niem niepełnosprawności.
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanej pro-
tezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, 
(co najmniej na III poziomie jakości), 
adresowana do osób ze stopniem nie-
pełnosprawności.
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera 
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania elektrycznego do 
wózka ręcznego, adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
(do 16. roku życia) lub osób ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności, 
z dysfunkcją narządu ruchu powodu-
jącą problemy w samodzielnym prze-
mieszczaniu się i posiadających zgodę 
lekarza specjalisty na użytkowanie 
przedmiotu dofinansowania.
Obszar D – pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez za-
pewnienie opieki dla osoby zależnej 
(dziecka przebywającego w żłobku 
lub przedszkolu albo pod inną tego 
typu opieką), adresowana do osób 
ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, którzy są 
przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem prawnym dziecka.

2. Moduł II – pomoc w uzy-
skaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym, adresowany 
do osób ze znacznym lub umiarkowa-
nym stopniem niepełnosprawności, 
pobierających naukę w szkole wyższej 
lub szkole policealnej lub kolegium, 
a także do osób mających przewód 
doktorski otwarty poza studiami 
doktoranckimi.
Terminy naboru wniosków zostały 
określone na:
Moduł I – 1.03.2020 r. – 31.08.2020 r. 
Moduł II – 1.03.2020 r. – 31.03.2020 r.   
(semestr letni 2019/2020)
Jednocześnie informujemy, że od bieżą-
cego roku PFRON umożliwił wszystkim 
osobom niepełnosprawnym składanie 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny sa-
morząd” drogą elektroniczną, za po-
średnictwem platformy SOW – Syste-
mu Obsługi Wsparcia finansowanego 
ze środków PFRON (https://sow.pfron.
org.pl).

System SOW umożliwia Osobom Nie-
pełnosprawnym aplikowanie o środki 
PFRON będące w gestii jednostek sa-
morządowych za pomocą Internetu  
24 godziny na dobę, 365 dni w roku, 
bez wychodzenia z domu, bez kolejek 
i bez barier.  Dzięki nowoczesnej plat-
formie informatycznej mogą Państwo 
uzyskać informację na temat wspar-
cia dostępnego z PFRON, a następnie 
wypełnić, podpisać i złożyć wniosek, 
dokonać ewentualnych wyjaśnień 
i uzupełnień, podpisać umowę oraz 
rozliczyć dofinansowanie.
Jedyne, czego potrzeba to:
• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie SOW (bezpłatne),
• Profil Zaufany (bezpłatny), lub pod-

pis elektroniczny.

Można skorzystać także z kreatora 
(portal informacyjny SOW) lub bez-
płatnej infolinii SOW: 800-889-777 
(czynna w dni robocze, w godzinach 
9.00 – 17.00).

INFORMACJA DLA 
MIESZKAŃCÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O KARTĘ WĘDKARSKĄ

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada 2001 r. 
w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, 
hodowli i połowu innych organizmów żyją-
cych w wodzie, Wydział Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach informuje, że miesz-
kańcy Gliwic ubiegający się o wydanie karty 
wędkarskiej przez Prezydenta Miasta Gliwice 
powinni do wniosku dołączyć zaświadczenie 
o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i wa-
runków ochrony i połowu ryb, zdany w jednej 
z dwóch komisji egzaminacyjnych działających 
na terenie miasta, tj.:
• Koło PZW nr 13 Gliwice, siedziba przy  

ul. Jagiellońskiej 16,
• Koło PZW nr 14 Sośnica, siedziba przy  

ul. Jesiennej.
Zaświadczenia z komisji spoza terenu miasta 
nie mogą być podstawą wydania karty węd-
karskiej dla mieszkańca Gliwic.

Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach  
przypomina,

że zgodnie z ustawą z 8 marca 2013 r. 
o środkach ochrony roślin środki te należy 
stosować w taki sposób, aby nie stwa-
rzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt 
oraz dla środowiska, w tym przeciwdzia-
łać zniesieniu środków ochrony roślin na 
obszary i obiekty niebędące celem zabie-
gu z zastosowaniem tych środków oraz 
planować stosowanie środków ochrony 
roślin z uwzględnieniem okresu, w któ-
rym ludzie będą przebywać na obszarze 
objętym zabiegiem. 
Dodatkowe informacje o sposobie sto-
sowania oraz bezpieczeństwie podczas 
używania środków chemicznych zawarte 
są w zaleceniach producenta, które należy 
przestrzegać.  

