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aReNa GlIWIce

Rozgrzewamy jesień taneczną energią!

Trends 4 kids – z myślą o dzieciach

kursy z różnych stylów tanecznych i na różnych po-
ziomach zaawansowania, fantastyczni instruktorzy, 
niepowtarzalna atmosfera. arena Gliwice zamienia 
się w najbardziej roztańczone miejsce w Gliwicach.

Wraz z wakacjami kończy się cykl 
letnich plenerowych imprez Su-
mmer Arena, ale dobra zabawa 
i taniec pozostaje z mieszkańcami 
miasta. Centrum Tańca i Ruchu 
3arte od września będzie prowa-
dziło zajęcia w Arenie Gliwice.

BęDzIe GDzIe  
ćWIczyć
Zadbano o każdy szczegół – od 
profesjonalnych, klimatyzowanych, 
lustrzanych sal oraz kawiarni, po de-
tale jak komfort parkowania, a także 
promocje dla klientów szkoły tańca 
podczas korzystania z usług i ofert 
Areny Gliwice. Nowa lokalizacja 
wiąże się nie tylko z najlepszymi 
warunkami do tańca – przestrzenne 
sale Areny pozwolą przeprowadzać 
zajęcia z zachowaniem obowiązu-
jących zasad bezpieczeństwa. Bez 

obaw będzie można spróbować 
swoich sił w czymś nowym lub 
podszkolić swoje umiejętności. 

Wybór będzie spory, od bardziej 
klasycznych i „spokojnych” opcji 
jak taniec towarzyski i użytkowy, 
przez salsę, bachatę, zumbę, dance 
hall, jazz, hip hop, a nawet kilka 
oryginalnych propozycji jak be 
a women czy high heels – a to tylko 
część proponowanych zajęć. Warto 
spojrzeć na pełną ofertę na stronie 
internetowej www.3arte.pl. Brak 
osoby towarzyszącej nie stanowi 
kłopotu – część zajęć będzie pro-
wadzona także w opcji solo. 

Wszystkie kursy taneczne prowa-
dzone są na najwyższym poziome, 
a jak twierdzą właściciele – Justyna 
Wieszała i Piotrowi Lerski – taniec 
potrafi uzależnić! – 3arte to efekt 

miłości dwóch osób do tańca i siebie 
wzajemnie. Jesteśmy parą w życiu 
zawodowym i prywatnym od wielu 
lat. Razem udało nam się osiągnąć 
mistrzowską klasę taneczną. Teraz 
uczymy innych, bo działamy zgodnie 
z ideą „nie zaprowadzimy nikogo 
tam, gdzie sami nie byliśmy” – 
mówi Justyna Wieszała.

eFekTOWNe SUkceSy
Warto przemyśleć zapisanie swoich 
pociech na zajęcia taneczne. Przy-
szli tancerze, szkoleni pod okiem 
profesjonalnych instruktorów 
3arte nieraz prezentowali swoje 
umiejętności przed kamerami, 
m.in. w programach „Mali Giganci” 
i „Mam Talent”. 

 – Czerpiemy z wieloletniego do-
świadczenia swoich pracowników. 
Taneczną kadrę instruktorów 3arte 
tworzyliśmy nie tylko kierując się 
poziomem umiejętności, ale także 
pasją, jaką darzą taniec. Chcemy, 

żeby przekazywali naszym kursan-
tom coś więcej. Taniec jest niesa-
mowitym narzędziem do rozwoju. 
I to nie tylko dla dzieci, ale w takim 
samym stopniu dla dorosłych kobiet 
i mężczyzn – mówi Piotr Lerski. – 
Niedługo będzie się można o tym 
przekonać osobiście, bo przygo-
towujemy dla mieszkańców coś 
ciekawego.

Zainteresowanych taneczną 
przygodą zapraszamy do śledze-
nia profilu 3arte na Facebooku: 
www.facebook.com/studiotan-
ca3arte/. Pełną ofertę szkoły 
oraz informacje związane z za-
pisami można znaleźć na stronie 
www.3arte.pl.

 Daria Piprek / Arena Gliwice

Przyszli rodzice, rodzice z dziećmi w wieku od 0-9 lat oraz wszyscy, 
którzy cenią produkty hand made, nowoczesny design, wysoką jakość, 
oryginalne oraz pomysłowe propozycje od polskich twórców powinni 
zaznaczyć 13 września w kalendarzu. 

Tej jesieni, już po raz czwarty 
w Arenie Gliwice, odbywają się 
targi dziecięce Trends 4 Kids. 
To dobra okazja, by aktywnie 
spędzić trochę czasu z rodziną, 
poznać nowinki związane ze 
światem zabawek i produktów 
dla dzieci polskich twórców 
i producentów, którzy stawiają 
na odpowiedni dobór materia-
łów i przemyślane rozwiązania, 
staranne i trwałe wykonanie, 
dbając o bezpieczeństwo, zdro-

wie i komfort codziennego życia 
Twojej rodziny.

Podczas wydarzenia prowadzone 
będą merytoryczne prelekcje, 
prowadzone przez najlepszych 
ekspertów, dzięki którym można 
powiększyć swoją wiedzę z zakre-
su świadomego macierzyństwa. 
Trends 4 Kids to także idealna 
okazja, by zaczerpnąć inspiracji 
do kreatywnych, niebanalnych 
zabaw, które pomogą odkryć ta-

lenty dziecka, staną się impulsem 
do nowego, rozwijającego hobby.
Bilety w cenie 8 zł są już dostępne 
do nabycia internetowo na stronie 
trends4kids.pl/kup-bilet. Dzieci do 
12. roku życia wchodzą bezpłatnie. 
W związku z obecną sytuacją epi-
demiczną organizator wprowadził 
zmiany w organizacji eventu, więcej 
informacji na ten temat można zna-
leźć na stronie wwww.arenagliwice.
com/twoje-bezpieczenstwo/.
 Daria Piprek / Arena Gliwice

eksperci centrum Tańca i Ruchu 3arte od września znajdą swoje stałe miejsce w arenie Gliwice

Wybór zajęć będzie spory, od bardziej klasycznych i „spokojnych” 
opcji jak taniec towarzyski i użytkowy po salsę, bachatę, zumbę, 
dance hall, jazz czy hip hopNie zabraknie także propozycji dla najmłodszych adeptów tańca

Targi Trends 4 kids to dobre miejsce, by poznać nowinki związane  
z edukacją czy rozrywką dla najmłodszych

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.3arte.pl/
https://www.facebook.com/studiotanca3arte/
https://www.facebook.com/studiotanca3arte/
http://www.3arte.pl/
http://trends4kids.pl/kup-bilet
https://wwww.arenagliwice.com/twoje-bezpieczenstwo/
https://wwww.arenagliwice.com/twoje-bezpieczenstwo/
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INWeSTycJe

kolejna gliwicka szkoła ma nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe. zmodernizowany kompleks sąsiadujący 
z centrum kulturalno-Sportowym „Łabędź” przy ul. Partyzantów został oddany do użytku 12 sierpnia. Mogą z nie-
go korzystać nie tylko uczniowie zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, ale również pozostali mieszkańcy Gliwic.

Jest gdzie grać w „siatkę” i „ko-
sza”, jest gdzie pobiegać i skakać 
w dal. W trakcie rocznych prac 
modernizacyjnych przy ZSO nr 
2 stworzono wielofunkcyjne bo-
isko do siatkówki i koszykówki 
o przepuszczalnej nawierzchni 
poliuretanowej i wymiarach 30 
m × 20 m, wybudowano bieżnię 
prostą czterotorową długości 75 
m oraz rozbieg do skoku w dal 
zakończony zeskocznią. 

