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Od przyszłego roku Urząd Miejski i miejskie jednostki organizacyjne
zapłacą za energię elektryczną o ok. 60 proc. więcej niż obecnie. Tak
wynika z ofert złożonych w grupowym przetargu na lata 2020–2021
ogłoszonym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.
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O TYLE WIĘCEJ GLIWICE ZAPŁACĄ ZA PRĄD W 2020 ROKU
(w porównaniu do 2019 r.)

>>4

druga strona w obiektywie
Brawo, Agnieszka!

Oni poprowadzą Eurowizję

Czternastoletnia Agnieszka Pera z gliwickiego zespołu Mażoretki Pantery została mistrzynią świata. Reprezentowała Polskę podczas rozgrywanych w Pradze VII Mistrzostw
Świata federacji mażoretkowej IFMS, w kategorii wiekowej „junior”. Mistrzowski tytuł
zdobyła w konkurencji „2x Baton solo”. Agnieszka trenuje z Panterami w Młodzieżowym
Domu Kultury w Gliwicach. (fot. arch. prywatne)

Tancerka Ida Nowakowska, dziennikarz Aleksander Sikora i nastoletnia piosenkarka Roksana Węgiel poprowadzą Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który
dzięki piosence „Anything I Want To Be” odbędzie się 24 listopada w Arenie
Gliwice. Roksana, wykonawczyni zwycięskiego utworu sprzed roku, została także
ambasadorką tego wydarzenia. Hasło tegorocznego konkursu to #ShareTheJoy.
(fot. materiały prasowe junioreurovision.tv)

Chwała bohaterom

Zostań partnerem akcji

Dwóch bohaterów walczących we wrześniu 1939 r. o Westerplatte pochowanych
jest na cmentarzu parafialnym w gliwickim Bojkowie. Pamięć o chorążym Edwardzie Szewczuku i kapralu Michale Plewaku ocalili od zapomnienia mieszkańcy,
od kilku lat spotykający się 1 września o godz. 4.45 przy mogiłach Westerplatczyków w ramach inauguracji „Bojkowskiego Września”. Tak będzie i w tym roku.
(fot. S. Michałuszek)

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM poszukuje partnerów do udziału w 9. akcji zdrowotnej „Gliwicki Dzień dla Zdrowia”. W tym roku odbędzie się ona 19 października. Zachęcamy do współpracy podmioty lecznicze lub inne podmioty świadczące usługi w zakresie
zdrowia. Wystarczy wypełnić druk zgłoszenia (https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/
ZD/DEKLARACJA_GDDZ.doc) i złożyć go do 30 września w Biurze Podawczym UM przy
ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać drogą elektroniczną na adres zd@um.gliwice.pl. Informacji udziela Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33. (fot. Z. Daniec / archiwum UM w Gliwicach)

Gratulacje, mistrzu!

Trzecia wygrana z rzędu

Fantastyczne wieści z Brazylii – Artur Pióro z klubu pływackiego MIG Gliwice
wywalczył złoto na 800 metrów w stylu dowolnym na 5. Mistrzostwach Świata
Osób Niesłyszących w São Paulo! – Za mną najtrudniejsza walka z Włochami.
Chciałbym z całego serca podziękować tym, którzy trzymali za mnie kciuki. Chwila
relaksu i 28 sierpnia startuję na 100 metrów stylem dowolnym, a 29 sierpnia na
400 metrów dowolnym – komentuje Artur. (fot. archiwum prywatne A. Pióro)

W niedzielnym meczu 6. kolejki Piast Gliwice pewnie pokonał Zagłębie Lubin 3:0.
Bramki dla mistrzów Polski zdobyli Jorge Félix, Piotr Parzyszek oraz Gerard Badía.
Niebiesko-Czerwoni odnieśli trzecie zwycięstwo z rzędu, a w czwartym kolejnym
spotkaniu nie stracili nawet gola. W spotkaniu z Zagłębiem bardzo dobrze pokazał
się Sebastian Milewski. Młody pomocnik Piasta był skuteczny w destrukcji, a przy
bramce Gerarda Badíi zanotował asystę. (fot. Piast-gliwice.eu)

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

2

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2019 (967), 29 sierpnia 2019

inwestycje

fot. M. Baranowski

Prace drogowe
na finiszu
Prace na skrzyżowaniu
ulic Toszeckiej, Myśliwskiej
i Pionierów

Co dzieje się na dwóch największych placach robót w ścisłym centrum Gliwic – przy ul. Jagiellońskiej i u zbiegu ulic Wrocławskiej, Kłodnickiej i Zimnej Wody? Jak przebiegają prace przy
ul. Toszeckiej? Sprawdzamy.

Ekipy remontowe, które w drugiej połowie maja wróciły na
odcinek ul. Jagiellońskiej od
skrzyżowania z ulicami Konarskiego i Zabrską do wysokości skrętu
w ul. ks. Hlubka, zakończyły swoje zadanie. Na przebudowanym
odcinku pojawiły się – przypomnijmy – nowe chodniki, zatoka
autobusowa i ścieżka rowerowa.
W najbliższych dniach prace skupią się na przygotowaniu oznakowania pionowego i poziomego.
– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ruch na zmodernizowanym odcinku ul. Jagiellońskiej
powinien zostać przywrócony
najpóźniej we wrześniu – informuje Jadwiga Jagiełło-Stiborska,
rzecznik prasowy Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.

Na Wrocławskiej
powstaje
nowy most
Jego mocno nadwerężony
czasem stuletni poprzednik
przeszedł do historii – został rozebrany z powodu niedostatecznego stanu technicznego. W jego
miejscu rośnie zaś nowy most.
Wykonawca robót zakończył już
deskowanie przęsła i rozpoczął
zbrojenie konstrukcji obiektu.
– To najistotniejszy etap prac konstrukcyjnych. Roboty potrwają
mniej więcej miesiąc – wyjaśnia
rzecznik prasowy ZDM-u. – Prace
przebiegają terminowo, zgodnie
z założonym harmonogramem.
Nowy most o konstrukcji ramowej będzie odpowiadał aktualnym normom technicznym,
a jego nośność zwiększy się do 50
ton. Szacowane koszty inwestycji

Nowy most na
ul. Wrocławskiej

fot. M. Baranowski

Jagiellońska
niemal
gotowa

to około 9 mln zł, z tego blisko
połowę kosztów pokryją środki
pozyskane z rezerwy subwencji

ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Przewidziany termin zakończenia prac to I kwartał 2020 r.

fot. M. Baranowski

Toszecka
nabiera
nowego
kształtu

Prace na ul. Jagiellońskiej
dobiegają końca
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Trwa przebudowa skrzyżowania
ulic Toszeckiej (od skrzyżowania
z ul. Wojciecha do zjazdu do restauracji McDonald’s), Pionierów
i Myśliwskiej. Jeszcze w sierpniu
planuje się zakończenie I i II etapu prac, i przerzucenie ruchu na
gotowy odcinek Toszeckiej. Od
września drogowcy zajmą się
ostatnim przeznaczonym do remontu pasem tej ulicy, gdzie wykonane zostaną warstwy jezdni.
Przebudowany zostanie również
chodnik, kanalizacja deszczowa
i oświetlenie uliczne, zabezpieczo-

ne zostaną sieci uzbrojenia terenu. Prace planuje się zakończyć
w październiku.
Po przebudowie kierowcy poruszający się ul. Toszecką, dojeżdżając do skrzyżowania, będą
mieli do dyspozycji trzy pasy
ruchu: dla skręcających w lewo,
dla jadących na wprost i osobny
dla skręcających w prawo. Przejeżdżający przez skrzyżowanie na
wprost będą poruszali się dwoma pasami ruchu, które w miarę
oddalania się od krzyżówki zwężą
się do jednego. Dzięki zmianom
w organizacji ruchu w zdecydowany sposób poprawi się
także bezpieczeństwo pieszych.
Z myślą o osobach niewidomych
i słabowidzących przy przejściach
ułożona zostanie specjalna kostka. Koszt inwestycji to około
6,5 mln zł.
(kik)
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aktualności

Pobiegną dla
potrzebujących

Przed nami akcja sportowo-charytatywna w szczytnym celu.
1 września na terenie hali Arena Gliwice odbędzie się „FINISZ
WAKACJI – Biegi dla każdego”. Zebrane podczas biegu środki
zostaną przeznaczone na Dom Nadziei – Ośrodek Leczenia
Uzależnień u Młodzieży, który powstaje w Łabędach.

fot. archiwum UM Gliwice

Fundacja „Biegamy z Sercem”
zaprasza do wspólnego biegu
na rzecz osób uzależnionych.
W niedzielę, 1 września, w hali
widowiskowo-sportowej Arena
Gliwice przy ul. Akademickiej 50
odbędzie się „Bieg RAZEM dla
Uzależnionej Młodzieży” (bez
ograniczeń wiekowych) oraz
„Biegi dla Dzieci i Młodzieży”

Najlepsze pięściarki
zawalczą w Gliwicach
O udział w zawodach stara
się około 20 zagranicznych reprezentacji (m.in. z USA, Indii,
Ukrainy, Kazachstanu, Czech,
Niemiec, Senegalu, Słowacji
i Grecji), ekipa kadry narodowej Polski oraz reprezentantki
najlepszych klubów Polski.
Spodziewanych jest ok. 200
zawodniczek z całego świata.

Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie
rozpoczną się 8 września i potrwają prawie tydzień. Walki
eliminacyjne rozpoczną się
w poniedziałek na terenie hali
widowiskowo-sportowej przy
ul. Jasnej 31. Najważniejsze
spotkania rozgrywane będą od
czwartku. Wtedy to rozpocz-

Więcej informacji na temat biegu
można znaleźć na stronie www.
biegamyzsercem.pl. (mf)

fot. materiały Fundacji Biegamy z Sercem

We wrześniu w Gliwicach szykują się sportowe emocje – zbliżają się Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie. Będzie to już 14. edycja tej prestiżowej
imprezy, która ściąga do miasta znakomite pięściarki.

(w wieku od 2 do 21 lat). Celem
akcji jest wsparcie finansowe
Domu Nadziei – Ośrodka Leczenia Uzależnień u Młodzieży, który
zostanie otwarty w Gliwicach
przy ul. Głównej 30.

ną się walki ćwierćfinałowe,
a dzień później – półfinały.
Na sobotę, 14 września, zaplanowano finał mistrzostw.
Panie spotkają się na ringu
o godzinie 18.00.
Mistrzostwa dofinansowane są
z budżetu Miasta Gliwice.