Przedsiębiorstwo 
Składowania i Utylizacji 

Odpadów sp. z o.o.  
z siedzibą 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

Odgazowanie III kwatery składowiska  
na terenie składowiska odpadów 

komunalnych w Gliwicach przy  
ul. Rybnickiej.

Termin składania ofert:  
18 sierpnia 2020 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
18 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na  
www.skladowiskogliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. Kaszubskiej 19 w Gliwicach, przebudowę lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z przebudową 

wewnętrznej instalacji gazowej, dobudowę przewodu kominowego, wykonanie wewnętrznej 
instalacji C.W.U. i C.O. dla potrzeb lokalu wraz z robotami towarzyszącymi.

Termin składania ofert: 24 sierpnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
http://epuap.gov.pl
http://pue.zus.pl
https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/
https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/
https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/
mailto:rsr@ops.gliwice.eu
http://www.opsgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zdm.gliwice.pl
https://sow.pfron.org.pl
https://sow.pfron.org.pl
https://sow.pfron.org.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.skladowiskogliwice.pl
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Pszczyńskiej 
w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 479, obręb Politech-

nika, KW nr GL1G/00013300/4, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, 
powierzchnia gruntu 0,0352 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona na terenie 
miasta Gliwice w odległości 1 km 
od centrum miasta. Sąsiedztwo 
stanowią: zabudowa mieszkaniowa 
i mieszkaniowo-usługowa, obiekty 
użyteczności publicznej. Działka ma 
dostęp do drogi publicznej istnieją-
cym zjazdem. Działka stanowi teren 
płaski, wykorzystywany częściowo 
na parking, częściowo na drogę nie-
utwardzoną, resztę stanowi zieleń 
nieurządzona. Granice działki tworzą 
kształt regularny, zbliżony do pro-
stokąta. W pobliżu przebiegają sieci 
uzbrojenia terenu: wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 
telekomunikacyjna, gazowa.
Przedmiotowa działka jest obciążona 
służebnością przesyłu na rzecz PWIK 
Sp. z o.o. w Gliwicach w zakresie 
przewodu wodociągowego Ø 32, co 
wraz ze związaną z nią strefą ochronną 
daje powierzchnię gruntu objętego 
służebnością wynoszącą 24,90 m2 oraz 
służebnością gruntową o powierzchni  
91 m2. Pełna treść służebności zapisa-
na jest w księdze wieczystej w dziale  
III – elektroniczny dostęp do treści księ-
gi wieczystej na stronie: https://ekw.
ms.gov.pl. Dział IV wolny od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapo-
znać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz 
zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa 
nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązu-
jącego od 31 maja 2014 r. miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego rejon „Dzielni-
cy Akademickiej”, uchwalonego przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XLIII/905/2014 z 8 maja 2014 r., któ-
ra opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 
16 maja 2014 r., poz. 2860, działka  
nr 479 znajduje się na terenie ozna-
czonym symbolem 2 MWU – opisa-
nym jako tereny zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej o wysokiej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 
1 MWU – 3 MWU, ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – za-

budowa mieszkaniowo-usługowa 
o wysokiej intensywności zabudowy: 
a) wielorodzinna, w tym za-

mieszkania zbiorowego, taka 
jak hotel, motel, schronisko 
turystyczne, internat, dom 
studencki, dom rencistów, 

b) usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) garaże,
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) miejsca do parkowania, drogi 

wewnętrzne, ciągi piesze, ro-
werowe, 

d) zieleń urządzona, 
e) terenowe urządzenia sportowe, 

(…) 
4) zagospodarowanie, zgodne 

z przeznaczeniem uzupełniającym 
w zakresie: sieci infrastruktury 
technicznej, miejsc do parkowa-
nia, ciągów rowerowych, zieleni 
urządzonej, może być realizowane 
na samodzielnych działkach bu-
dowlanych. 