Nowy kompleks jest oświetlony, 
ogrodzony, a dla bezpieczeń-
stwa jego użytkowników będzie 
wkrótce monitorowany. Wto-
piony w przestrzeń między ZSO 
nr 2 i „Łabędziem”, wyróżnia się 
żywą kolorystyką kontrastującą 
z soczystą zielenią trawników 
i świeżo posadzonych drzew. 
Na zmodernizowanym terenie 
nie zabrakło wiaty rowerowej, 
stojaków na rowery i estetycz-
nych elementów małej architek-

tury: parkowych ławek, koszy 
na śmieci. Zadbano również 
o postawienie pochylni dla 
osób niepełnosprawnych przy 
wejściu głównym do budynku 
szkoły.

całkowity koszt prac 
wyniósł 1,7 mln zł.  
Pieniądze pochodziły 
z miejskiego budżetu.

– Inwestycja przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Łabę-
dach miała na celu odnowienie 
i zagospodarowanie terenów 
zewnętrznych szkoły. Powstała 
bardzo ładna, funkcjonalna prze-

strzeń, która powinna spodobać 
się zarówno dzieciom, jak i rodzi-
com – ocenia prezydent Gliwic 
adam Neumann, który wraz 
z wiceprzewodniczącą Rady 
Miasta Krystyną Sową, radnym 
miejskim Zdzisławem Goliszew-
skim i dyrektor ZSO nr 2 Jolantą 
Stąpór uczestniczył w odbiorze 
kompleksu.

– Oprócz nowoczesnego boiska, 
a także bieżni i rozbiegu z ze-
skocznią, których szkoła do tej 
pory nie posiadała, powstał jesz-
cze piękny, kolorowy i bezpieczny 
plac zabaw dla przedszkolaków 
oraz skwer rekreacyjny dla 
uczniów. Mali i duzi mieszkańcy 
Łabęd będą mieli gdzie wypo-
czywać, więc tym sposobem 
wzbogaciła się i szkoła, i cała 
dzielnica – nie ukrywa satysfakcji 
krystyna Sowa, od lat reprezen-
tująca w Radzie Miasta Gliwice 
głos mieszkańców Łabęd.  (kik)

kompleks sportowy  
przy „Łabędziu”  

gotowy!
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W odbiorze technicznym obiektu wzięli udział m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann 
oraz radni miejscy Krystyna Sowa i Zdzisław Goliszewski

Z myślą o najmłodszych pod koniec minionego roku szkolnego przy ZSO nr 2 powstał nowy, 
kolorowy i bezpieczny plac zabaw dla dzieci

z kompleksu mogą korzystać nie tylko uczniowie zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2, ale również pozostali mieszkańcy Gliwic
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W ramach ósmej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego mieszkańcy zgłosili 306 projektów. zaproponowa-
no w sumie 294 zadania dzielnicowe (obejmujące wszyst-
kie gliwickie dzielnice) oraz 12 zadań ogólnomiejskich.

Lista złożonych wniosków zo-
stała opublikowana na stronie 
internetowej www.gliwice.eu 
w dziale „Gliwicki Budżet Oby-
watelski”.  

Obecnie trwa etap oceny pro-
jektów – zgodnie z kryteriami 
określonymi przez Radę Miasta 
Gliwice. Wyniki weryfikacji zostaną 
ogłoszone 14 września.  (al)

z miasta

Wpłynęło ponad 300 wniosków

Gliwiczanom chcącym załatwić sprawy paszportowe 
w Punkcie Paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, działającym w Gliwicach w pomieszczeniach na 
parterze gmachu UM przy ul. zwycięstwa 21, przypomina-
my, że złożenie wniosku lub odbiór paszportu są możliwe 
wyłącznie po umówieniu telefonicznym pod numerem 
telefonu 32/238-56-78.
Wynika to z ogłoszonego w kraju 
stanu epidemii i wprowadzonych 
odgórnie (aż do odwołania) 
zmian w funkcjonowaniu Ślą-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach, odpowiedzialnego 
m.in. za obsługę klientów w spra-
wach paszportowych. (kik)

W 2010 roku w Gliwicach spisano 722 gospodarstwa rolne. Ile Główny Urząd 
Statystyczny odnotuje tym razem? Przekonamy się niedługo – 1 września w całym 
kraju rozpocznie się Powszechny Spis Rolny.

Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie rolnictwo, posłużą do podejmowania strategicznych 
decyzji oraz do międzynarodowych porównań. Więcej na https://spisrolny.gov.pl/. (kik)

Po paszport? 
Wyłącznie po  
telefonie

coraz bliżej spisu

końcówka lata w dzielnicy Baildona
W dzielnicy Baildona trwa projekt „Twoja społeczność – Twoją szansą”. 28 sierpnia między 17.00 a 20.00 zapraszamy na otwarte 
spotkanie sąsiedzkie (rzecz jasna w maseczkach!), które odbędzie się na terenie Parku kultury i Wypoczynku w okolicy tężni 
solankowej przy ul. chorzowskiej.

Na mieszkańców z rodzinami 
będą czekały liczne atrak-
cje, m.in. animacje dla osób 
w każdym wieku, dobra muzyka 
i quiz z nagrodami. Szczegóły 
wydarzenia organizowanego 
z uwzględnieniem wszystkich 
zaleceń sanitarnych w związku 
z epidemią na fejsbukowym 
fanpage’u: @TwojaSpoleczno-
scTwojaSzansa.

Impreza promuje projekt „Two-
ja społeczność Twoją szansą.  
Etap I” realizowany przez Mia-
sto Gliwice przy współpracy 
z Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych oraz Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Gliwicach, 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej. Jednym z jego 
efektów są ogródki sąsiedzkie 
powstające najczęściej na nie-
dużych, niezagospodarowa-

nych terenach na podwórkach  
(tzw. studniach), wzdłuż murów, 
garaży lub klatek.

W sierpniu przy wsparciu 
osób skupionych wokół Klubu 
Osiedlowego „Baildonka” oraz 

dzieci ze świetlicy podwórkowej 
Trampolina udało się zrewitalizo-
wać kolejny skrawek ziemi przy 

ul. Szarej i wspólna przestrzeń 
wzbogaciła się o urokliwe, lecz 
niewymagające rośliny. A z kolei 
w ramach warsztatów „Złota 
rączka” uczestnicy przygotowali 
donice-skrzynie, w których moż-
na posadzić kwiaty i krzewy.

Zgłaszają się kolejni aktywni 
mieszkańcy chętni do rewitali-
zacji podwórek, między innymi 
przy ul. Cecylii i Krzywej – trwają 
konsultacje oraz prace nad uzy-
skaniem odpowiednich zgód.

Zapraszamy do Klubu Osiedlo-
wego „Baildonka” (ul. Jagiel-
lońska 21, codziennie w godz. 
10.00–18.00) oraz na warsztaty: 
plastyczno-rękodzielnicze (w po-
niedziałki w godz. 15.00–17.00) 
oraz „Złota rączka” (we wtorki 
w godz. 16.00–18.00)! 
 (GCOP/kik)
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kadra Piasta w nowym składzie

Na przełomie sierpnia i września w Gliwicach szykują się emocjo-
nujące 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 Mistrzo-
stwa Śląska Kobiet w Boksie 
rozpoczną się 30 sierpnia 
i potrwają do 5 września. 
Będą rozgrywane na terenie 
hali widowiskowo-sportowej 
przy ul. Jasnej 31. Walki elimi-
nacyjne przewidziano między 

31 sierpnia i 2 września. Od 
3 września zaplanowano 
najważniejsze spotkania. 
W czwartek odbędą się walki 
ćwierćfinałowe, a dzień póź-
niej – półfinały. W sobotę, 5 
września, przyjdzie czas na 
finał mistrzostw. Panie spo-

tkają się na ringu o godzinie 
18.00.