(kik)

Nowe połączenia autobusowe

W poniedziałek, 2 września, zmieni się rozkład jazdy linii autobusowych nr 59, 60 i 236. Uruchomione zostanie bezpośrednie połączenie
autobusowe z Pilchowic (Stanica Kościół) przez Wilczą i Nieborowice do centrum Gliwic – informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Z obsługi linii wyłączone zostaną
przystanki zlokalizowane wzdłuż
ulic: Bardowskiego, Kilińskiego
i Toruńskiej w Gliwicach. Rejon
ten pozostanie obsługiwany
przez linie autobusowe nr: 126,
178, 186, 677, 194N i A4N.
Zmieni się także rozkład jazdy
linii nr 59 – godziny odjazdów
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linią nr 60, na której wydłużone
zostaną godziny kursowania.

fot. T. Bulenda / UM Gliwice

Linia nr 60 będzie kursować
w dni robocze co godzinę. Z Pilchowic do Gliwic będzie można
dojechać od godz. 5.30 do 21.30,
powstaną też nowe przystanki:
Stanica Kościół (na parkingu przy
kościele pw. św. Marcina), Stanica Las (na żądanie, przy ul. Stanickiej w rejonie skrzyżowania
z ul. Wojtową), Wilcza Gliwicka
(na żądanie, przy ul. Rybnickiej pomiędzy skrzyżowaniami
z ul. Gliwicką) oraz przystanek
Nieborowice Mysia Góra (na
żądanie, przy ul. Rybnickiej
w rejonie skrzyżowania z ul.
Mysia Góra).

tych autobusów zostaną dostosowane do czasu odjazdów linii
nr 60 na odcinku: Żerniki Osiedle – Bojków Rybnicka. Ponadto
kursy do Żernik, rozpoczynające

się o godzinach 16.42 i 17.42 na
przystanku Żernica Pętla, zostaną skrócone do przystanku Gliwice Plac Piastów. Kurs do Żernicy, rozpoczynający się obecnie

o godzinie 16.55 na przystanku
Żerniki Osiedle, będzie się rozpoczynał na przystanku Gliwice
Dworcowa o godz. 17.13. Do
Żernik będzie można dojechać

2 września zmieni się także
rozkład jazdy linii 236. W dni
robocze kursować będą dodatkowe autobusy w relacjach
Leboszowice Las – Szczygłowice
Kopalnia oraz Knurów Szpitalna
– Leboszowice Las. Jednocześnie kurs do Leboszowic rozpoczynający się na przystanku
Knurów Szpitalna o 15.09 zostanie opóźniony o 10 minut na
godzinę 15. 19.
Ponadto dla linii 60, 159 i 236
zmieniony zostanie charakter
funkcjonowania przystanków
z przystanków stałych na przystanki „na żądanie”. Zmiany
będą dotyczyły przystanków
Pilchowice Ośrodek Zdrowia,
Pilchowice Dolnej Wsi i Nieborowice Łuże. Więcej informacji
na ten temat można znaleźć
na stronie rj.metropoliaztm.pl,
w zakładce Komunikaty. (mf)
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z miasta

Prąd droższy o 60 proc.!
Dokładnie rok temu samorządowcy zaczęli alarmować o szykowanych przez dostawców energii, drastycznych w skutkach dla miast i gmin,
podwyżkach cen za prąd. Przestrzegali, że uderzą one jeszcze silniej w mieszkańców, ponieważ koszt energii elektrycznej ukryty jest w każdej
usłudze i dostępnym nam produkcie – na przykład w cenie bochenka chleba. Jak pokazują wyniki przetargu GZM, podwyżki, z racji wyborów
parlamentarnych, zostały przez rządzących tylko odsunięte w czasie.
nad 100 instytucji i samorządów, w tym Miasto Gliwice.
9 sierpnia otwarto oferty przetargowe.

Wreszcie w czerwcu br. Sejm
przyjął nowelizację zakładającą
„zamrożenie” cen w całym 2019
roku dla odbiorców z tzw. grupy
taryfowej G (m.in. gospodarstw
domowych, mikro- i małych firm,
szpitali i jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek
organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, np. Lasów
Państwowych) na poziomie z połowy 2018 roku i gwarantującej
różnego rodzaju rekompensaty.

Z analizy cen wynika,
że Gliwice w latach
2020–2021 będą musiały
przeznaczyć na zakup
energii elektrycznej ok.
19,5 mln zł. Jeśli porównać wydatki na energię
elektryczną w kolejnych
dwóch latach do tych,
które Miasto Gliwice
rzeczywiście poniesie
w 2019 roku po rozliczeniu uwzględniającym
wspomnianą ustawową
obniżkę cen, to wzrost
sięgnie ok. 60%.

Tymczasem w lipcu Metropolia
GZM ogłosiła przetarg na grupowy zakup energii elektrycznej
w latach 2020–2021. W skład
grupy zakupowej weszło po-

Nasuwa się wniosek, że gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej,
który dostawcy energii szykowali
odbiorcom już w zeszłym roku,
został ustawą tylko odsunięty

fot. Pixabay

Jeszcze pod koniec grudnia ubiegłego roku uchwalono ustawę,
która miała gwarantować w tym
roku ceny energii z końca czerwca
2018 roku. Resort przez wiele miesięcy zwlekał jednak z rozporządzeniem, które miało szczegółowo
pokazać, jak realizować jej zapisy.

w czasie – na rok następny lub
kolejne lata, w których nie będą
już obowiązywały przepisy ustawy
„zamrażającej” ceny prądu.
Nowelizacją ustawy o cenach
prądu rząd ugasił pożar, ponieważ
podwyżka rachunków mogłaby

poważnie wpłynąć na wynik
zbliżających się wyborów parlamentarnych. Sęk w tym, że temat
powróci i poniesiemy konsekwencje za brak niezbędnych inwestycji
w sektorze energetyki, w tym za
wstrzymywany rozwój produkcji
energii ze źródeł odnawialnych.

Rosnące ceny węgla, coraz droższe zezwolenia na emisję dwutlenku węgla, a także niewielki
udział tanich OZE spowodują, że
Polska – a więc i samorządy lokalne, i ich mieszkańcy – będzie i tak
musiała unieść koszty znacząco
droższego prądu.
(kik/nd)

Ich praca to prawdziwa misja
Przed nami nowy rok szkolny! W najbliższy poniedziałek, 2 września, mury szkół prowadzonych przez Miasto Gliwice przekroczy ponad 25
tys. uczniów i dzieci przedszkolnych, by rozpocząć kolejny rok nauki. Czekają na nich wykwalifikowani nauczyciele – we wtorek 27 sierpnia
zastępca prezydenta Gliwic Krystian Tomala wręczył stopnie nadania awansu zawodowego kolejnym 25 pedagogom.

Nad poziomem nauki i merytorycznym przygotowaniem
uczniów czuwają wykwalifikowani
pedagodzy. Każdego roku nauczyciele doskonalą swoje umiejętności i kształcą się, by zainteresować
młode umysły różnymi dziedzinami nauki i przekazywać wiedzę
w sposób interesujący, motywujący do samodzielnego zgłębiania
interesujących zagadnień.
We wtorek 27 sierpnia w gliwickim Ratuszu stopnie nadania
awansu zawodowego odebrało
kolejnych 25 nauczycieli mianowanych.

fot. Ł. Fedorczyk

W roku szkolnym 2019/2020
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Gliwice
będzie 25 380 podopiecznych
– 20 231 uczniów i 5149 dzieci przedszkolnych. To 90 proc.
wszystkich dzieci i uczniów szkół
podstawowych i średnich, kształcących się w naszym mieście.
W klasach pierwszych naukę
rozpocznie 5351 uczniów, w tym
1626 w szkołach podstawowych
i 3725 w szkołach średnich.

– Praca nauczyciela to zadanie
trudne i odpowiedzialne. Słowo
misja nabiera w tym przypadku
szczególnego znaczenia. Nauczyciel powinien nie tylko uczyć, ale
też wychowywać, dbać by uczniowie nie byli bezkrytycznymi odbiorcami zewnętrznego świata, by
w natłoku wszystkich informacji,
które do nas codziennie docierają, mogli sami odnaleźć prawdę

i wartości – podkreślał podczas
uroczystości Krystian Tomala,
zastępca prezydenta Gliwic.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego odebrało 25
nauczycieli: Aneta Palka, Bożena
Chęcińska, Aleksandra Swierczek, Katarzyna Gąsior, Karioka
Michniewska, Anna Szczeponik,
Barbara Borkowska-Stachel,
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Janusz Napora, Joanna Gliniecka, Dorota Zawadowska, Ewelina Dulęba, Beata Żychowska,
Justyna Mazur, Sonia Kielnar,
Krzysztof Zajączkowski, Aleksandra Zdanek, Edyta Bakalarz,
Ingryda Sznura, Michał Głąb,
Katarzyna Wódka, Małgorzata
Sobaszek, Daniel Wiejowski,
Agnieszka Fara, Agnieszka Jurasz
i Błażej Duda.

Nowo mianowanym nauczycielom gratulujemy, a wszystkim
pedagogom oraz uczniom życzymy wspaniałego roku szkolnego, pełnego pasji i pragnienia
zdobywania wiedzy. Miejskie
rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Gliwicach już 2 września o godz. 12.00 w II LO im.
Walerego Wróblewskiego, przy
ul. Wróblewskiego 9.
(mf)

5

nie przegap!
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kultura

Na tradycyjną nutę

CO? GDZIE? KIEDY?

31 sierpnia i 1 września odbędzie się IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Polish Happy Jazz Fest”. Posłuchamy zespołów swingowych i dixielandowych ‒ cofniemy
się do korzeni tego gatunku!

Five O’Clock Orchestra
wykonają koncert „Happy Jazz For
Onco”. Wydarzenie jest kierowane
do pacjentów Centrum Onkologii –
Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddziału w Gliwicach i odbędzie się
na terenie szpitala.

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Jazzu Tradycyjnego. Wstęp
na koncerty jest bezpłatny. Impreza jest dofinansowana z budżetu
Miasta Gliwice.

(mm)

Koncert z historią w tle

Na zakończenie Parkowego Lata, 31 sierpnia, zaplanowano specjalny koncert
upamiętniający 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W parku Chopina wystąpi
grupa Forteca. Miasto Gliwice zaprasza!
Forteca

Pamięci Franza Honioka
80 lat temu wybuchła II wojna światowa. Zbrojny atak na Polskę poprzedziły tak zwane
incydenty graniczne, wśród nich prowokacja gliwicka w Radiostacji. Muzeum w Gliwicach
31 sierpnia przypomni ofiarę śmiertelną tej operacji dywersyjnej – Ślązaka Franza Honioka.