Dla przedmiotowego terenu ustalo-
na została na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. Ponadto 

przedmiotowa działka objęta jest „ob-
szarowym programem rewitalizacji 
dla śródmieścia” (zgodnie z załącz-
nikiem nr 5 do uchwały Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr XIII/262/2011  
z 17 listopada 2011 r.).
5. Cena wywoławcza nieruchomości 
i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 117 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1170,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 
23% podatkiem VAT stosownie do ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 17 września 
2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A w sali nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epide-
mii zmianie może ulec miejsce prze-
prowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej  
https://bip.gliwice.eu w zakładce 
„oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami UM Gliwice, 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargo-
wą będą wpuszczane jedynie osoby li-
cytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 11 700,00 zł na-
leży wnieść w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem przelewu 
„Przetarg, dz. nr 479, obręb Politech-
nika, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie naby-
wana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 14 wrześ- 
nia 2020 r. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 
19 października 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe – zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym 
terminie jest równoznaczne ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt działki, do-
stęp do drogi publicznej oraz prze-
znaczenie w planie miejscowym zby-
wana działka posiada cechy działki 
budowlanej, jednak ze względu na jej 
powierzchnię, nieprzekraczalną linię 
zabudowy oraz usytuowanie budynku 
na działce nr 481 nie będzie mogła 
być samodzielnie zabudowana. Wo-
bec powyższego celowym jest zbycie 
działki w drodze ustnego przetargu 
ograniczonego do właścicieli nieru-
chomości przyległych, na poprawę 
warunków zagospodarowania tychże 
nieruchomości.
Przetarg ogranicza się do właścicieli 
nieruchomości przyległych, tj. działek 
nr 478, 481, 485, obręb Politechnika.  
Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
wywieszona na tablicy ogłoszeń w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
nie później niż dzień przed wyzna-
czonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w prze-
targu:
• wniesienie wadium w wymaga-

nym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez osobę/y, na rzecz 

której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• w przypadku gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, należy oka-
zać 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) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do 
uczestnictwa w przetargu zostanie 
dokonana przez komisję przetargo-
wą na podstawie elektronicznego 
wypisu z księgi wieczystej wg stanu 
na 14 września 2020 r. W przypad-
ku, gdy zapisy księgi wieczystej nie 
odzwierciedlają stanu faktycznego 
uczestnik zobowiązany jest dostar-
czyć dokumenty, które potwierdzą 
jego uprawnienie do udziału w prze-
targu ograniczonym w terminie do  
14 września 2020 r. do siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-2322/2020  
z 26 maja 2020 r. w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego 
prawa własności nieruchomości 
gruntowej obejmującej działkę nr 
479, obręb Politechnika, położonej 
w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej działki, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 65 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawia-
domi osobę ustaloną jako nabywca 
nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia roz-
strzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zo-
bowiązany jest do zapłaty wylicyto-
wanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za doko-
nanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem 
praw do nieruchomości oraz ujawnie-
niem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została prze-
znaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego ograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-2322/2020  
z 26 maja 2020 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargu udziela 
Wydział Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM Gliwice, tel. 32/338-64-22.  
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamiesz-
czone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice za-
strzega sobie prawo odwołania prze-
targu zgodnie z ustawą z 21 sierp- 
nia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 
z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według 
zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. Lokalizacja: przy ul. Okrężnej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 465/2, obręb Nowe Gliwice, 

KW nr GL1G/00042338/1, użytek dr – 
droga, powierzchnia gruntu 0,1425 ha. 
Działy III i IV księgi wieczystej wolne 
od wpisów.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w południo-
wo-wschodniej części miasta w odległości 
ok. 5 km od centrum, w pobliżu węzła 
autostradowego „Sośnica”. W sąsiedztwie 
wycenianej działki znajdują się tereny 
usługowo-produkcyjne, obiekty handlo-
wo-usługowe. W pobliżu znajdują się przy-
stanki komunikacji miejskiej. Teren płaski, 
zagospodarowany jako droga dojazdowa 
o nawierzchni utwardzonej. Działka stanowi 
wąski pas gruntu o szerokości 5 m. Dostęp 
do działki bezpośrednio z drogi publicznej. 
Przez działkę przebiegają następujące sie-
ci uzbrojenia terenu: sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, tele-
komunikacyjna. 
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce 
zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa 
kd 200 m, która stanowi odwodnienie dzia-
łek nr 245/2, 244, 243, 241, 242, 240/2, 
niestanowiących zasobu miasta. Ponadto 
w granicach przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska. W momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na sieci szczególną uwagę. W przy-
padku ich uszkodzenia przyszły nabywca 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na 
własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie, treścią księgi wieczystej, przebie-
giem sieci infrastruktury technicznej oraz 
zapisami miejscowego planu zagospodaro-
wania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
od 28 stycznia 2007 r. miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r., 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 153 z 28 grudnia 
2006 r., poz. 4886), przedmiotowy teren 
oznaczony jest symbolem 6PU, co ozna-
cza tereny przemysłowo-usługowe, dla 
którego obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) działalność przemysłowo-usługowa, 
w tym logistyka oraz składowanie 
i magazynowanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty biurowe i administracyjne, 