Mistrzostwa będą transmi-
towane na żywo na portalu 
bokser.org. Imprezę objął 
patronatem prezydent Gliwic 
Adam Neumann.  (kik)

Nowym zawodnikiem Piasta został Jakub Świerczok. 
27-letni napastnik został wypożyczony z Łudogorca 
Razgrad do końca sezonu 2020/21.
 – Jestem bardzo zadowolony, że 
w tym sezonie będę reprezentował 
Piasta. Trafiam do dobrego zespołu, 
prowadzonego przez dobrego tre-
nera. Wiem, że przez ten rok będę 
w stanie się jeszcze mocniej rozwi-
nąć – powiedział Jakub Świerczok 
po podpisaniu kontraktu.
Przez ostatnie dwa i pół roku 
Jakub Świerczok występował 
w Łudogorcu Razgrad, z którym 
trzykrotnie wywalczył mistrzo-
stwo Bułgarii. W poprzednim 
sezonie razem z Orlętami grał 
w rozgrywkach Ligi Europy. W bar-
wach bułgarskiego zespołu strzelił 
36 goli w 82 meczach.
Wcześniej występował w Zagłębiu 
Lubin, GKS-ie Tychy, Górniku Łęcz-
na, Zawiszy Bydgoszcz, Polonii By-
tom oraz 1. FC Kaiserslautern. Do 
tej pory 27-letni napastnik rozegrał 
łącznie 67 spotkań na boiskach Eks-
traklasy. Zdobył w nich 27 bramek 
oraz zanotował sześć asyst.
Dla 27-latka to druga przygoda 
z Niebiesko-Czerwonymi w karie-
rze, bowiem w sezonie 2012/13 

był on wypożyczony do gliwickie-
go klubu z 1. FC Kaiserslautern. 
W barwach Piasta zagrał w jednym 
spotkaniu.
 – Cieszymy się, że Jakub Świerczok 
dołączył do naszego zespołu. Dzię-
ki temu ruchowi transferowemu 
wzrośnie rywalizacja w składzie, 
a szczególnie wśród napastników – 
powiedział Bogdan Wilk, dyrektor 
sportowy Piasta Gliwice.

GKS Piast SA

Jakub Świerczok 
wypożyczony do Piasta

SPORT

Pięściarki zawalczą  
w Gliwicach
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znamy już pełną listę zawodników wraz z numerami, z którymi będą występować w barwach Niebiesko-czerwonych we wszystkich rozgryw-
kach w sezonie 2020/21. W kadrze drużyny prowadzonej przez Waldemara Fornalika znalazło się 27 piłkarzy.

Niebiesko-Czerwoni zmagania w 
sezonie 2020/21 rozpoczęli od 
rywalizacji w Totolotek Pucharze 
Polski 15 sierpnia zwycięskim 
meczem z Resovią Rzeszów (4-0). 
Nowymi zawodnikami Piasta są: 
Karol Szymański, Patryk Lipski, 
Javier Ajenjo Hyjek, Arkadiusz 

Pyrka oraz Michał Żyro. Bramkarz 
gra z numerem 33 na plecach. 
Lipski otrzymał „17”, Arkadiusz 
Pyrka „77”, natomiast napastni-
kowi przypadł numer 11. Numery 
postanowili zmienić Tomas Huk, 
Tiago Alves oraz Dominik Steczyk 
– na 5, 7 oraz 16.

kaDRa PIaSTa GlIWIce:
Bramkarze: 1. Jakub Szmatuła, 
12. Patryk Królczyk, 26. Frantisek 
Plach, 33 Karol Szymański.
Obrońcy: 2. Mikkel Kirkeskov, 4. 
Jakub Czerwiński, 5. Tomas Huk, 
14. Jakub Holubek, 20. Martin 
Konczkowski, 22. Tomasz Mo-

kwa, 28. Bartosz Rymaniak, 34. 
Piotr Malarczyk.
Pomocnicy: 3. Tomasz Jodło-
wiec, 7. Tiago Alves, 10. Kristo-
pher Vida, 17. Patryk Lipski, 18. 
Patryk Sokołowski, 19. Sebastian 
Milewski, 21. Gerard Badia, 23. 
Javier Ajenjo Hyjek, 24. Wiktor 

Preuss, 67. Michał Rakowiecki, 
77. Arkadiusz Pyrka.
Napastnicy: 9. Piotr Parzyszek, 
11. Michał Żyro, 16. Dominik 
Steczyk, 99. Karol Stanek.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA
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3

5

4

2
 osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą  

ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszkanie nie 
było wcześniej dotowane!

 wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa

 osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, 
np. stowarzyszenie

 Trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki 
węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się nie 
stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.

 czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – pod wa-
runkiem, że urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego 
pomieszczenia i nie posiada wodnej lub powietrznej insta-
lacji rozprowadzenia ciepła do pozostałych pomieszczeń. 
Należy pamiętać, że restrykcyjne wymogi obowiązujące 
od 1 stycznia 2023 r. w zakresie istniejących kominków, 
zawarte w uchwale antysmogowej, wymuszą ich likwi-
dację lub wymianę! 

 Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę 
właściciela budynku i lokalu na zmianę sposo-
bu ogrzewania, dodatkowo w przypadku ogrze-
wania gazowego wymagane jest pozwolenie  
na budowę z Wydziału architektury i Budownictwa 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

UPeWNIJ SIę! kTO MOże  
UBIeGać SIę O DOTacJę z MIaSTa?

zlIkWIDUJ!

zBIeRz POTRzeBNe DOkUMeNTy! POTRzeBNe BęDĄ:

PODŁĄcz SIę lUB zaINSTalUJ!

UzySkaJ POzWOleNIa!

Podłącz się do:

  miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC)

  sieci gazociągowej
lub zainstaluj:

   kocioł (automatyczny i bez możliwości montażu 
dodatkowego rusztu) na pelet V klasy wg normy 
PN-EN 303-5

lub załóż ogrzewanie:
   elektryczne

   olejowe

 Podpisz umowę z dostawcą gazu lub ciepła z sieci 
lub energii elektrycznej.

 zgoda wszystkich właścicieli budynku i lokalu 
na zmianę systemu ogrzewania, np. w formie 
uchwały wspólnoty mieszkaniowej

faktury lub rachunki imienne za zakup nowego 
urządzenia grzewczego, wkładu kominowego 
lub dobudowanego komina wielopowłokowe-
go – nie mogą być wystawione na działalność 
gospodarczą!  

Usuń piec  
z pomocą miasta!