Franz Honiok – jedna z pierwszych
ofiar II wojny światowej – będzie

■■ godz. 16.00: „Przyjaciel Małego Księcia” – spektakl Lufcika na korbkę w ramach Wakacji z Małym
Księciem, Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Przedwiośnie 2)
■■ godz. 17.00: wieczór z planszówkami, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

sobota 31 sierpnia

■■ od godz. 13.30: koncerty w ramach Polish Happy
Jazz Festu, amfiteatr w Sośnicy (ul. Przedwiośnie 1)
■■ godz. 14.00: „Prowokacja gliwicka w mediach. 80
lat niezwykłych historii” – wykład Kamila Kartasińskiego z okazji 80. rocznicy prowokacji gliwickiej, Radiostacja (ul. Tarnogórska 129)
■■ godz. 14.30: „Franz Honiok – pierwsza ofiara II wojny światowej” – dyskusja z okazji 80. rocznicy prowokacji gliwickiej, Radiostacja (ul. Tarnogórska 129)
■■ godz. 19.30: „Których nam nikt nie wynagrodzi
– 80. rocznica wybuchu II wojny światowej” –
koncert Fortecy w ramach Parkowego Lata, park
Chopina
■■ godz. 20.00: „Radiowcy bez cenzury” – stand-up
Roberta Karpowicza, Tomasza Olbratowskiego, Przemysława Skowrona i Jacka Tomkowicza,
Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

niedziela 1 września

Gli
wi
c

bohaterem nowej wystabędzie można dowiedzieć
wy stałej Muzeum h
się wielu ciekawych
ac
w Gliwicach.
rzeczy na temat
W oddziale w RaHonioka.
diostacji (ul. Tarnogórska 129)
W trakcie
zaplanowano
spotkania
z tej okazji
w Radiostacji
także wykład
będzie proi dyskusję histomowana także
ryczną. 31 sierpksiążka „Franz
nia o godz. 14.00
(Franciszek) Honiok
Franz Honiok
Kamil Kartasiński opo1899–1939. Pierwsza
wie o medialnym odbiorze
ofiara II wojny światowej”.
gliwickiej prowokacji. O godz. 14.30 Praca napisana przez uczniów SP nr
rozpocznie się dyskusja history- 8 w Gliwicach otrzymała wyróżnienie
ków na temat Franza Honioka. Od w ogólnopolskim konkursie „Bohatepracowników Instytutu Pamięci rowie są wśród nas” i została wydana
Narodowej, dr. hab. Grzegorza przez Muzeum w Gliwicach. 
Bębnika oraz dr. Bogusława Tracza, 
(mm)

■■
■■ godz. 16.00: „Andre Rieu. Zatańczymy?” –
retransmisja koncertu, Scena Bajka – Kino Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 18.00: „Jumanji: Przygoda w dżungli”, reż.
J. Kasdan; „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”,
reż. D. Delić – seanse Letniego Kina Plenerowego,
Radiostacja (ul. Tarnogórska 129)

kultura.gliwice.eu

fot. Muzeum w

31 sierpnia 1939 roku grupa esesmanów przebranych za powstańców
śląskich zaatakowała Radiostację
(Gliwice znajdowały się wówczas
na terytorium Niemiec). Naziści
chcieli zrzucić odpowiedzialność za
rozpoczęcie wojny na stronę polską
i uniknąć walk na kilku frontach –
z Rzeczpospolitą i jej sojusznikami.
Podczas prowokacji gliwickiej naziści zamordowali aresztowanego
wcześniej Franza Honioka. Na ofiarę
wybrano go nieprzypadkowo – Franz
Honiok był wprawdzie obywatelem
niemieckim, ale też powstańcem śląskim, który działał na rzecz polskości
tego regionu.

piątek 30 sierpnia

■■ godz. 9.30: „Gliwice oczami literatów” – spacer
historyczny z Adamem Łysiakiem w ramach „Lata
z Gliwickim Wędrowicem, ul. Bienka

fot. materiały promocyjne

Zespół Historyczno-Patriotyczny
Forteca gra muzykę rockową nawiązującą do historii Polski. W koncercie
„Których nam nikt nie wynagrodzi”
słychać będzie inspirację poezją
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,
Władysława Broniewskiego i innych twórców z okresu II wojny
światowej. Koncert rozpocznie się
31 sierpnia o godz. 19.30. Wstęp
wolny.
(mm)

■■ godz. 15.45, 18.00 i 20.15: „Kafarnaum”, reż.
N. Labaki – projekcja w ramach Różnych klimatów
kina, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
■■ godz. 16.00: „Przyjaciel Małego Księcia” – spektakl Lufcika na korbkę w ramach Wakacji z Małym
Księciem, Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach (ul. Junaków 4)
■■ godz. 20.00: „Apollo 11”, reż. T. D. Miller – projekcja z okazji 50. rocznicy lądowania Księżycu,
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

fot. G. Lanting, licencja CC BY-SA 4.0

Zaczniemy występem dla dzieci –
o godz. 14.00 na scenie pojawią
się formacja taneczna Enigma
i Swing Workshop. Na godz. 15.30
zaplanowano początek koncertu
galowego. W tym roku do Gliwic
przyjedzie aż pięć zespołów z różnych stron świata: Five O’Clock
Orchestra (Polska), Enerjazzer
& Piotr Rutkowski (Polska), Sami
Swoi (Polska) & Roman Syrek (Australia), Dixieland Society (Szwecja)
i Stromboli Jazz Band (Katalonia).
Dzień później, 1 września, muzycy

fot. materiały organizatora

IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu
Tradycyjnego „Polish Happy Jazz
Fest” rozpocznie się od prawdziwej,
dixielandowej parady. 31 sierpnia
o godz. 13.30 uczestnicy imprezy
wyruszą ulicami Sośnicy do amfiteatru przy ul. Przedwiośnie 1.

czwartek 29 sierpnia
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Gliwicki budżet obywatelski 2020

Głosowanie coraz bliżej!

Chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze w ramach GBO 2020?
Weźcie udział w głosowaniu! Tym razem odbędzie się ono między 2 a 23 września.
Do głosowania skierowano
145 projektów zaproponowanych przez mieszkańców – w tym
140 zadań dzielnicowych (wśród
nich są propozycje z wszystkich
21 gliwickich dzielnic) i 5 zadań
ogólnomiejskich (ten rodzaj zadań
pojawił się po raz pierwszy).

Każdy mieszkaniec
Gliwic będzie mógł
oddać maksymalnie dwa
głosy, w tym jeden głos
na projekt w dowolnej
dzielnicy i jeden głos na
projekt ogólnomiejski –
na dwóch oddzielnych
formularzach do głosowania.
Głosować będzie można albo
w formie elektronicznej (na e-formularzach aktywnych od 2 września od godz. 8.00 do 23 września do godz. 20.00 na stronie
Gliwice.eu w zakładce „Gliwicki Budżet Obywatelski”), albo
w formie papierowej – na formularzach dostępnych od 2 do
23 września w ponad dwudziestu
punktach konsultacyjnych zlokalizowanych w różnych częściach
miasta (ramka poniżej) bądź
pobranych w tym czasie – i wydrukowanych – ze strony Gliwice.
eu, zakładka „Gliwicki Budżet
Obywatelski”.
W przypadku głosowania elektronicznego potwierdzenie oddania
głosu nastąpi poprzez zatwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail (zatwierdzenie
będzie odrębne dla każdego
z formularzy). Jeden adres e-mail
będzie mógł zostać wykorzystany

do udziału w głosowaniu przez
jednego uprawnionego.
W przypadku głosowania w formie
papierowej głos będzie można oddać w punktach konsultacyjnych
w godzinach ich otwarcia (za dzień
oddania głosu przyjmuje się dzień
złożenia wypełnionego formularza
bezpośrednio w punkcie konsultacyjnym) lub listownie, przesyłając
wypełniony formularz na adres
Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice). O fakcie oddania głosu w terminie decyduje data
jego doręczenia przez operatora
pocztowego do siedziby UM.
Osoby, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie
głosu, będą mogły wziąć udział
w głosowaniu za pośrednictwem
konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21, w godzinach urzędowania
(za okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).
W trakcie całego głosowania na
stronie internetowej Gliwice.eu
będzie udostępniana na bieżąco
aktualna liczba oddanych głosów.
Wyniki poznamy do 23 października.

Podczas ustalania
wyników głosowania będą
brane pod uwagę projekty,
które uzyskały poparcie
co najmniej 30 głosujących
– w przypadku projektów
dzielnicowych oraz
500 głosujących –
w przypadku projektów
ogólnomiejskich.

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2020
KWOTY DLA DZIELNIC
Dzielnica

Kwota na realizację
zadań [w zł]

BAILDONA

304 000

Minimalna liczba głosów
ważnych w dzielnicy,
umożliwiająca udział
w puli dla aktywnych
957

BOJKÓW

170 000

294

BRZEZINKA

162 000

255

CZECHOWICE

126 000

74

KOPERNIKA

318 000

1030

LIGOTA ZABRSKA

153 000

208

ŁABĘDY
OBROŃCÓW POKOJU
OSTROPA

414 000
217 000
171 000

1503
527
299

POLITECHNIKA

206 000

470

SIKORNIK

372 000

1295

SOŚNICA

477 000

1819

STARE GLIWICE

243 000

653

SZOBISZOWICE

365 000

1259

ŚRÓDMIEŚCIE

391 000

1390

TRYNEK

455 000

1710

WILCZE GARDŁO

134 000

117

WOJSKA POLSKIEGO

351 000

1194

WÓJTOWA WIEŚ

230 000

593

ZATORZE

373 000

1300

ŻERNIKI

184 000

361

Razem
na projekty dzielnicowe
Najbardziej aktywne dzielnice
będą miały szansę na finansowy
bonus, czyli środki z tzw. puli dla aktywnych. Pamiętajmy! Zwycięskie
projekty będą realizowane w 2020
roku! 
(kik)

5 816 000

–

Więcej informacji szukaj na

Gliwice.eu

zakładka GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI

WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH:
1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. prymasa Stefana
Wyszyńskiego)
2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul.
Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Zwycięstwa)
3. Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze,
ul. Jasna 31A
4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24

8

10.Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56
11.Filia nr 15, ul. Piastowska 3
12.Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2
13.Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33A
14.Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2
15.Filia nr 21, ul. Syriusza 30
16.Filia nr 22, ul. Spacerowa 6
17.Filia nr 23, ul. Sopocka 2
18.Filia nr 24, ul. Architektów 109
19.Filia nr 25, pl. Jaśminu 20
20.Filia nr 30, ul. Partyzantów 25
21.BIBLIOFORUM, ul. Lipowa 1 (CH Forum)

22.GCOP, Centrum Wolontariatu, ul. Zwycięstwa 1/1, I piętro
23.GCOP, Dom Aktywnej Młodzieży,
ul. Barlickiego 3, pokój 21–22
24.GCOP, Strefa Aktywności Społecznej,
ul. Jagiellońska 21
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gliwicki budżet obywatelski 2020
WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
(głosowanie mieszkańców odbędzie się od 2 do 23 września)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
Kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich

400 000

Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Remont harcówki

083

Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy przy al. Przyjaźni 9 – częściowa wymiana i remont
stolarki drzwiowej, remont podłóg, malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników.