b) zabudowa gospodarcza (garaże, 
budynki pomocnicze),

c) uzbrojenie terenu, w tym sieci 
przesyłowe oraz sieci i urządzenia 
wszystkich branż związane z funkcjo-
nowaniem poszczególnych obiektów,

d) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
e) zieleń urządzona.

1Ks, co oznacza tereny związane z realiza-
cją głównego układu komunikacyjnego.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1Ks 
ustalone zostało: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny komunikacji związane z realiza-
cją zjazdu z węzła autostradowego „So-
śnica” na ul. 02 KDG1/4 (ul. Pszczyń- 
ska) i połączenia tej ulicy z południo-
wo-zachodnią obwodnicą Gliwic,  

b) przemysłowo-usługowe; 
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) dojazdy i parkingi, 
b) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,  
c) zieleń urządzona. 

10 stycznia 2019 r. zarządzeniem nr PM-204/19  
przesądzono o zbędności m. in. terenu ozna-
czonego symbolem 1Ks, na cele związane 
z realizacją głównego układu komunikacyj-
nego – węzła autostradowego „Sośnica”.
Teren działki nr 465/2, zgodnie z ustale-
niami ww. planu, znajduje się w granicach 
terenów górniczych, obszaru, dla którego 
obowiązuje zakaz budowy lub rozbudowy 
obiektów budowlanych, które mogą sta-
nowić źródło żerowania ptaków, a także 
hodowania ptaków mogących stanowić 
zagrożenie dla ruchu lotniczego, obszaru, 
dla którego obowiązuje zakaz wznoszenia 
obiektów o wysokości równej i większej 

niż 100 m, licząc od poziomu terenu – bez 
uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa. 
Pozostała, niewielka, wschodnia część działki 
nr 465/2 położona jest na obszarze obowią-
zującej od 12 czerwca 2001 r. zmiany miej-
scowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice (uchwała 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXV/555/2001 
z 11 stycznia 2001 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 31 z 28 maja 2001 r., poz. 733).
W ww. zmianie planu przedmiotowa część 
działki nr 465/2 znajduje się na terenie ozna-
czonym symbolem 04-G/G – co oznacza 
tereny pod węzeł łączący ulice główne. 
Dla terenu oznaczonego symbolem 04-G/G 
ustalone zostało: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) tereny pod bezkolizyjny węzeł łączą-
cy drogę krajową nr 4 (01 G-1/4-2/2) 
z ciągiem ulicy 02G-2/2, 

b) w obrębie terenu 04-G/G, urządze-
nia i obiekty związane z obsługą ko-
munikacji, w tym stacje paliw oraz 
przemysłowo-komercyjne;  

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu. 

Zgodnie z § 9 ww. zmiany planu teren 
oznaczony symbolem 04-G/G zaliczono do 
terenów publicznych. Przedmiotowy teren, 
zgodnie z ustaleniami ww. zmiany planu, 
znajduje się w granicach terenów górniczych, 
a na rysunku planu uwidoczniono przebieg 
gazociągu wraz ze strefą bezpieczeństwa.
Zgodnie z ustaleniami ww. część działki 
oznaczona w planie jako tereny węzła łą-
czącego ulice główne jest zbędna dla potrzeb 
drogowych.  
5. Cena wywoławcza nieruchomości i mi-
nimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
274 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2750,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% 
podatkiem VAT stosownie do ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 24 września 2020 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
w sali nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodze-
nie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 27 500,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr  
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytu-
łem przelewu „Przetarg, dz. nr 465/2, obręb 
Nowe Gliwice, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 21 września 2020 r. Pod-
pisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 24 października 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym ter-
minie jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt działki oraz jej 
usytuowanie działka nie może być zago-
spodarowana jako odrębna nieruchomość. 
Może natomiast służyć poprawie warun-
ków zagospodarowania nieruchomości 
przyległych. Wobec powyższego celowym 
jest jej zbycie w drodze ustnego przetargu 
ograniczonego.