Masz jednorodzinny dom z przestarzałym piecem lub kotłem węglowym i niewysokie dochody? Wykorzystaj lato i jesień 
do wymiany „kopciucha” i otrzymaj solidny zwrot kosztów z rządowego i miejskiego programu wsparcia proekologicznych 
inwestycji mieszkańców! Jak to zrobić? W pierwszej kolejności trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w katowicach w ramach programu „czyste Powietrze”. Pomogą w tym 
eksperci WFOŚiGW, którzy 21 sierpnia między 9.00 a 13.00 będą dyżurować w Gliwicach w mobilnym punkcie przy Palmiarni 
Miejskiej. W dalszej kolejności warto postarać 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 termomodernizacją! Poniżej opisujemy, jak pozyskać wsparcie z miasta krok po kroku.

opinia uprawnionego podmiotu, potwierdzająca prawidło-
wość podłączenia do przewodu kominowego oraz wykonania 
wentylacji, w przypadku zmiany ogrzewania na gazowe, 
olejowe, pelet drzewny

protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrze-
wania

 protokół sporządzony przez uprawnionego instalatora 
w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne

DODaTkOWycH  
INFORMacJI UDzIela  
WyDzIaŁ ŚRODOWISka  
URzęDU MIeJSkIeGO  
W GlIWIcacH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82
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„czyste Powietrze” – mobilne biuro w parku chopina
21 sierpnia, w mobilnym punkcie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, między 9.00 a 13.00 przy 
Palmiarni Miejskiej dyżurować będą eksperci 
WFOŚiGW. żadne pytanie nie pozostanie bez 
odpowiedzi.
Spotkanie będzie bezpieczne dla zainteresowanych gli-
wiczan – zachowane zostaną wszystkie rekomendacje 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takie jak zakładanie 
maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego.

Dlaczego warto? Bo od 15 maja nabór wniosków 
o dofinansowanie z programu „czyste Powietrze” 
odbywa się na prostszych zasadach! 

Najważniejsze zmiany to m.in. uproszczenie kryteriów 
dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności 
dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; 
zastosowanie nowego formularza wniosku o dotację, 
bazującego, tam gdzie to możliwe, na oświadczeniach 
wnioskodawcy; integracja z programem „Mój Prąd” 
przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji 
fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osob-
nych wniosków; powiązanie poziomu dotacji z efektem 
ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawial-
ność; skrócenie terminu rozpatrywania wniosków z 90 
do 30 dni. 

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet 
do pół roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia 
wniosku bez wychodzenia z domu. 

Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i znaleźć zakładkę 
„Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, wypełnić wnio-
sek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać 
go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość 
wnioskodawcy. 

Nadal funkcjonuje też „tradycyjny” system ubiega-
nia się o dofinansowanie przez Portal Beneficjenta. 
Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl. 

 (kik)

6 zŁÓż WNIOSek PO WykONaNIU INWeSTycJI, czylI:
 po odbiorze uprawnionego podmiotu w przypadku ogrzewania gazowego, olejowego, na pelet drzewny 

       lub:  

 po odbiorze przez uprawnionego instalatora w przypadku ogrzewania elektrycznego

        albo:

 po sporządzeniu protokołu uruchomienia dostawy ciepła, jeśli budynek został podłączony do miejskiej  
sieci ciepłowniczej

Pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony www.gliwice.eu, zakładka Ekologia, odnośnik Jak uzyskać dofinansowanie do 
zmiany systemu ogrzewania  Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny lub na stanowisku 
Wydziału Środowiska UM w Biurze Obsługi Interesanta). 

Do wniosku dołączane będą kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 5 – potwierdzone za zgodność z oryginałem, 
podpisane własnoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Wniosek wraz z kompletem załączników złożysz 
w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Pamiętaj! Wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane są przez 
komisję raz na kwartał.

7

9

8
w przypadku zakwalifikowania przez komisję Twojego wnio-
sku do dotacji, pracownik Wydziału Środowiska umówi się 
z Tobą na wizję w mieszkaniu, by potwierdzić wykonanie 
inwestycji i pełną likwidację starych palenisk węglowych.

w przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk węglowych 
zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie dotacji 

i na tej podstawie nastąpi wypłata pieniędzy

 do 4000 zł

 do 8000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplo-
ny do 4 lat wstecz (licząc od daty na protokole 
końcowym z termomodernizacji). W tym celu 
musisz przedłożyć dodatkowo protokół z wykona-
nych prac oraz faktury potwierdzające wykonanie 
ocieplenia. Jeżeli zostało ono sfinansowane przez 
wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię, pobierz 
kserokopie tych dokumentów od zarządcy lub 
zarządu wspólnoty/spółdzielni.

 UWaGa! Od 1 stycznia 2021 r. zwiększy się  
poziom dotacji: 
 do 6000 zł przy zmianie systemu ogrzewania
 do 12 000 zł przy termomodernizacji 
 do 10 000 zł do pomp ciepła ze znakiem jakości 
EHPA-Q lub CEN Heat Pump Keymark.

 Podtrzymany zostanie poziom dotacji 4000 zł do 
kotłów automatycznych na biomasę i kolektorów 
słonecznych. 

 Powyższe kwoty będą dotyczyć inwestycji  
zrealizowanych od 2020 r.!

kONTROla – zGODa – UMOWa

PaMIęTaJ!

Ile MOżNa OTRzyMać  
OD MIaSTa?

 Dzięki zmianie lokalnych przepisów możliwe jest powtórne 
przyznanie dotacji – w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana 
była do kotła węglowego obecnie nie spełniającego wymogów 
śląskiej uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem 
innym niż węglowe.

 Nie będzie już dofinansowania miejskiego do kotłów na paliwa 
węglowe, montowanych od 2021 r. 

 Dotacje do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg normy 
PN-eN 303-5 na paliwo stałe (ekogroszek) będą przyznawa-
ne do końca 2021 r. tylko dla inwestycji zakończonych do  
31 grudnia br.

http://www.gov.pl
http://www.wfosigw.katowice.pl
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komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

ogłoszenia, organizowanych wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

INFORMacJa Dla 
MIeSzkaŃcÓW 

UBIeGaJĄcycH SIę O kaRTę 
WęDkaRSkĄ

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

lońskiej 16,
• Koło PZW nr 14 Sośnica, siedziba przy ul. Jesien-

nej.
Zaświadczenia z komisji spoza terenu miasta nie 
mogą być podstawą wydania karty wędkarskiej dla 
mieszkańca Gliwic.

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie  

zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego, pn.:

Wykonanie robót modernizacyjnych  
i remontowych w budynku przy  

ul. Toszeckiej 23 w Gliwicach: budowa  
instalacji gazowej, uporządkowanie podłączeń 

i dobudowa przewodów kominowych,  
budowa centralnego ogrzewania i c.w.u., 
likwidacja nieekologicznych urządzeń na 

paliwo stałe, wykonanie pomieszczeń łazienek 
z przebudową instalacji elektrycznej.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 28 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.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

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych  
Wałów 9, 44-100 Gliwice,
informuje, iż dostępne są już  

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 
na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym ter-
minie od 3 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. 
(uczniowie) lub do 15 października 2020 r. (słuchacze 
kolegium) w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Górnych 
Wałów 9.
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzają-
cego złożenie wniosku, uprawniający do stypendium, 
nie może przekroczyć 528 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomo-
cy dostępne są na stronie internetowej www.opsgli-
wice.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze 
socjalnym”.

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

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 1 zadanie inwestycyjne.

Termin składania ofert: 2 września 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 2 września 2020 r. o godz. 11.05

PlaNOWaNy PORzĄDek SeSJI RaDy MIaSTa
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,  

zaplanowanej w trybie zdalnym na 27 sierpnia 2020 r.,  
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

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

Tai chi znów w parku chopina
Tai chi łączy gimnastykę zdrowotną i wybrane ele-
menty sztuk walki, jest również odprężeniem dla 
psychiki i umysłu. zachęcamy do systematycznego 
udziału w sierpniowych spotkaniach organizowanych 
w parku chopina przy Palmiarni w każdy poniedzia-
łek, środę i piątek miesiąca o godz. 19.00.