2.

Domki dla kotów

097

Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących.

3.

Zajęcia aktywizujące

159

Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży w wieku 13–20 lat – pierwsza pomoc,
praca w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej.

60 000

4.

Podnośnik basenowy

228

Zakup podnośnika mobilnego dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa”.

35 000

5.

Rehabilitacja

230

Organizacja grupowych zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu
– przez 10 miesięcy, 1 raz w tygodniu.

12 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
84 600
8000

200 100

PROJEKTY DZIELNICOWE
Kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych

5 816 000

Dzielnica Baildona
304 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Zabezpieczenie
schronów

057

Zabezpieczenie schronów na skwerze przy ul. Brzozowej 10–16 – wykonanie tarasów z wysokiej
jakości drewna.

50 600

2.

Place zabaw i sprzęt
dla szkoły

244

Doposażenie placów zabaw przy ZSP nr 6, sali gimnastycznej w sprzęt do narciarstwa biegowego
i kolarstwa górskiego, i sali muzycznej w sprzęt nagłaśniający.

128 600

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

179 200

Dzielnica Bojków
170 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Spektakle i warsztaty

153

Udział 30-osobowej grupy niezamożnych mieszkańców w 10 spektaklach i 10 warsztatach
w Teatrze Miejskim w Gliwicach.

15 000

2.

Przejście dla pieszych

197

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła.

20 000

3.

Kurs samoobrony

198

Techniki samoobrony dla kobiet, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania
w sytuacjach zagrożenia.

15 000

4.

Zagospodarowanie
terenu

210

Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury – w tym budowa historycznej
ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej.

120 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

170 000

Dzielnica Brzezinka
162 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

003

Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki.

2.

Gimnastyka

117

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Park linowy

229

Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową.

162 000

4.

Parking rowerowy

239

Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku
autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej.

23 500

Krótki opis projektu

SUMA
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Przewidywany koszt
projektu w złotych
162 000
6000

353 500
9

Gliwicki budżet obywatelski 2020
Dzielnica Czechowice
126 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Festyn

033

Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka.

14 000

2.

Wiata

072

Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole.

100 000

3.

Uporządkowanie terenu

073

Uporządkowanie terenu i posadowienie 10 nowych ławek na placu przy Starej Szkole.

15 000

4.

Zagospodarowanie terenu

290

Usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia
roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Toszeckiej oraz Nad Łąkami.

54 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

183 000

Dzielnica Kopernika
318 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Miejsca postojowe

034

2.

Zajęcia dla seniorów

036

3.

Street workout

4.

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

Utwardzenie terenu oraz wykonanie 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych na przedłużeniu ul. Jowisza.
Cykl całorocznych zajęć ruchowych dla seniorów 60+, prowadzonych pod nadzorem
fizjoterapeuty – 38 zajęć dla 30 uczestników.

80 000

070

Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni.

100 000

Gimnastyka

088

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

5.

Huśtawka

121

Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni.

30 000

6.

Miejsca postojowe

186

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza.

150 000

7.

Ławki

292 + 027 Montaż dodatkowych 8 ławek przy alei ks. Witoszka.

SUMA

9000
6000

12 000

387 000

Dzielnica Ligota Zabrska
153 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Skwer

275

Wykonanie projektu i rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej.

100 000

2.

Zajęcia sportowe

277

Organizacja całorocznych (z wyłączeniem wakacji) zajęć sportowych – piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, sztuki walki i inne gry zespołowe dla dzieci i młodzieży.

49 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

149 500

Dzielnica Łabędy
414 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

024

Wymiana nawierzchni i montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia
i ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej.

350 000

2.

Chodniki

054

Wykonanie 3 odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej w rejonie bloku przy ul. Wrześniowej 1–3.

30 000

3.

Plac zabaw

068

Stworzenie na terenie SP nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw
– 10 interaktywnych urządzeń edukacyjnych.

198 000

4.

Gimnastyka

251

Organizacja raz w tygodniu zajęć gimnastycznych dla 50 kobiet powyżej 18 roku życia
w miesiącach III-XII (bez wakacji).

12 000

5.

Sygnalizacja
ostrzegawcza

252

Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki
oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną.

60 000

6.

Chodnik

253

Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej.

150 000

7.

Zumba fitness

254

8.

Miejsca postojowe

255

9.

Aktywizacja seniorów

256

10.

Street workout

257

Montaż urządzeń street workout oraz bezpiecznej nawierzchni na terenie Piaskowej Doliny.

100 000

11.

Chodnik

259

Budowa chodnika wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od ul. Pułaskiego do Biedronki.

270 000

12.

Siłownia zewnętrzna

261

Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu – montaż urządzeń na terenie Piaskowej Doliny.

100 000

13.

Tenis stołowy

262

Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci, raz w tygodniu po 2 godziny, w miesiącach II–VI i IX–XI.

16 000

14.

Warsztaty kreatywne

264

Cykl warsztatów artystycznych dla rodzin. 30 spotkań po 1,5 godziny – każde spotkanie
dla 15 rodziców z dziećmi (3–12 lat).

27 000

15.

Pierwsza pomoc

265

Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych.

SUMA
10

Krótki opis projektu

Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby fitness dla 50 kobiet powyżej 18. roku życia
– w miesiącach IV–XI (prócz wakacji).
Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów.
Całoroczny cykl imprez zawierający: 6 koncertów, 3 wycieczki, 2 spektakle teatralne lub filmy,
3 spotkania edukacyjne, 3 spotkania przy muzyce dla osób w wieku 65+.

Przewidywany koszt
projektu w złotych

10 000
96 000
50 700

4800

1 474 500
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Dzielnica Obrońców Pokoju
217 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

035

Wymiana urządzeń i nawierzchni, likwidacja trzech urządzeń siłowych, przeniesienie stołu
do ping-ponga poza teren placu zabaw przy ul. Paderewskiego.

217 000

2.

Droga rowerowa

062

Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną.

210 000

3.

Sala gimnastyczna

233

Modernizacja małej sali gimnastycznej SP nr 39 – uzupełnienie tynków, wymiana oświetlenia,
malowanie sali i korytarza.

57 000

4.

Kurs aktywizacyjny

281

Kurs aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców – 20 warsztatów, średnio 2 razy w miesiącu.

12 000

5.

Kurs komputerowy

283

Organizacja kursu z zakresu obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) – 40 godzin
zakończonych certyfikatem.

30 500

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

526 500

Dzielnica Ostropa
171 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Lampy solarne

032

Budowa 3 solarnych lamp przy przejściach dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w rejonie
przystanku Ostropa Poczta, Ostropa Skrzyżowanie i byłej restauracji „Balaton”.

40 000

2.

Ubrania bojowe

090

Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa.

37 100

3.

Siłownia zewnętrzna

177

171 000

4.

Zakup sprzętu

188

5.

Meble ogrodowe

280

Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy SP nr 3 – montaż 6 kompletów
urządzeń, ławek, tablic informacyjnych.
Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, festynów w SP nr 3 – rozkładane
namioty, stoły, ławki.
Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych, składanych – ław i stołów – dla potrzeb organizacji
przedsięwzięć w dzielnicy.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

12 500
3000

263 600

Dzielnica Politechnika
206 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Aktywizacja seniorów

110

Organizacja 38 warsztatów gimnastycznych, 3 wycieczek do gliwickich atrakcji turystycznych oraz
3 spacerów po mieście z przewodnikiem.

15 300

2.

Spotkania z kulturą

232

Cykl ogólnodostępnych spotkań z kulturą – 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne.

12 000

SUMA

27 300

Dzielnica Sikornik
372 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

166

Wymiana nawierzchni oraz urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia
na placu zabaw przy ul. Derkacza.

350 000

2.

Korty

196

Budowa 2 kortów do badmintona na terenie SP nr 41 – sztuczna nawierzchnia, ławki, kosze.

143 000

3.

Strefa relaksu

288

50 000

4.

Plac zabaw

298

Zakup i montaż mebli miejskich (2 hamaki, 2 leżaki, 2 stoliki) na terenie placu zabaw
przy ul. Bekasa z zachowaniem strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych.
Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 o strefę zabaw i aktywności z nawierzchnią poliuretanową
– huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia edukacyjne, zjeżdżalnie, ławki.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

290 000

833 000

Dzielnica Sośnica
477 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Jezdnia

007

Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema.

360 000

2.

Plac zabaw

064

450 000

3.

Wydarzenia

122

4.

Chodnik

125

5.

Monitoring

127

Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni,
montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia.
Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 MBP – teatrzyki, warsztaty, zabawy,
spotkania literackie.
Budowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż ul. Młodzieżowej (po stronie numerów
nieparzystych) – od ul. Sikorskiego do ul. Jedności.
Rozbudowa monitoringu miejskiego – montaż kamer na boisku sportowym przy ul. Skarbnika,
skrzyżowaniu ul. Jedności i Przedwiośnie, ul. Wielickiej i Korczoka oraz ul. Wielickiej i Odrowążów.

Krótki opis projektu
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Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
433 400
282 000
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6.

Zatoki postojowe

131

Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Przedwiośnie – od kościoła pw. św. Jacka do przejścia
między basenami; działka nr 2065, obręb Sośnica.

320 000

7.

Miejsca postojowe

132

Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 623, obręb Sośnica, przy ul. Odrowążów.

61 200

8.

Pumptrack

214

Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem „Neptun”.

250 000

9.

Street workout

215

Wykonanie projektu street workoutu, bezpiecznej nawierzchni i montaż zestawu drążków
w okolicy istniejącej siłowni przy ul. Dzionkarzy.

100 000

SUMA

2 271 600

Dzielnica Stare Gliwice
243 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Kurtyna wodna

235

Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej.

10 000

2.

Przejście dla pieszych

236

Montaż znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kozielskiej 135–139.

20 000

3.

Ćwiczenia dla seniorów

247

Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey.

15 000

4.

Biegi

269

Cykl biegów przełajowych pod opieką instruktora – 5 biegów, po jednym w miesiącu.

5.

Zajecia sportowe

271

Organizacja zajęć sportowych – piłka nożna, koszykówka, nordic walking, techniki bezpiecznego
upadania i korygujące wady postawy oraz wycieczki rowerowe.

46 000

6.

Strefa relaksu

272

Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej. Wykonanie toru do jazdy na rolkach zgodnie
z dokumentacją projektową.