Przetarg ogranicza się do właścicieli/wie-
czystych użytkowników działek nr 229/1, 
229/2, 230/1, 230/2, 230/10, 239, 240/2, 
241, 242, 243, 244, 245/2, 246/2, 464, 
obręb Nowe Gliwice.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach nie później niż dzień 
przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Wpłata wadium jest równoznaczna ze zgło-
szeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

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

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomoc-
nika osoby prawnej.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana przez 
komisję przetargową na podstawie elek-
tronicznego wypisu z księgi wieczystej wg 
stanu na 21 września 2020 r. W przypadku 
gdy zapisy księgi wieczystej nie odzwier-
ciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobo-
wiązany jest dostarczyć dokumenty, które 
potwierdzą jego uprawnienie do udziału 
w przetargu ograniczonym, w terminie do 
21 września 2020 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-2362/2020 z 2 czerwca 
2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze przetargu ustnego ograni-
czonego prawa własności nieruchomości 
gruntowej obejmującej działkę nr 465/2, 
obręb Nowe Gliwice, położonej w Gliwi-
cach, stanowiącej własność Miasta Gliwice 
oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu przedmiotowej działki, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., 65 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później 
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przezna-
czona do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-2362/2020 z 2 czerwca 2020 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwice.
eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
65 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

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

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

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

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

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

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

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

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

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

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

UL. PERKOZA 5, lokal nr 1, parter, pow. 
43,02 m2 + piwnica: 1,58 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. CYRANECZKI 16, lokal nr 7, I piętro, pow. 
36,86 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 600,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 80, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 94,20 m2 + piwnica: 12,11 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 249 400,00 zł
Wadium: 25 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. PIWNA 2A, lokal nr 16, VIII piętro, pow. 
34,28 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 800,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. WROCŁAWSKA 27, lokal nr 12, III piętro, 
pow. 48,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka i przedpokój, lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 163 100,00 zł
Wadium: 16 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. ZABRSKA 11, lokal nr 10, II piętro, pow. 
37,86 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój (WC 
dostępne na klatce schodowej, pozostaje 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 600,00 zł
Wadium: 10 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. STYCZYŃSKIEGO 55, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 64,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*

Cena wywoławcza nieruchomości: 189 200,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
18 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 13 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. ŚW. BRONISŁAWY 11, lokal nr 6, I piętro, 
pow. 49,96 m2 + 6,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
spiżarka, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 153 200,00 zł
Wadium: 15 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
19 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 14 sierpnia 2020 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. ŚW. BRONISŁAWY 6, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 30,54 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 700,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
21 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 sierpnia 2020 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. MASTALERZA 65, lokal nr 5, I piętro, pow. 
31,22 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 400,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
20 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 17 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dzie-
wanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. TOSZECKA 33, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 38,94 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 800,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
14 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 11 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dzie-
wanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

UL. CHORZOWSKA 41, lokal nr 1, parter, 
pow. 36,29 m2 + piwnica: 4,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, z WC dostępnym na 
klatce schodowej (pozostającym w częściach 
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
18 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 13 sierpnia 2020 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

AL. KORFANTEGO 27, lokal nr 14, III piętro 
(oficyna), pow. 62,49 m2 + piwnica: 10,77 m2, 
2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie pomoc-
nicze, z WC dostępnym na klatce schodo-
wej (pozostającym w częściach wspólnych 
nieruchomości), lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
19 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 14 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIE-
GO 19, lokal nr 2, parter, pow. 146,98 m2 
+ piwnica: 10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie,  
2 łazienki, spiżarka, WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 372 600,00 zł
Wadium: 37 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
20 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 17 sierpnia 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, 
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

AL. KORFANTEGO 27, lokal nr 10, I piętro 
(oficyna), pow. 58,71 m2 + piwnica: 14,96 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszcze-
nie pomocnicze, z WC dostępnym na klatce 
schodowej (pozostającym w częściach wspól-
nych nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 500,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
24 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 19 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 17B, lokal nr 12,  
II piętro, pow. 60,70 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 149 800,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
25 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 20 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

UL. SZOBISZOWICKA 25, lokal nr 7, III piętro, 
pow. 74,74 m2, 3 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 188 500,00 zł
Wadium: 18 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
26 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 21 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dzie-
wanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