W zajęciach może wziąć udział każdy – z zachowaniem dystan-
su oraz aktualnie obowiązujących obostrzeń. Wstęp wolny! 
Na uczestników oczekiwać będzie trener Michał Borsuk.

Organizatorem treningów jest Samorząd Miasta Gliwi-
ce. Uwaga! W przypadku niekorzystnej aury zajęcia nie  
odbędą się.  (kik)

Ruch wahadłowy wrócił  na ul. Łabędzką. a 20 sierpnia 
rozpoczął się generalny remont nawierzchni jezdni 
i chodników na ul. Tuwima. kierowcy, uważajcie na 
zmiany w organizacji ruchu!
Powodem zmian w organizacji ruchu na ul. Łabędzkiej jest 
remont kanalizacji deszczowej. Prace prowadzone są w pobliżu 
skrzyżowania z ul. Szafirową, przy wiadukcie z DK88. Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach prosi o stosowanie się do oznakowania 
i poleceń osób kierujących ruchem. Wykonawca robót deklaruje 
zakończenie prac w połowie września br.

Od czwartku, na czas robót, ulica Tuwima jest zamknięta dla ruchu. 
Wykonawca zapewni jedynie mieszkańcom dojazd do posesji. Prace 
mają potrwać w tym miejscu do końca października br. (ZDM)
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ciepło na ekranie
W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – obszernym, interne-
towym zbiorze danych dotyczących Gliwic – działa kolejny geoportal: 
cIePŁO SySTeMOWe. Narzędzie dostępne pod adresem msip.gliwice.eu/
geoportale, opracowane przez Miasto Gliwice we współpracy z Przed-
siębiorstwem energetyki cieplnej, zawiera wiele informacji przydatnych 
mieszkańcom, inwestorom i projektantom.

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

z ciepła systemowego oraz do jakiego 
typu węzła są podłączone,

	które budynki mają podłączoną cie-
płą wodę użytkową z miejskiej sieci 
ciepłowniczej,

	które budynki przeszły z ogrzewania 
gazem na ogrzewanie z miejskiej sieci 
ciepłowniczej,

	ile zmniejszyła się emisja szkodli-
wych pyłów do atmosfery w związku 
z przejściem na ogrzewanie z miej-
skiej sieci ciepłowniczej,

	w których rejonach miasta budynki 
są w trakcie przyłączania do miejskiej 
sieci ciepłowniczej,

	gdzie przebiega sieć ciepłownicza 
oraz jaka jest możliwość przyłączenia 
budynku istniejącego lub projekto-

wanego do miejskiej cieci ciepłow-
niczej,

	w których obszarach miasta zostały wyko-
nane analizy koncepcyjne sprawdzające 
możliwość przyłączenia kolejnych budyn-
ków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dane na serwerze są aktualizowane raz na 
dobę przez pracowników Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej PEC – Gliwice. W przy-
gotowaniu jest także warstwa dotycząca 
efektywności energetycznej budynków. 
Zapraszamy do korzystania!  (kik)

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice.

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

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolon-
gacyjnej.

4. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego uchwały w sprawie wprowadzenia 
na terenie miasta Gliwice opłaty targo-

wej oraz określenia wysokości stawek 
opłaty targowej.

5. Projekt uchwały w sprawie wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego na 
rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody 
Śląskiego nr NPII.4131.1.728.2020 oraz 
nr NPII.4131.1.730.2020 z dnia 30 lipca 
2020 r.

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część 
dzielnicy Łabędy, położoną na wschód 
od linii kolejowej i na północ od ul. Przy-
szowskiej.

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru obejmującego część dzielnicy 
Łabędy, położoną na północ i na zachód od 
linii kolejowych.

8. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
ulicom zlokalizowanym na terenie miasta 
Gliwice.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewod-
niczącego Rady Miasta porządek sesji zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 
20 sierpnia br. oraz w Miejskim Serwisie Infor-
macyjnym w kolejnym numerze, który ukaże się 
27 sierpnia br.

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://msip.gliwice.eu/geoportale
http://msip.gliwice.eu/geoportale


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2020 (1018), 20 sierpnia 2020 9

OGŁOSzeNIa

Miejski zarząd Usług komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnika terenów zielonych – kierowcy w Dziale 
zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umiejętność wykony-

wania prac przy pielęgnacji zieleni,
• prawo jazdy kat. B, BE, T,
• badania wysokościowe (praca na wysokości pow. 3 metrów).
Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych oraz podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzymaniem terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pilarki 

spalinowej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),
• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,
• czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach zielonych, 
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie 
do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

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

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

Miejski zarząd Usług komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku 

ogrodnika terenów zielonych w Dziale zieleni  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, 
• wiedza na temat uprawiania i pielęgnacji roślin.
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• posiadanie prawa jazdy kat. B, BE.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach zielonych,
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe,
• sadzenie roślin sezonowych, bylin, drzew, krzewów,
• odchwaszczanie i pielęgnacja roślin,
• zakładanie i utrzymywanie trawników,
• prace przy zimowym utrzymaniu terenu.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) w terminie 
do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

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

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie 
możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

oferty pracy

Nr naboru: zDM.110.1.11.2020
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
do Referatu planowania i inwestycji drogowych  

oraz ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie i aktualizacja ewiden-

cji dróg publicznych i niepublicz-
nych dla poszczególnych kategorii 
dróg i ulic.

2. Przygotowywanie i udostępnianie, 
na wniosek stron, informacji na 
temat sieci drogowej.

3. Prowadzenie procedury prze-
glądów stanu dróg dla potrzeb 
ewidencji.

4. Bieżące uzupełnianie i aktuali-
zowanie dokumentacji (książek) 
dróg.

5. Generowanie zestawień danych 
o sieci dróg publicznych dla nad-
rzędnych jednostek administracji 
drogowej, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury  
z 16 lutego 2005 r. (DzU z 2005 r., 
nr 67, poz. 585).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miasta Gliwice o za-
liczeniu/niezaliczeniu dróg do ka-
tegorii dróg publicznych i ustaleniu 
ich przebiegu.

8. Prowadzenie ewidencji majątku 
drogowego.

9. Prowadzenie ewidencji dróg pu-
blicznych i wewnętrznych.

10. Nadzorowanie i koordynacja pro-
gramów wspomagających zarzą-
dzanie drogami.

11. Załatwianie skarg i wniosków z za-
kresu prowadzonych spraw. 

12. Współpraca z innymi jednostka-
mi i referatami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

13. Prowadzenie innych działań 
w zakresie związanym z admini-
strowaniem drogami publicznymi 
i wewnętrznymi. 

14. Prowadzenie innych spraw z zakre-
su Referatu planowania i inwestycji 
drogowych oraz ewidencji dróg.

1. Wymagania niezbędne.
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek technicz-
ny (udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynierii lądowej.

1.2. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe.

1.3. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów).
2.1. Mile widziane doświadczenie 

w zakresie prowadzenia ewidencji 
dróg publicznych, w szczególności 
książki drogi oraz oprogramowa-
nia wspomagającego obsługę sie-
ci drogowych. 