180 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

5000

276 000

Dzielnica Szobiszowice
365 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Gimnastyka

134

Cykl całorocznych zajęć gimnastycznych dla 20–25 osób w wieku powyżej 50 lat – 38 zajęć
w godzinach popołudniowych.

8300

2.

Wieczorki taneczne

135

Organizacja trzech wieczorków tanecznych z warsztatami tanecznymi w karnawale, latem i jesienią.

9000

3.

Chodniki

170

Remont chodników po obu stronach ul. św. Andrzeja.

170 000

4.

Rozgrywki piłkarskie

171

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7.

16 000

5.

Teatrzyki

172

Organizacja 6 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 20 MBP.

6.

Aqua aerobik

181

Organizacja zajęć aqua aerobiku – 3 grupy po 15 osób od 30. roku życia na basenie „Delfin”.

7.

Joga

182

Cykliczne zajęcia jogi dla seniorów – 42 warsztaty w grupach po 30 osób.

8.

Warsztaty taneczne

183

Warsztaty tańca towarzyskiego dla 30 osób – w miesiącach I–VI oraz IX–XI.

9.

Nordic walking

184

Organizacja zajęć nordic walking – 2 grupy wiekowe (do 50 i 50+) po 15 osób, w miesiącach V–X,
ok. 55 godzin łącznie.

7000

10.

Kurs samoobrony

190

Techniki samoobrony, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

15 000

11.

Zajęcia integrujące

191

Cykl zajęć integrujących młodzież – 60 godzin zajęć sportowych oraz 6 wycieczek na terenie miasta.

17 000

12.

Zajęcia dla dzieci

192

Zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 0–6 lat i ich rodziców – 16 spotkań po 2 godziny.

5600

13.

Plac zabaw

193 + 025

14.

Zajęcia taneczne

15.

Plac zabaw

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

3000
26 000
8200
16 000

Wymiana nawierzchni i urządzeń z zachowaniem istniejącego ogrodzenia placu zabaw
na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej/Mastalerza.

350 000

204

Zajęcia taneczne dla dzieci (7–12 lat) – 40 osób, raz w tygodniu po 1 godzinie
(w grupach po 20 dzieci), przez cały rok (oprócz wakacji), w SP nr 7 i 20.

32 000

243

Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7.

317 800

SUMA

1 000 900

Dzielnica Śródmieście
391 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Droga dojazdowa

011

Remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Zygmunta Starego 19
– od ul. Ziemowita do bramy placówki.

290 000

2.

Pijalnia wody

030

Wykonanie przyłącza wody oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody w pobliżu siłowni w parku Chopina.

25 000

3.

Nasadzenia

042

Wykonanie nasadzeń 20 drzew i 40 krzewów na terenie parku Chopina – uzupełnienie miejsc
po usuniętych drzewach.

30 000

4.

Plac zabaw

067

Wymiana urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na skwerze Bottrop
przy ul. Młyńskiej.

391 000

5.

Street workout

179

Montaż małego zestawu drążków do podciągania przy siłowni w parku Chopina.

70 000

6.

Gimnastyka

268

Cykl 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów w SP nr 28 – raz w tygodniu po 45 minut
dla grupy ok. 30 osób.

10 500

SUMA
12

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

816 500
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Dzielnica Trynek
455 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Plac zabaw

031

Wymiana urządzeń i nawierzchni z zachowaniem układu ciągów komunikacyjnych na placu
zabaw przy ul. Piastowskiej.

300 000

2.

Parking

051

Rozbudowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz naprawą istniejącej nawierzchni
parkingu przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D.

140 000

3.

Język angielski

085

Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Grupy dla początkujących i średnio zaawansowanych.

54 000

4.

Warsztaty

086

Organizacja raz w miesiącu warsztatów rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych w Filii nr 15 MBP.

8400

5.

Gimnastyka

091

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

6000

6.

Aqua aerobik

092

Organizacja 30 zajęć z aqua aerobiku dla 20 osób powyżej 30. roku życia – w miesiącach III–VI i IX–XII.

7.

Zajęcia bokserskie

099

Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z elementami boksu – cykl trzymiesięcznych zajęć raz w tygodniu.

8.

Rozgrywki piłkarskie

154

Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10.

14 000

9.

Sprzęt sportowy

156

Zakup sprzętu na zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez Radę Dzielnicy w ZSP nr 1 – piłki,
koszulki, drabinki itp.

12 000

10.

Zagospodarowanie
terenu

168

Wykonanie chodników i zatok postojowych dla 4 aut, montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci,
wymiana 2 lamp i rekultywacja trawnika na części działki nr 966/6, obręb Trynek.

165 000

11.

Zieleniec

174

Remont odcinka murku w ciągu ul. Piastowskiej (w rejonie biblioteki) wraz z obsadzeniem terenu
zielonego różami.

30 000

12.

Kompleks
wspinaczkowy

194

Wykonanie projektu i montaż skałek, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ciągów
komunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej.

200 000

13.

Stacja napraw rowerów

195

Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury obok obecnie
funkcjonującej wypożyczalni rowerów miejskich.

14.

Zajęcia tai-chi

297

Organizacja zajęć tai-chi dla 30 osób powyżej 35. roku życia.

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych

15 000
6000

6500
24 000

980 900

Dzielnica Wilcze Gardło
134 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

1.

Nasadzenia

218

Zakup i posadzenie roślin cebulowych na placu Jaśminu.

2.

Zakup sprzętu

219

Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, pikników, festynów i konkursów
organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz szkołę – 20 kompletów ławostołów.

3.

Teatrzyki dla dzieci

220

Prezentacja 4 przedstawień małych form teatralnych skierowanych do dzieci,
w sali wielofunkcyjnej przy placu Jaśminu.

10 000

4.

Wynajem sali

221

Wynajem sali przy placu Jaśminu 2 dla potrzeb organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych.

45 000

5.

Parkingi rowerowe

222

Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą
tras rowerowych w rejonie placu Jaśminu.

23 000

6.

Monitoring

223

Rozbudowa monitoringu – montaż kamer w okolicach wjazdu na plac Jaśminu oraz boiska
sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei.

112 000

Krótki opis projektu

SUMA

Przewidywany koszt
projektu w złotych
50 000
9000

249 000

Dzielnica Wojska Polskiego
351 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Street workout

087

Budowa street workoutu – wykonanie nawierzchni i montaż zestawu drążków w pobliżu siłowni
w parku Starokozielskim.

100 000

2.

Gimnastyka

089

Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat.

3.

Plac zabaw

115

Przebudowa placu zabaw w parku Starokozielskim z zachowaniem istniejącego ogrodzenia.
Wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchni z mat przerostowych z uwagi na istniejące drzewa,
wykonanie nasadzeń.

350 000

4.

Droga dojazdowa

136

Remont dojazdu do żłobka miejskiego i przedszkola; działka nr 1671, obręb Nowe Miasto.

110 000

5.

Zajęcia piłkarskie

137

Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży – 2 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych
(6–9, 10–12 lat) – w miesiącach V–IX.

16 000

6.

Plac zabaw

167

Wymiana nawierzchni i urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia na placu
zabaw przy ul. Gagarina.

350 000

7.

Gimnastyka

242

Cykl 38 zajęć gimnastycznych z elementami aerobiku dla pań i panów 60+, w grupach po 15–20 osób.

7600

8.

Warsztaty kreatywne

273

Cykl 16 warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – zajęcia florystyczne, świeczkarskie,
mydlarskie, biżuteryjne, pirograficzne, filcowania, scrapbookingu, decoupage'u.

13 000

9.

Pumptrack

279

Wykonanie projektu oraz budowa toru typu pumptrack obok CH Arena – działka nr 70, obręb Kłodnica.

300 000

SUMA
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1 252 600
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Dzielnica Wójtowa Wieś
230 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Remont zjazdu

012

Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81–83.

50 000

2.

Zagospodarowanie
terenu

056

Wykonanie trawników, chodnika z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi
fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza a ul. Zawiszy Czarnego.

50 000

3.

Karate

163

Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci.

6500

4.

Nasadzenia

234

Wykonanie nasadzeń 4 drzew (klon kulisty lub grab kolumnowy) w pasie zieleni
przy ul. Zawiszy Czarnego w rejonie budynku nr 13 i Kazimierza Wielkiego 15.

5200

Krótki opis projektu

SUMA

111 700

Dzielnica Zatorze
373 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

026

Remont chodnika w ciągu ul. H. Bienka wzdłuż budynków nr 1–7.

2.

Warsztaty

095

Organizacja 15 warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych w Filii nr 17 MBP.

3.

Oświetlenie solarne

096

Oświetlenie skweru pomiędzy ul. Poniatowskiego – Czarnieckiego – Żółkiewskiego – Wolskiego.

50 000

4.

Wykłady

098

Organizacja 10 wykładów o tematyce kulturalnej, podróżniczej i zdrowotnej w Filii nr 17 MBP.

7 000

5.

Plac zabaw

100

Rewitalizacja placu zabaw przy SP nr 18 – zwiększenie powierzchni placu, bezpiecznej
nawierzchni, wymiana urządzeń, wydzielenie stref zabaw, ogrodzenie.

150 000

6.

Wieczorki taneczne

102

Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami wokalno-aktorskimi
dla ok. 400 mieszkańców osiedla.

17 000

7.

Nagłośnienie

103

Stworzenie bogatej oferty edukacyjno-rozrywkowej mieszkańcom dzielnicy poprzez doposażenie
auli szkoły (GCE) w niezbędny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy.

35 000

8.

Teatrzyki

104

Organizacja 4 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 17 MBP.

9.

Zajęcia dla dzieci

108

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w Filii nr 17 MBP.

20 000

10.

Siłownia zewnętrzna

109

Montaż dodatkowych urządzeń siłowych na skwerze przy ul. H. Bienka.

60 000

11.

Fitness

116

Organizacja całorocznych zajęć fitness – treningi wzmacniające, zajęcia mentalne oraz choreograficzne.

63 000

12.

Warsztaty

164

Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 752 godziny warsztatów przyrodniczych,
zielarskich, plastycznych, ekologicznych, komputerowych oraz sportowo-rekreacyjnych.

175 500

13.

Kurs samoobrony

165

Ocena zagrożeń, nauka technik samoobrony, poprawa sprawności fizycznej – 48 spotkań
dla grupy kilkuset osób.

20 000

14.

Warsztaty krawieckie

231

Stworzenie możliwości prowadzenia zajęć z krawiectwa w SP nr 15 – zakup niezbędnego sprzętu
krawieckiego i materiałów.

45 000

Krótki opis projektu

120 000
7600

3200

SUMA

773 300

Dzielnica Żerniki
184 000

Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy
Lp.