UL. RYBNICKA 15, lokal nr 13, III piętro, pow. 
73,43 m2 + piwnica: 3,84 m2 , WC: 0,94 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 174 300,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
28 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, 
prosimy kontaktować się do 25 sierpnia 2020 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

UL. PSZCZYŃSKA 9A, lokal nr 2, par-
ter (wejście przez bramę Pszczyńska 9),  
pow. 39,78 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 300,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
31 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 26 sierpnia 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, 
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

UL. ZABRSKA 9, lokal nr II, parter (oficyna), 
pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. KOZIELSKA 22A, lokal nr I, parter, pow. 
53,11 m2, 2 pomieszczenia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 160 500,00 zł
Wadium: 16 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. PRZYSZŁOŚCI 94, lokal nr 55, X piętro, 
pow. 36,30 m2 + piwnica: 2,10 m2, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. KOŚCIUSZKI 35, lokal nr III, I piętro, pow. 
145,98 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 2 WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 407 900,00 zł
Wadium: 40 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
17 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 12 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 17B, lokal nr 13,  
parter, pow. 39,69 m2 + piwnica: 9,35 m2, 
3 pomieszczenia, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 100,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 25 
sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontak-
tować się do 20 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 3 września 2020 r.

UL. KAROLA MIARKI 10C, lokal nr 7, II piętro, 
pow. 20,41 m2, 1 pomieszczenie, korytarz, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 800,00 zł

Wadium: 6100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 
sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontak-
tować się do 24 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

UL. KAROLA MIARKI 10C, lokal nr 8, II pię-
tro, pow. 18,80 m2, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 56 100,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 
sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontak-
tować się do 24 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 7 września 2020 r.

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

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualności
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Zespół Muzyki Salonowej Eleganza 16 sierpnia zainauguruje czwartą 
odsłonę Otwartych Salonów Muzycznych. Podczas koncertów w każdą 
trzecią niedzielę miesiąca, aż do listopada, związani z Gliwicami muzycy 
zagrają taneczne przeboje muzyki poważnej – walce, polki i czardasze.
Pierwszy koncert, w niedzielę  
16 sierpnia, oraz drugie spotka-
nie z cyklu, w niedzielę 20 wrześ- 
nia, odbędą się w parku Chopina. 
Dwa jesienne koncerty – w nie-
dziele 18 października i 15 listo-
pada – zaplanowano w Palmiarni 
w parku Chopina. Wszystkie 
wydarzenia będą rozpoczynać 
się punktualnie o godz. 12.00. 
Wstęp na koncerty plenerowe 
jest wolny, a na występy w Pal-

miarni obowiązują standardowe 
bilety wstępu do obiektu (10 zł 
– normalny, 6 zł – ulgowy).

– Koncerty gromadzą zawsze 
wielu odbiorców w niedzielne po-
łudnia i pozwalają poczuć klimat, 
który z ogromnym powodze-
niem rozbrzmiewał w parkach 
i salonach XIX-wiecznej Europy 
(w szczególności Wiednia) i był 
obecny na wielu wykwintnych 

balach – mówi Waldemar Sta-
niczek, skrzypek Eleganzy.

Zespół Muzyki Salonowej two-
rzą muzycy Gliwickiej Orkiestry 
Kameralnej, która obchodzi 
w tym roku 20-lecie działalności 
artystycznej. Projekt „Otwarty 
Salon Muzyczny” jest dofinanso-
wany z budżetu Miasta Gliwice.

 (mm)

Marek Dyjak śpiewa 
o tym, co czuje i myśli  
– bez taryfy ulgowej.  
18 września artysta wy-
stąpi w ruinach teatru 
Victoria.

Dyjak wykona piosenki ze swojej 
najnowszej płyty – „Piękny insta-
lator”. Z bezgraniczną szczerością 
i charakterystycznym wokalnym 
sznytem – Marek Dyjak zaprosi 
publiczność na intymne, mu-
zyczne spotkanie. Występ Marka 
Dyjaka rozpocznie się w piątek  
18 września o godz. 19.00 
w ruinach teatru Victoria  
(al. Przyjaźni 18). Bilety w cenie 
60 zł można kupić na stronie 
 teatr.gliwice.pl oraz w kasie kina 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3).