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

2.3. Znajomość przepisów dotyczą-
cych wydawania decyzji admini-
stracyjnych.

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicz-
nych, Prawo budowlane, o szcze-
gólnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Kodeks po-
stępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

4. Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku.
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia.
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifi-
kacje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWaGa – Wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NABORY.
Oświadczenia, cV oraz list moty-

wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 7 września 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, 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 mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej www.zdm.gliwice.pl w za-
kładce NABORY wraz z wykazem nume-
rów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. Publikacja 
wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 8 września 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 10 września 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje.
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumen-
tu potwierdzającego niepełno-
sprawność.

6.4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

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

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

Nr naboru: zDM.110.1.10.2020 
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz  

ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na interpe-
lacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referata-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

9. Prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne.
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynieria lądowa,

1.2. Co najmniej 2 letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej,

1.3. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów).
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, 
w rozumieniu art. 14 ustawy  
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Mile widziane uprawnienia w spe-
cjalności drogowej lub branży po-
krewnej – 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone za-
dania, silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

4. Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku.
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i ze-
wnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia.
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifi-
kacje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWaGa – Wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NaBORy.
Oświadczenia, cV oraz list moty-

wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 7 września 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, 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 mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
8 września 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 10 września 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje.
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

6.4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.

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

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

nabór nr kD.210.23.2020.aB-2

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska 
urzędnicze w Wydziale architektury  

i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej 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 oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnospraw-

ności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31 sierpnia 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 korespondencja 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 Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50.

https://mzuk.gliwice.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSzeNIa
nierucHomoŚcioferty pracy

nierucHomoŚci

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

1. lokalizacja: przy ul. Kwiatowej w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• działka nr 250/1, obręb Łabędy, kW nr 

Gl1G/00044270/0, użytek Bz – tereny re-
kreacyjno-wypoczynkowe, powierzchnia 
gruntu 0,0647 ha.

3. Opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest w północnej części 
miasta w odległości ok. 8 km od centrum, w dal-
szej odległości od głównych dróg, w odległości 
ok. 250 m od przystanków komunikacji miejskiej. 
Sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkanio-
wa, ogródki działkowe, tereny kolejowe, budynki 
usługowe. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp 
do drogi publicznej. Teren płaski, zagospodaro-
wany zielenią niską. W północnej części działka 
stanowi pobocze drogi w postaci pasa zieleni. Gra-
nice działki tworzą kształt nieregularny, w części 
północnej bardzo wąski, a w części południowej 
kształt zbliżony do trójkąta. W pobliżu przebiegają 
następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć wo-
dociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, 
gazowa, telekomunikacyjna. 
Na działce zlokalizowane jest przyłącze kanalizacji 
deszczowej kd 200 mm podłączone do wpustu 
deszczowego znajdującego się na ul. Kwiatowej. 
W granicach przedmiotowej działki może prze-
chodzić sieć drenarska. W momencie przeprowa-
dzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na sieci 
szczególną uwagę. W przypadku ich uszkodzenia 
przyszły nabywca zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przedmiotowa działka  obciążona jest słu-
żebnością gruntową (przechodu i przejazdu)  
o pow. 43 m2. Pełna treść służebności zapisana 
jest w księdze wieczystej w dziale III – elektronicz-
ny dostęp do treści księgi wieczystej na stronie: 
https://ekw.ms.gov.pl. Dział IV wolny od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infra-
struktury technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nierucho-
mość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 27 mar-
ca 2008 r. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta (uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r., 
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z 25 lutego 2008 r., 
poz. 709), przedmiotowy teren, oznaczony jest 
symbolem: 
34 mN, co oznacza tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi nieuciążliwe – wbudowane w par-

terach budynków,
b) usługi nieuciążliwe – samodzielne budynki 

usługowe,
c) zieleń ogrodów przydomowych i sadów,
d) niezbędne dojazdy, parkingi na własnej 

działce,
e) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury 

technicznej.
11 zN, co oznacza tereny zieleni niskiej i wyso-
kiej, dla którego obowiązują następujące usta-
lenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zieleni niskiej i wysokiej,
b) tereny zieleni niskiej i wysokiej w strefach 

naturalnych układów ekologicznych,
c) łąki, pastwiska, cieki wodne, zbiorniki wodne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) tereny zieleni urządzonej, 
b) terenowe obiekty małej architektury, takie 

jak ścieżki piesze, ścieżki rowerowe, „ścież-
ki zdrowia”, z urządzeniami do ćwiczeń 
gimnastycznych, ścieżki dydaktyczne, 

c) niezbędne drogi dojazdowe,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicz-

nej.

25 KD, co oznacza tereny komunikacji istniejącej 
i modernizowanej – ulice klasy dojazdowej.
1) przeznaczenie podstawowe:

a) lokalizacje dróg i ulic, z wyposażeniem 
dostosowanym do klasy i funkcji ulicy,

b) niezbędna infrastruktura techniczna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) miejsca postojowe dla samochodów oso-
bowych, 

b) zieleń ochronna i ozdobna, 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej, prowadzone zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach odrębnych, 
w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne, uzgodnione z zarządcami dróg,

d) urządzenia służące odpoczynkowi – na 
ciągach pieszo-rowerowych o charakterze 
turystycznym, obiekty małej architektury,

e) urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej 
(przystanki, zatoki autobusowe).

Brak jest konieczności wydzielenia niewielkiej 
części terenu oznaczonego jako 25 KD.
Zgodnie z rysunkami planu przez przedmioto-
wa działkę przebiega linia energetyczna 110 kV 
wraz ze strefą techniczną, ponadto część działki 
znajduje się w strefie technicznej związanej z prze-
biegiem linii energetycznej 20kV po zachodniej 
stronie nieruchomości.
Działka nr 250/1, obręb Łabędy znajduje się:
• w granicach Obszary Rewitalizacji Łabędy 

(obszar ten nie jest obszarem rewitalizacji 
wyznaczonym na podstawie przepisów ustawy 
o rewitalizacji).

• w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych (GZWP) nr 330 – Gliwice.

5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne 
postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
48 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 490,00 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 29 września 2020 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
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 za-
kładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetar-
gową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzy-
szącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 4900,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując 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 250/1, obręb Łabędy, imię, nazwisko oraz 
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
23 września 2020 r. Podpisanie notarialnej umo-
wy kupna-sprzedaży nastąpi do 29 października 
2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Biorąc pod uwagę kształt działki, jej cechy geome-
tryczne oraz powierzchnię przeznaczoną w planie 
miejscowym pod zabudowę mieszkaniową nie 
może ona stanowić samodzielnej działki budowla-

nej, na której byłaby możliwość budowy budynku 
mieszkalnego. Wobec powyższego zasadnym jest 
przeznaczenie działki do zbycia w trybie przetargu 
ograniczonego.
Przetarg ogranicza się do właścicieli nierucho-
mości przyległych, tj. działek nr 251/1, 251/2, 
252, obręb Łabędy. 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach nie później niż dzień przed wyznaczonym 
terminem przetargu. Wpłata wadium jest równo-
znaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

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

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

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana przez komisję 
przetargową na podstawie elektronicznego wy-
pisu z księgi wieczystej wg stanu na 23 września 
2020 r. W przypadku, gdy zapisy księgi wieczystej 
nie odzwierciedlają stanu faktycznego uczestnik 
zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które 
potwierdzą jego uprawnienie do udziału w prze-
targu ograniczonym w terminie do 23 września 
2020 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-2418/2020 z 23 czerwca 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu 
ustnego ograniczonego prawa własności nie-
ruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 
250/1, obręb Łabędy, położonej w Gliwicach, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości wy-
kazu 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., poz. 65 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczo-
nego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-2418/2020 z 23 czerwca 2020 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami UM Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości  (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