Nazwa projektu

Numer
wniosku

Krótki opis projektu

Przewidywany koszt
projektu w złotych

1.

Chodnik

013

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich – od ul. Tarnogórskiej do ul. Kadłubka.

170 000

2.

Sala gimnastyczna

017

Poprawa warunków realizacji zajęć dla mieszkańców i uczniów w SP nr 13 – cyklinowanie
i lakierowanie parkietu, wykonanie nowych zabezpieczeń ścian.

96 000

3.

Trasa
rekreacyjno-sportowa

071

Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów.

184 000

SUMA

450 000

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów
ogólnomiejskich i dzielnicowych, wyłonionych w procedurze
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020

6 216 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie
i zakwalifikowanych do głosowania

12 929 700 zł

www.gliwice.eu
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” znajduje się więcej informacji na temat GBO
14
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ogłoszenia
PLANOWANY PORZĄDEK
SESJI RADY MIASTA

PILOTAŻOWY PROGRAM
AKTYWNY SAMORZĄD 2019
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach informuje,
że PFRON przywrócił dofinansowania
do zakupu wózków inwalidzkich
o napędzie elektrycznym.
Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności dzieci, jak i osoby dorosłe
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności
zawodowej, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą
wózka o napędzie ręcznym.
W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania
pomocy jest zatrudnienie.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to
10% ceny brutto wózka.
Pragniemy także poinformować,
że w roku bieżącym PFRON uruchomił również nowe zadania
umożliwiające udzielenie pomocy osobom:
• z dysfunkcją narządu słuchu
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, w tym:
do uzyskania prawa jazdy, przystosowania samochodu, oraz do
zakupu sprzętu elektronicznego
lub jego elementów oraz oprogramowania.
• z dysfunkcją narządu wzroku
w stopniu umiarkowanym,
obejmujące pomoc w zakupie
sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania.

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,
zaplanowanej na 5 września 2019 r.,
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

• z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
obejmujące pomoc w zakupie
skutera inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka
ręcznego
Informację na temat wszystkich
realizowanych w roku 2019 zadań
w ramach pilotażowego programu
Aktywny Samorząd można znaleźć
na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach www.opsgliwice.pl.
Termin składania wniosków został wyznaczony do 31 sierpnia
2019 r.
Wnioski dostępne są w biurze obsługi środków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 34 w godzinach:
poniedziałek: 12.30–16.30;
wtorek: 12.30–15.00;
środa, czwartek,
piątek: 8.00–11.00

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Gliwice.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie
nieruchomości stanowiącej własność miasta
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ul. Stanisława Witkiewicza 3.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości
położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2019-2021 – aktualizacja.
7. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
nr IV/74/2019 Rady Miasta Gliwice z 28 marca

oraz na stronie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gliwicach.

Informacja o transmisji obrad sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu zapewnienia mieszkańcom szerokiego dostępu do 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.
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są
o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku jawności sesji
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd/Rada Miasta/Sesje Rady
Miasta.

Fot. materiały Agencji „Promocja”

Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim kolejna edycja lubianych przez
gliwiczan Targów Expobud. Będzie to już 15. odsłona imprezy, która na stałe
wpisała się w jesienny kalendarz gliwickich spotkań branżowych.

– Zaplanowaliśmy wiele
warsztatów i spotkań. Powiemy, jak budować relacje
z architektem i wykonawcą,
jak kupić dobrą nieruchomość,
pokażemy też, jak wykonać
obraz z mchu. Targi będą
pełne ciekawych rozwiązań
i niespodzianek. Zapraszamy
do śledzenia na bieżąco naszej
strony www.promocja-targi.pl
oraz naszego fanpage’a –

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta porządek sesji zostanie
zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
dnia 29 sierpnia. oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym w kolejnym numerze, który ukaże się
dnia 5 września.

tel. 32/332-44-49, 32/332-44-50

XV Targi Expobud

Dwudniowy Expobud to okazja, by zaznajomić się z ofertą
liczących się firm oraz najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi obecnie w budownictwie
i aranżacji wnętrz czy ogrodów.

2019 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat
i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad
ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny doraźnych zastępstw, wysokości
i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli.
9. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych.
10. Projekt uchwały w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników kadencji 2020-2023, które
pozostawia się bez dalszego biegu

mówi Wioletta Ochman,
organizator Targów Expobud.

mieszkania lub domu, który
może budzić obawy.

Szkolenia budowania relacji
z architektem, wykonawcą
i dystrybutorem poprowadzi
Grupa Umbrella Marketing
Group. Na płycie hali, w strefie
warsztatów, odbędą się trzy
prelekcje, na które obowiązują zapisy.

Podczas targów odbędą się też
warsztaty Whispers of flowers
– uczestnicy spotkania będą
tworzyć kompozycje jesienne
i obrazy z mchu.

Przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
poprowadzą warsztaty DESIGN
THINKING – w poszukiwaniu
przewagi konkurencji na rynku,
a GRUPA KEJOR poinstruuje,
jak nie kupować „bubla”, czyli

15. edycja targów Expobud
odbędzie się 14–15 września (w godz. 10.00–17.00)
w małej hali Areny Gliwice
przy ul. Akademickiej 50.
Bezpłatny bilet wstępu, po
wypełnieniu formularza,
można pobrać na stronie
www.promocja-targi.pl.

(mf)
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Jarmark Bożonarodzeniowy
2019
Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących
zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019. Planowany termin trwania jarmarku to: 22 listopada –
22 grudnia bieżącego roku.
Organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe
o powierzchni ok. 6 m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne,
• program artystyczny (w wybrane przez
organizatora dni).
Zobowiązania po stronie handlowców:
1. opłata targowa, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gliwic
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia
wysokości stawek dziennych opłaty
targowej),
2. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami licznika zainstalowanego w każdym
z domków handlowych,
3. prowadzenie sprzedaży ciągłej
w dniach i godzinach wskazanych przez
organizatora (nie będzie możliwości
udostępniania domku tylko w wybrane
dni lub godziny),
4. prowadzenie sprzedaży wyłącznie
w domkach zapewnianych przez organizatora (nie będzie możliwości ustawienia dodatkowych stoisk na Rynku).

Zasady naboru:
1. Preferowane będą stoiska wcześniej
nieprezentowane w Gliwicach, o charakterze świątecznym.
2. Preferowany rodzaj asortymentu, który
będzie oferowany podczas jarmarku:
ceramika artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby świąteczne i choinkowe,
choinki, pamiątki i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze oraz wyroby
garmażeryjne i gastronomiczne.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość
dokonania wyboru wystawców i odrzucenie części zgłoszeń.
Termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy
o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wystawcy” (do pobrania ze strony www.gliwice.eu) do 3 października
2019 r., w jeden ze wskazanych poniżej
sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Kultury i Promocji Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
• osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego,
• faksem na nr 32/231-40-59,
• za pośrednictwem poczty e-mail:
kp@um.gliwice.pl.

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta
do 18 października 2019 r.
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ogłoszenia
oferty pracy
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH,
44-100 GLIWICE, UL. CHORZOWSKA 5.

nabór nr KD.210.36.2019.PO-3

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Podatków i Opłat
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282)

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
SPECJALISTA
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 5
1. Zatrudnienie: od 1 października 2019 r., z możliwością przesunięcia terminu
zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.
2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
3. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu (tj. 20 godzin wg harmonogramu).
4. Nawiązanie stosunku pracy:
• stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na
czas określony;
• w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku
urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy
niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy
za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
5. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie;
• posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania
pracy na ww. stanowisku – wykształcenie średnie;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych;
• kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku – minimum 5
lat pracy;
• posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku specjalisty.
6. Wymagania dodatkowe:
• ogólna znajomość przepisów ustaw, a w szczególności: ustawy prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji
oświatowej, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji
publicznej;
• znajomość programów firmy VULCAN (Sekretariat, Dziennik, Nabór)
oraz Hermes, obsługa mLegitymacji;
• znajomość komputera (pakiet Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej, mile widziany SOD);
• wysoka kultura osobista;
• umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń biurowych (faks, drukarka, kopiarka itp.);
• zdecydowanie i samodzielność w działaniu, dyspozycyjność;
• umiejętność pracy w zespole.
7. Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie:
• prowadzenie dokumentacji uczniowskiej;
• przeprowadzanie naboru elektronicznego;
• prowadzenie księgi uczniów, zakładanie i drukowanie arkuszy ocen;
• sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw;
• sporządzanie i wydawanie legitymacji szkolnych uczniom oraz duplikatów legitymacji;
• przygotowywanie dokumentacji do egzaminów maturalnych;
• przygotowywanie dokumentacji do egzaminów zawodowych;
• uzupełnianie na bieżąco danych dotyczących uczniów w SIO;
• wystawianie zaświadczeń oraz zaświadczeń do ZUS;
• prowadzenie ewidencji zwolnień uczniów z niektórych zajęć, przygotowywanie projektów decyzji dla dyrektora szkoły;
• archiwizacja dokumentów uczniowskich;
• prowadzenie archiwum;
• wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego
zakresu czynności.
8. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
w Gliwicach, ul. Chorzowska 5.
2. Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z uczniami,
nauczycielami, pracownikami szkoły oraz interesantami.
3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka.
5. Stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie.
6. Budynek częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
7. Praca w dniach poniedziałek – piątek, zgodnie z harmonogramem.
9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%.
1) Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia
o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe.
2) Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność
10. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
• kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
• kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
• kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
• inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnianie
wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem);
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż korzysta z pełni praw
publicznych;
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do
czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia
pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty;
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.
11. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – SPECJALISTA”, w terminie do 13
września 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5, 44-100 Gliwice.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Zespołu
Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach w terminie do 13 września
2019 r. do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach po terminie, nie będą rozpatrywane.
Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane po 3 miesiącach od dnia
naboru zostaną zniszczone.
12. Dodatkowe informacje:
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru (spełniający wymogi
formalne) zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie
jego przeprowadzenia.
Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani.
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32/230-68-31 w. 319.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 22 sierpnia 2019 r.