Koncert towarzyszy wyjątkowej 
wystawie, prezentowanej obec-
nie przez Muzeum w Gliwicach 
we wnętrzu ruin teatru Victoria 
– „Oazy wolności. Niezależny 
ruch wystawienniczy w latach 

80.”. Można ją zwiedzać do  
4 października, od wtorku do 
niedzieli, między godz. 11.00 
a 17.00. Wstęp na ekspozycję 
jest wolny.
 (mm)

KULTURA

Baśnie to ponadczasowe i uniwersalne opowieści, 
które poruszają ważne problemy i przekazują pewne 
prawdy życiowe w prosty i zrozumiały sposób. 
W naszym kręgu kulturowym naj-
bardziej znane są baśnie Ander-
sena czy braci Grimm, a ci, którzy 
szukali w opowieściach nutki 
orientalizmu z pewnością znają 
„Baśnie tysiąca i jednej nocy”. My 
zaś dzisiaj chcemy zwrócić uwagę 
na książkę „Baśnie, których nie 
czytano dziewczynkom” Myriam 
Sayalero, czyli zbiór 15 baśni lu-
dowych z całego świata. Wśród 
nich są opowieści wywodzące się 
z Egiptu, Chin, Indii, Szkocji, Rosji 
czy krajów afrykańskich. Każda 
baśń pochodzi z innego zakątka 
Ziemi, każda została stworzona 
w innym otoczeniu, innej kulturze 
i przez innego pisarza. 

Książka jest bez wątpienia wydana 
przepięknie i z pomysłem. Poza 
bajeczną okładką i niebanalnymi 
ilustracjami autorstwa Miko-
łaja Rejsa, na stronie tytułowej 
poprzedzającej każdą z baśni 
przeczytamy informacje o jej 
pochodzeniu i miejscu jej spisania. 

Jak na baśnie przystało, znaj-
dziemy tu nutkę magii, czary, 
tajemnicze zaklęcia, przedmio-
ty czy mikstury oraz bohaterów 
będących hybrydami człowieka 
i zwierzęcia. Są też oczywiście 
szczęśliwe zakończenia i dobro, 
które zawsze zwycięża nad złem.

Najważniejszym jednak czynni-
kiem, który spaja ten cały kultu-
rowy magiel i powoduje, że nie 
jest to typowa księga baśni, jakie 
znamy, są nietuzinkowe główne 
bohaterki każdej historii. Są to 
bowiem opowieści o kobietach 
i dziewczynkach, jednakże tro-

chę innych niż te znane nam np. 
z baśni braci Grimm. Kobiety te, 
podobnie jak same baśnie, są 
tu bardzo różne: młode i stare, 
wykształcone albo nie, biedne 
lub bogate... Każda z nich mądra 
i piękna, odważna i delikatna, 
zdeterminowana i inteligentna. 
Niektóre z nich mają magiczną 
moc, inne korzystają z mocy wła-
snego umysłu, z każdą z nich liczą 
się królowie i inne ważne dwor-
skie osobistości. Działania przez 
nie podejmowane niejednokrot-
nie ratują nie tylko pojedyncze 
istnienia, ale i całe królestwa. 
Pokazują, że najważniejszy jest 
rozum, który pozwala uporać się 
z każdym kłopotem. Korzystają 
z talentów, z magii i siły woli, by 
osiągnąć to, czego pragną lub 
czego potrzebują ich bliscy. Każda 
z nich szuka też własnej drogi.

W jednej z baśni, pochodzącej 
z XIV wieku, pada pytanie: czego 
tak naprawdę pragną kobiety? 
Pada też odpowiedź: kobiety 
pragną wolności, by móc o sobie 
decydować… Każda bohaterka 
książki jest inna, ale wszystkie 
one pokazują czytelnikowi, że 
są niezwykłe w swej zwykłości. 

Uniwersalność ich przekazu 
jest niezaprzeczalna i dlatego 
to książka nie tylko dla płci 
pięknej – to książka dla każdego. 
Zdecydowanie lekturę polecamy 
uwadze wszystkich czytelników 
– małym i dużym, dziewczyn-
kom i chłopcom, którzy w tych 
opowieściach znaleźć mogą in-
spirację do działania i wytyczania 
nowych dróg.  (MBP)

Mocnym głosem buntownika
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http://teatr.gliwice.pl
https://kultura.gliwice.eu/