INFORMacJa SzczeGÓŁOWa O OcHRONIe DaNycH OSOBOWycH  
zBIeRaNycH PRzez URzĄD MIeJSkI w GlIWIcacH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

blicznych, 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 Miejskie-
go 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

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiado-
mości nw. wykazy:

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

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 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty  
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 126/2020 do 28 sierpnia 2020 r.,
• nr 127/2020 do 28 sierpnia 2020 r.

lokali przeznaczonych do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części działki:
• nr 339/2020, 342/2020, 344/2020  

do 26 sierpnia 2020 r.,
• nr 362/2020 do 27 sierpnia 2020 r.,
• nr 352/2020, 631/2020,367/2020  

do 28 sierpnia 2020 r.,
• nr 370/2020 do 31 sierpnia 2020 r.;

lokali mieszkalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży na rzecz najem-
cy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr 353-354/2020, 355/2020  

do 26 sierpnia 2020 r.,
• nr 363/2020, 366/2020 do 27 sierpnia 

2020 r.,
• nr 349/2020, 356/2020 do 28 sierpnia 

2020 r.,
• nr 364/2020 do 31 sierpnia 2020 r.

 

●  monter stolarki budowlanej   
    (drzwi) 

wykształcenie: brak wymagań; mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe; osoba 
chętna do przyuczenia; prawo jazdy kat. 
B (warunek konieczny); montaż stolarki 
budowlanej – montaż drzwi; jedna zmiana; 
miejsce pracy: teren Śląska;

●  pomocnik lakiernika 
wykształcenie, doświadczenie: brak wy-
magań; chęci do pracy, osoba chętna do 
przyuczenia; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

●  ślusarz/pracownik   
    warsztatowy 

wykształcenie zawodowe; doświadczenie 
zawodowe mile widziane; umiejętność 
obsługi urządzeń elektrycznych (piły, szli-
fierki kątowej); umiejętność analitycznego 
myślenia; mile widziane uprawnienia na 
wózki widłowe; zakres obowiązków: prace 
warsztatowe; dwie zmiany; miejsce pracy 
Gliwice;

●  fizjoterapeuta – rehabilitacja  
    pacjentów w warunkach   
   domowych 

wykształcenie wyższe; aktualne prawo wy-
konywania zawodu; zakres obowiązków: 

praca z pacjentami w warunkach domo-
wych; miejsce pracy Knurów;

●  elektromonter/elektryk 
wykształcenie zawodowe techniczne; 
obsługa komputera; uprawnienia SEP do 
1 kV; umiejętność pracy w grupie; komu-
nikatywność; zakres obowiązków: praca 
w biurze – kontakt telefoniczny z elektryka-
mi, sporadycznie praca w terenie u klienta, 
sporządzanie dokumentacji technicznej; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

●  magazynier 
wykształcenie: brak wymagań; doświad-
czenie w pracy w magazynie – mile widzia-
ne; mile widziane doświadczenie w posłu-
giwaniu się skanerem oraz uprawnienia 
UDT na wózki widłowe; książeczka sane-
pidu; zakres obowiązków: kompletowanie 
towaru wg zamówień przy pomocy skanera 
i wózka transportowego, przyjęcie towaru, 
rozładunek towaru, czynności magazyno-
we; trzy zmiany; miejsce pracy: Pyskowice;

●  konsultant sprzedaży   
     – sprzedawca stacjonarny 

wykształcenie: brak wymagań; wymaga-
na podstawowa znajomość motoryzacji; 
sprzedaż produktów i usług; bezpośredni 
kontakt z klientem; dwie zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice.

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 13 sierpnia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr kD.210.21.2020.Se-1

nabór na stanowisko sekretarza Miasta Gliwice.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji 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 korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę po-
twierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://bip.gliwice.eu
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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. STyczyŃSkIeGO 55, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 64,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 189 200,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
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 gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 153 200,00 zł
Wadium: 15 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

Ul. ŚW. BRONISŁaWy 6, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 30,54 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego re-montu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 87 700,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
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 Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 91 400,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
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 Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 113 800,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
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 scho-
dowej (pozostającym w częściach wspólnych 
nieruchomości)
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 85 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
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 pomocnicze, 
z Wc dostępnym na klatce schodowej (pozosta-
jącym w częściach wspólnych nieruchomości), 
lokal do generalnego re-montu
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

Ul. BOHaTeRÓW GeTTa WaRSzaWSkIeGO 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 Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 372 600,00 zł
Wadium: 37 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

al. kORFaNTeGO 27, lokal nr 10, I piętro (ofi-
cyna), pow. 58,71 m2 + piwnica: 14,96 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszczenie 
pomocnicze, z Wc dostępnym na klatce scho-
dowej (pozostającym w częściach wspólnych 
nieruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 136 500,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
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 generalnego remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
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 uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować 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. 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 Mieszkaniowej 
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 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 21 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 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 gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
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 sierp-
nia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się 
do 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, parter (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 Mieszkaniowej 
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 uczestniczyć mogą mak-
symalnie 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. DOlNycH WaŁÓW 17B, lokal nr 13, parter, 
pow. 39,69 m2 + piwnica: 9,35 m2, 3 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
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 mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować 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 Mieszkaniowej 
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 mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować 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 piętro, 
pow. 18,80 m2, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
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 mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować 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 zdyscypli-
nowanie 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).

WycIĄG z OGŁOSzeNIa O PRzeTaRGU
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

w Gliwicach 
(zwana dalej „spółką”)

ogłasza I PRzeTaRG USTNy NIeOGRaNIczONy (aUkcJę) na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością spółki, składającej się 
z działki nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, 
powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb 
ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, 
VIII Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: Gl1G/00138748/8.
I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospoda-

rowania przestrzennego, przyjętym uchwałą 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 
z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) działka  
nr 57/1 objęta jest w większości symbolem: 
9UP – tereny usługowo-produkcyjne – istnie-
jące, w pozostałej nieznacznej części, przed-
miotowa działka objęta jest symbolem: 19OK  
– tereny związane z realizacją układu komunika- 
cyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona 
jest użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

II. cena wywoławcza (netto) wynosi 3 535 000,00 zł 
(trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy zło-
tych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena net-
to) osiągnięta w przetargu powiększona o należny 
podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 28 września 2020 r. 
o godz.10.30, w siedzibie spółki w auli, 44-100 Gli-
wice, ul. zwycięstwa 36.

IV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta 
pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na 
rachunek spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym 
w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 
0055 0001, w terminie do 22 września 2020 r.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opubli-
kowane wraz z regulaminem przetargu (aukcji) na 
stronie internetowej spółki, pod adresem: www.
skladowiskogliwice.pl, w zakładce: „Przetargi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu 
udzielają pracownicy spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@sklado-
wiskogliwice.pl, faks 32/231-62-12, adres do 
korespondencji: Przedsiębiorstwo Składowania 
i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. zwycięstwa 36, 
44-100 Gliwice.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku 

„A” o powierzchni 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku 

„C” o powierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M”  

o powierzchni 17,2 m2 / 27,6 m2 / 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne 

miejsca parkingowe bezpośrednio przy 
biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 
przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Lo-

gistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Inter-

modal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

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

e-mail: marketing@scl.com.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako:
• dz. nr 106, obręb kłodnica, użytki: RIIIb 

– grunty orne, B – tereny mieszkaniowe, 
o pow. 0,3592 ha, księga wieczysta nr 
Gl1G/00046746/2,

• dz. nr 107, obręb kłodnica, użytek: RIVa 
– grunty orne, o pow. 0,1866 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00036327/6,

• dz. nr 111, obręb kłodnica, użytki: RIVa – 
grunty orne, B – tereny mieszkaniowe; Bi – 
inne tereny zabudowane, o pow. 1,0470 ha, 
księga wieczysta nr Gl1G/00036328/3;

położonych w Gliwicach przy ul. kozielskiej, sta-
nowiących własność Miasta Gliwice. Łączna po-
wierzchnia gruntu ww. działek wynosi 1,5928 ha.
Termin przetargu: 28 września 2020 r. o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3 311 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020  r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 331 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2020 r.
----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 515, obręb Przedmieście, położonej 

w Gliwicach na północ ul. Daszyńskiego, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice. Użyt-
ki: RIIIa – grunty orne; pow. 0,5268 ha; księ-
ga wieczysta nr Gl1G/00036169/0.