● dyspozytor radiotaxi
wykształcenie: brak wymagań, mile widziane
doświadczenie, obsługa komputera, chęci
do pracy, zakres obowiązków: odbieranie
telefonów, wprowadzanie adresu klienta do
systemu, mile widziane osoby z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności, miejsce pracy:
Gliwice;

● pomoc kuchenna
doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku, ks. sanepidowska – mile widziana,
praca w restauracji, także w weekendy, po
12 h, kuchnia polska i śląska, miejsce pracy:
Gliwice Sośnica;

● magazynier w hurtowni
farmaceutycznej
wykształcenie średnie, doświadczenie zawodowe – mile widziane, czynne prawo jazdy
kat. B, zakres obowiązków do przedstawienia

na rozmowie kwalifikacyjnej, umowa zlecenie
przez 1-szy miesiąc, potem umowa o pracę,
pref. osoby z Gliwic, miejsce pracy: Gliwice
centrum;

● specjalista do spraw zamówień 
publicznych
wykształcenie: wyższe, doświadczenie
w podobnych pracach min. 2 lata, obsługa
komputera Ms Office, Excel, umiejętność
przygotowania i prowadzenia postępowań
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, umiejętność publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i w Dzienniku Urzędowym UE, zakres obowiązków:
przygotowanie i prowadzenie postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego (w tym
przygotowanie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówień), udział w pracach Komisji Przetargowych, analiza ofert pod względem kompletności, spełniania warunków
udziału w postępowaniu itp., przygotowanie

zapytań ofertowych, jedna zmiana, miejsce
pracy: Gliwice;

● grafik komputerowy
wykształcenie: min. zawodowe, mile widziane wyższe, min. rok doświadczenia
zawodowego (możliwość przyuczenia), komunikatywna znajomość języka angielskiego
w mowie i piśmie, projektowanie oraz obsługa maszyn poligraficznych, komunikatywność, dobra znajomość programu Corel Draw,
zakres obowiązków: projektowanie składów
graficznych oraz przygotowanie ich do druku,
rozmowa z klientem, sporadyczne wspieranie
introligatorni przy wykańczaniu zleceń poligraficznych, obsługa maszyn poligraficznych,
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● fryzjer

wykształcenie kierunkowe z tytułem czeladnika,
samodzielność, możliwość pracy na 1/2 etatu,
praca od pn. do pt. lub jeden dzień wolny w tygodniu za sobotę, miejsce pracy: Pilchowice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty
lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.
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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 oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,

• planowanych terminów poszczególnych
etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 6 września
2019 r. do godz. 15.00 w Wydziale Kadr,
Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój
357. 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.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych.
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na prace remontowe, w tym współudział w wykonywaniu
przedmiarów i obmiarów robót,
• sporządzanie protokołów konieczności
i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót
związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu
remontów gminnych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości
Książki Obiektu Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich zlecanie do Działu Technicznego,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli
lokali oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla firm
ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych
lokali mieszkalnych oraz sporządzanie
protokołów zdawczo-odbiorczych,
kart stanu technicznego lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja
w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka
kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie
aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.
pl z dopiskiem „aplikacja na stanowisko
inspektora ds. technicznych” w terminie
do 29 sierpnia 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych)”.

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych.
Miejsce pracy: Gliwice
Opis stanowiska:
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z założeniem wspólnoty
mieszkaniowej po wyodrębnieniu pierwszego lokalu w budynku,
• prowadzenie bieżących spraw wspólnot
mieszkaniowych,
• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot mieszkaniowych, m.in.
tworzenie uchwał, prawidłowe powiadamianie właścicieli o terminach
zebrań,
• współudział w zebraniach wspólnot
mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących wspólnoty mieszkaniowe,
umożliwiających prawidłowe rozliczanie
właścicieli lokali,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot
mieszkaniowych dotyczących części
wspólnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe,
• mile widziane co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz
wyciągania wniosków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,

• komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym
znajomość MS Excel),
• odporność na stres,
• dodatkowym atutem będzie posiadanie
licencji zarządcy nieruchomości.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie
aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko
ds. wspólnot mieszkaniowych” w terminie
do 29 sierpnia 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)”.
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Ogłoszenia
oferty pracy
Oferta pracy na stanowisku:
„Mechanik (1)”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry
poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty

zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Elektromechanik (1)”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa autobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.
Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe
kierunkowe, specjalistyczne
szkolenia z zakresu napraw
i obsługi taboru posiadanego
przez PKM Sp. z o.o.,
• podstawowy poziom kompetencji poznawczych,
dobry poziom kompetencji
społecznych i osobowościowych,
• wymagany dobry poziom
wiedzy zawodowej (związany
z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny
powinny być własnoręcznie

podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być
sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty w języku
obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien zostać
opatrzony klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w kancelarii Przedsiębiorstwa
Komunikacji Miejskiej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, w godz. od 7.30
do 14.00.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-62.

Oferta pracy na stanowisku:
„Kierowca autobusu”
w Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji miejskiej według
ustalonego rozkładu jazdy
i harmonogramu pracy,
obsługa przystanków wraz
z wymianą pasażerską,
Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D
wraz ze świadectwem
kwalifikacji zawodowej
potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego
lub uzyskanie kwalifikacji
wstępnej,
• brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy,
• znajomość topografii aglomeracji katowickiej.
Pożądane doświadczenie w prowadzeniu autobusu w transporcie miejskim.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres,
umiejętność pracy w zespole, dobry poziom kompetencji osobowościowych,
społecznych i poznawczych
menedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów
potwierdzających staż pracy
oraz kwalifikacje.
Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach przy ul.
Chorzowskiej 150 w godzinach
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje. Informujemy, że
skontaktujemy się z wybranymi
kandydatami.
Prosimy o zamieszczanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU
z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/330-46-35.

informacje i komunikaty
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu budynku mieszkalnego
przy ul. Góry Chełmskiej 2a w Gliwicach.
Termin składania ofert: 5 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. o godz. 10.30

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

Kompleksową obsługę obejmującą:
• wynajem, pranie i konserwację
odzieży roboczej oraz kurtek zimowych ocieplanych dla pracowników
PEC – Gliwice Sp. z o.o.,
• najem i serwis mat wejściowych.
Termin składania ofert:
3 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
3 września 2019 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku
przy ul. Nowy Świat 33 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U.
z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi.
Termin składania ofert: 5 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

budowę kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych
na terenie miasta Gliwice – 5 zadań.
Termin składania ofert:
9 września 2019 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert:
9 września 2019 r. o godz. 12.00

Remont zasilania i sterowania elektrofiltru kotła WP-70 nr 2 w Ciepłowni
PEC – Gliwice.
Termin składania ofert:
10 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
10 września 2019 r. o godz. 10.30

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

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku
przy ul. Nowy Świat 35 w Gliwicach, wprowadzenie C.O. i C.W.U.
z sieci ciepłowniczej miejskiej wraz z pracami towarzyszącymi.
Termin składania ofert: 5 września 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 5 września 2019 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

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

Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniach w trybie przetargów
nieograniczonych na zadania pt.:

Modernizacja i remont pierwszego
piętra budynku A zlokalizowanego na terenie Śląskiego Centrum
Logistyki S.A. w Gliwicach przy
ul. Portowej 28.
Termin składania ofert:
13 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
13 września 2019 r. o godz. 10.15

Zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej hali magazynu stali E na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
w Gliwicach przy ul. Portowej 28.
Termin składania ofert:
30 września 2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:
30 września 2019 r. o godz. 10.15

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

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 – 46 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, pn.:

Dostawa czterech sztuk fabrycznie
nowych samochodów dostawczych
do 3,5 t typu furgon – nr 01 27 2019.

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

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

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

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

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,
informuje, iż dostępne są
już wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

NIERUCHOMOŚCI

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

NIERUCHOMOŚCI

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

Zarząd Dróg
Miejskich
w Gliwicach informuje,
w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), zarówno Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu),
jak i Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.bip.gliwice.eu), został podany do
publicznej wiadomości wykaz zawierający
nieruchomość:
przeznaczoną do wydzierżawienia,
stanowiącą własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/16/2019 do 20 września 2019 r.

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)
oraz na stronie podmiotowej Wojewody
Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej
zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 19/SP/2019 do 2 września 2019 r.;
• nr 20/SP/2019 do 4 września 2019 r.

przeznaczone do dzierżawy, stanowiące
własność Skarbu Państwa:
• nr 21/SP/2019 do 6 września 2019 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia,
dzierżawy lub zbycia.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2019 (967), 29 sierpnia 2019

oferuje do wynajęcia:
• pomieszczenia biurowe o powierzchni
od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany
przez profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,
4 km od 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
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NABÓR NA MIESZKANIA TBS
AKTUALIZACJA MIESZKAŃ
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS,
który trwa od 12 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Poniżej przedstawiamy aktualnie dostępne mieszkania.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale
Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej
www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Lp.

Adres

1.

Andersena 38/5
I piętro
Andersena 18/6
I piętro
Andersena 22/8
II piętro
Andersena 24/1
parter

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Czynsz
bez
mediów

Rodzaj
mieszkania

676,19 zł

2 pokoje
54,93 m2
2 pokoje
53,60 m2
1 pokój
33,70 m2
1 pokój
42,40 m2

659,82 zł
414,85 zł
521,94 zł

Andersena 8/5
I piętro
Daszyńskiego 20/6
II piętro
Witkiewicza 19/34
IV piętro

(budynek wyposażony
w windę)

462,86 zł
648,98 zł
528,10 zł

1 pokój
37,60 m2
2 pokoje
52,72 m2
1 pokój
42,90 m2

Partycypacja

Kaucja

Terminy oględzin

60 139,00 zł

8114,00 zł

48 923,00 zł

7918,00 zł

24 608,00 zł

4978,00 zł

22 sierpnia 2019 r.
godz. 13.40–13.55
22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.00–14.15
22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.20–14.35
22 sierpnia 2019 r.
godz. 14.40–14.55

21 670,00 zł 6263,00 zł
(hipotetycznie)
27 456,00 zł
57 774,00 zł
31 326,00 zł

22 sierpnia 2019 r.
godz. 15.00–15.15
22
sierpnia 2019 r.
7788,00 zł
godz. 15.45–16.00
5554,00 zł

6337,00 zł

22 sierpnia 2019 r.
godz. 16.30–16.45

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

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, obręb Stare
Miasto, o pow. gruntu 0,3033 ha i pow.
użytkowej budynków 1787,66 m², położona przy ul. Zygmunta Starego 19 w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe oraz
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
KW GL1G/00009898/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
• niezabudowana działka nr 1083, obręb
Stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha,
położona przy ul. Tadeusza Kościuszki
w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe, KW GL1G/00056985/2 prowadzona
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.
Termin przetargu: 7 października 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 106
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 327 200,47 zł,
w tym:
4 326 574,40 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT),
626,07 zł brutto** (w tym 23% VAT).