Termin przetargu: 28 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 179 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 117 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2020 r.

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

adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / 
oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału 

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

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 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 nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
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mailto:sekretariat@skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat@skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
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Tegoroczny Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All'improvviso 
rozpocznie się 29 sierpnia. W Gliwicach wystąpi kwartet smyczkowy 
Equilibrium String Quartet.
Zespół specjalizuje się w grze 
na instrumentach historycz-
nych. Pierwsze skrzypce gra 
Sulamita Ślubowska. W skła-
dzie są też skrzypaczki, Mał-
gorzata Malke i Anna Nowak, 

oraz grający na wiolonczeli 
Tomasz Pokrzywiński. Pod-
czas festiwalowego koncertu 
w kościele Marcina Lutra  
(ul. Strzelców Bytomskich 9) 
zabrzmią utwory Ludwiga van 

Beethovena, Józefa Elsnera 
i Stanisława Moniuszki.

Festiwal All'improvviso jest do-
finansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. (mm)

kulTurA

„Historia pszczół” jest pierwszą częścią cyklu nazywa-
nego „kwartetem klimatycznym” autorstwa norwe-
skiej pisarki Mai lunde, którego tematyka wiąże się 
z zagadnieniami degradacji środowiska naturalnego. 
Pomysł na książkę przyszedł do 
autorki, gdy oglądała film do-
kumentalny o Colony Collapse 
Disorder, czyli tzw. masowym 
ginięciu pszczół. Niesamo-
wicie zafascynowało ją życie 
tych owadów i równie mocno 
przeraziła wizja przyszłości bez 
nich. Lunde bardzo skrupulatnie 
przygotowywała się do tego 
dzieła. Zanim zabrała się za pi-
sanie, wiele miesięcy spędziła 
z fachowcami – na rozmowach 
i samej pracy przy ulach. 

Maja Lunde w „Historii 
pszczół” kreśli przejmujący ob-
raz przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości. Mamy tu trzech 
bohaterów i trzy różne linie 
czasowe, które łączy wspól-
ny element, a są to właśnie 
tytułowe pszczoły. Powieść 
równolegle opowiada historię 
Williama – żyjącego w Anglii 
XIX wieku badacza życia pszczół 
i przyrodnika pracującego nad 
skonstruowaniem nowego ula, 
George'a – współczesnego 
amerykańskiego pszczelarza, 
który musi mierzyć się z pro-
blemem masowego ginięcia 
pszczół oraz Tao – mieszkanki 
Chin z 2098 roku (gdzie pszczół 
ze względu na globalną kata-
strofę, która miała miejsce 
50 lat wcześniej, nie ma cał-
kiem), a ludzie, żeby nie zginąć 
z głodu, zajmują się żmudnym, 
ręcznym zapylaniem roślin. 
Losy tych trzech bohaterów 
składają się na kompletną opo-
wieść, niezwykle oryginalną, 
drobiazgowo przemyślaną i ge-

nialnie skonstruowaną. To opo-
wieść o ludziach, o trudnych 
relacjach pomiędzy rodzicami 
i dziećmi, o miłości i co najważ-
niejsze o pasji, która motywuje 
i popycha do działania, stając 
się jednocześnie sensem życia. 

Autorka bardzo niespiesznie 
kreuje świat, jaki jawi się nam 
na kartach jej powieści. Choć 
akcja nie jest wartka, przed-
stawiona historia wciąga bez 
reszty, a przejmującą wizję 
przyszłości świata, którą opisa-
ła autorka, można potraktować 
jako ostrzeżenie, że nasze dzia-
łania, być może niewidoczne 
gołym okiem, znacząco wpłyną 
na życie przyszłych pokoleń.

Książka traktuje o bardzo 
poważnym problemie, który 
dotyczy każdego z nas, bez wy-
jątku. Losy tych niepozornych 
stworzeń ściśle powiązane są 
z losami ludzi, niezależnie od 
czasu i miejsca. Jednak Lunde 
mówi, że jest dla nas nadzieja, 
gdy tylko zdamy sobie sprawę, 
że wcale nie robimy sobie 
dobrze patrząc wyłącznie na 
czubek własnego nosa. Jest 
wręcz odwrotnie. 

„Historia pszczół” to książka 
dla wszystkich miłośników 
literatury. Czyta się ją łatwo, 
jednak za lekkością narracji 
i przyjemną formą kryje się 
poważna i niepokojąca treść, 
która na pewno pozostanie 
z czytelnikiem w pamięci przez 
dłuższy czas.  (MBP)

Smyczki z historią
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kończy się sierpień, a wraz z nim szkolne wakacje. W Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Gliwicach zawsze jest jednak coś, co nigdy się nie kończy: 
lista książek do przeczytania. 30 sierpnia będziecie mogli dodać do 
swojej listy nowe pozycje – przy tężni solankowej bibliotekarze będą 
rozdawać książkowe upominki. Dzień wcześniej, 29 sierpnia, piknik na 
koniec lata zorganizuje Straż Miejska w Gliwicach.

Strażnicy miejscy zapraszają 
na festyn, przy okazji którego 
przypomną ważne kwestie 
związane z szeroko pojętym 
bezpieczeństwem. Będą poka-
zy samoobrony, symulowane 
interwencje i zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Jak zadbać 
o siebie i swoich najbliższych 
w domu, górach, na wodą? Spo-
tkaj się z Misiem Strażnikiem, 
poznaj swojego dzielnicowego 
i spędź miło czas w lesie przy 
ul. Chorzowskiej. Festyn na za-
kończenie wakacji rozpocznie 

się o godz. 13.00 w sobotę 29 
sierpnia.

Akcja MBP w Gliwicach to 
symboliczne zakończenie czy-
telniczego lata pod znakiem 
#zaczytaneGLIWICE. Jeżeli 
przeczytaliście już wszystkie 
książki rekomendowane na 
łamach „Miejskiego Serwisu 
Informacyjnego – Gliwice”, 
spotkajcie się z pracownikami 
MBP przy tężni w lesie przy 
ul. Chorzowskiej i powiększ-
cie swoje kolekcje o wybrane 

przez nich książkowe niespo-
dzianki. Kto wie, co wam się 
trafi?

Na miejscu, 30 sierpnia, będzie 
można zrobić sobie także fotkę 
na tle dekoracyjnego stoiska 
z gliwickimi kamieniczkami, 
odetchnąć świeżym solan-
kowym powietrzem i... sami 
się przekonajcie, co jeszcze! 
Bibliotekarze będą na was cze-
kać na stoisku między godz. 
15.00 a 18.00. 
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Na koniec wakacji

Equilibrium String Quartet