*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt
10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
**Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wadium: 433 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 października 2019 r.
---------------------------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości położonych przy ul. Łowickiej
w Gliwicach:

• działka nr 1026/3, obręb Żerniki, o pow. 0,0905
ha, zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek
RIVa – grunty orne,

• działka nr 1026/1, obręb Żerniki,
o pow. 0,0678 ha, zapisana w KW nr
GL1G/00139788/7, użytek RIVa – grunty
orne. Sprzedaży podlega niewydzielony
udział w wysokości ¼ w działce nr 1026/1,
obręb Żerniki.
Termin przetargu: 19 września 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 227 000,00 zł,
w tym: 36 000,00 zł – niewydzielony udział w wysokości
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 22 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 września 2019 r.
---------------------------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości, położonych przy ul. Łowickiej
w Gliwicach:

• dz. nr 1026/4, obręb Żerniki, o pow. 0,0902
ha, zapisana w KW GL1G/00013773/0, użytek RIVa – grunty orne,
• dz. nr 1026/1, obręb Żerniki, o pow. 0,0678
ha, zapisana w KW nr GL1G/00139788/7,
użytek RIVa – grunty orne. Sprzedaży podlega niewydzielony udział w wysokości ¼
w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.
Termin przetargu: 19 września 2019 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 106.
Cena wywoławcza brutto: 227 000,00 zł,
w tym: 36 000,00 zł – niewydzielony udział w wysokości
¼ w działce nr 1026/1, obręb Żerniki.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 1221 ze zm).

Wadium: 22 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 września 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
• UL. KOCHANOWSKIEGO 12, lokal nr 8, • UL. RYDYGIERA 7, lokal nr 2, parter, pow.
II piętro, pow. 29,12 m2, 1 pokój, kuch35,99 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka,
nia, WC, spiżarka, przedpokój, lokal do
przedpokój, lokal do generalnego regeneralnego remontu
montu
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 900,00 zł
Wadium: 3900,00 zł
Termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 10.00
do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• UL. RYBITWY 11, lokal nr 2, parter,
pow. 37,78 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do general- • UL. ODROWĄŻÓW 94, lokal nr 1, parnego remontu
ter, pow. 27,76 m2 + piwnica: 1,87 m2,
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 12.00
1 pokój, kuchnia, przedpokój, pomieszCena wywoławcza nieruchomości: 119 700,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
czenie higieniczno-sanitarne, lokal do
Termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 10.45
generalnego remontu
do 11.00, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

• UL. DERKACZA 2, lokal nr 37, VII piętro, pow. 36,86 m2, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 116 700,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2019 r. od godz. 8.00
do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy
ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

INFORMUJE,
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:

Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 148 100,00 zł
Wadium: 7500,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 12.30
do 12.45 (dodatkowy termin oględzin: 10 września
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. PLEBAŃSKA 18, lokal nr I, parter, • UL. KOZIELSKA 13, garaż nr 2, parter,
I piętro, pow. 376,76 m2 + 2 piwni1 pomieszczenie, pow. 15,45 m2, garaż
ce o łącznej powierzchni: 42,51 m2,
do generalnego remontu
parter: 15 pomieszczeń, 3 korytaTermin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
rze, 4 WC; I piętro: 4 pomieszczenia
Wadium: 800,00 zł
i 2 korytarze, lokal do generalnego
Termin oględzin: 9 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
remontu
(dodatkowy termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz.
Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości:
1 092 120,00 zł
Wadium: 54 700,00 zł
Termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 9.30
do 9.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy
ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.

Termin przetargu: 5 września 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:
1 120 200,00 zł
Wadium: 56 100,00 zł
Termin oględzin: 3 września 2019 r. od godz. 10.30
do 10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 30 sierpnia 2019 r.
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Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 11.00

Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 4200,00 zł
Wadium: 300,00 zł
Termin oględzin: 11 września 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

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

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

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:

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

• UL. KORCZOKA 47, garaż nr 5, parter,
1 pomieszczenie, pow. 13,18 m2, garaż
do generalnego remontu

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.

lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:

• nr 156/2019 do 10 września 2019 r.

10.00 do 10.30, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 12 800,00 zł
• UL. WYSZYŃSKIEGO 14B, lokal nr II,
Wadium: 700,00 zł
parter, I piętro, pow. 363,85 m2, parTermin oględzin: 13 września 2019 r. od godz.
12.00 do 12.15
ter: wiatrołap, sala sprzedaży; I piętro:
2 sale (wraz z antresolą), magazyn, trzy
pomieszczenia biurowe, pomieszcze- • UL. NADRZECZNA, garaż nr 1, 2parter,
1 pomieszczenie, pow. 15,73 m , garaż
nie gospodarcze, korytarz, kuchnia,
do generalnego remontu
WC, lokal do generalnego remontu

• nr 311-312/2019 do 4 września 2019 r.,
• nr 314-330/2019 do 4 września 2019 r.;

• nr 153/2019 do 2 września 2019 r.;
• nr 154/2019 do 4 września 2019 r.;

Wadium: 17 100,00 zł
Termin oględzin: 10 września 2019 r. od godz. 10.00
do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 24 września 2019 r.
od godz. 9.00 do 9.30, po wcześniejszym zgłoszeniu
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,
tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 20 września 2019 r.

UŻYTKOWE

przeznaczone do sprzedania, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 155/2019 do 10 września 2019 r.;

Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 68 000,00 zł
Wadium: 3400,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 13.10
do 13.25 (dodatkowy termin oględzin: 10 września
2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcześniejszym
zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 2 przy ul. Niedurnego 6
w Gliwicach, tel. 32/339-29-88)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 19, lokal nr 2, parter, pow.
146,98 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, przedpokój, spiżarka, WC, piw• UL. PSZCZYŃSKA 112B, lokal nr 10,
nica – 10,34 m2, lokal do generalnego
2
III piętro, pow. 51,99 m , 3 pokoje,
remontu
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal
Termin przetargu: 26 września 2019 r., godz. 10.00
do generalnego remontu
Cena wywoławcza nieruchomości: 341 000,00 zł

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Termin przetargu: 12 września 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 200,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 30 sierpnia 2019 r. od godz. 12.00 do
12.15 (dodatkowy termin oględzin: 10 września 2019 r. od
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM
3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 6 września 2019 r.

• nr 313/2019 do 4 września 2019 r.;

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 331/2019 do 4 września 2019 r.;

wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej
własność Miasta Gliwice:
• nr 333/2019 do 6 września 2019 r.

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

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2019 (967), 29 sierpnia 2019

Ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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

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

OGŁASZA

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Miasta Gliwice.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Miasta Gliwice.

2 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106, rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanych działek nr 1084 i 1085,
obręb Sośnica, zapisanych w KW nr GL1G/00012450/3, o łącznej powierzchni 0,1645 ha,
położonych w Gliwicach przy ul. Młodego Górnika 13, stanowiących własność Miasta Gliwice.

2 października 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 106 rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 33, obręb Ostropa Południe, o powierzchni 0,5230 ha, położonej w Gliwicach na południe od
ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00046226/1.

Cena wywoławcza nieruchomości: 315 000,00 zł*
Wadium: 31 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 3150,00 zł
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2147 z późn. zm.).

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW.
Działka oznaczona numerem 1084, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0957 ha, użytek: Bi – inne tereny zabudowane oraz działka
nr 1085, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0688 ha, użytek: Bi
– inne tereny zabudowane. Przedmiotowe działki zapisane są
w księdze wieczystej nr GL1G/00012450/3.
2. Opis nieruchomości.
Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, położone są w Gliwicach
przy ul. Młodego Górnika 13. Przedmiotowe działki tworzą
zwarty teren, w kształcie zbliżonym do prostokąta.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa
oraz tereny kolei. W związku z położeniem nieruchomości
w bliskiej odległości traktu kolejowego, może występować
nadmierny hałas. Na działce sąsiedniej nr 1083, obręb Sośnica, znajduje się budynek o numerze ewidencyjnym nr 3426,
który częściowo zlokalizowany jest w granicach działki nr 1085.
Nieruchomość zabudowana jest budynkami o charakterze usługowo-biurowo-magazynowym oraz blaszaną wiatą, o łącznej
powierzchni użytkowej 162,47 m2 (powierzchnia budynku usługowo-biurowo-magazynowego: 63,65 m2, powierzchnia użytkowa wiaty: 98,82 m2). Stan techniczny budynków – przeciętny.
Teren nieruchomości jest ogrodzony – przebieg ogrodzenia nie
pokrywa się z granicami nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości odnośnie usunięcia drzew i krzewów określa ustawa z 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.).
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa oraz ciepłownicza. Warunki
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. Istnieje możliwość odwodnienia przedmiotowego terenu do kanalizacji
deszczowej.
Wzdłuż granicy działki nr 1084 przechodzi potok Guido, dlatego wykonywanie jakichkolwiek robót nie może spowodować
zakłócenia stosunków wodnych na sąsiednich gruntach. Powstałe szkody właściciel winien usunąć na własny koszt i we
własnym zakresie. Właściciel nie może wykonywać żadnych
prac w odległości 3 m od skarpy rowu. Obowiązuje również zakaz grodzenia w odległości 3 m od skarpy. Właściciel
ma obowiązek udostępnienia dojścia do potoku celem jego
konserwacji.
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego z działek nr
1084 i 1085, obręb Sośnica, do drogi publicznej ul. Młodego
Górnika zjazdem istniejącym. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość
będzie generowała.
3. Ograniczenia/obciążenia nieruchomości.
Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłownicza. Działki nr 1084
i 1085, obręb Sośnica, obciążone są nieograniczoną w czasie
służebnością przesyłu, polegającą na prawie korzystania z części
obciążonej nieruchomości w pasie odpowiadającym długości
i szerokości urządzeń ciepłowniczych na niej posadowionych,
wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach,
w rozumieniu art. 49 § 1 K.C. i stanowiących jej własność, w celu
korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 2010 r. miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ, działki
nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
• 36 MN – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, które zaliczane są do terenów adaptacji
i uzupełniania istniejącej zabudowy i zagospodarowania.
Dla terenów oznaczonych symbolami 01 MN – 36 MN, ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Zgodnie z ustaleniami planu, dla ww. terenów obowiązują m.in.
następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:
– ustala się urządzanie usług lub drobnej wytwórczości wyłącznie w budynkach mieszkalnych,
– zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek,
kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym
stopniu uciążliwości dla otoczenia,
– zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla terenu oznaczonego symbolem 36 MN ustalone zostały na
rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, zarówno od
ul. Młodego Górnika, jak i od cieku wodnego.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach obszaru
górniczego „Sośnica III” i obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu, w granicach którego położona jest
przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Istnieje
możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym (32/338-64-11) na co najmniej dwa dni przed
planowanym terminem wizji.
5. Wadium.
Wadium w wysokości 31 500,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257,
z tytułem przelewu „Przetarg, dz. nr 1084 i 1085, obręb Sośnica,
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 26 września 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe,
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości
przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby/osób,
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
należy okazać aktualny odpis/wydruk z Krajowego Rejestru
Sądowego (z okresu 3 miesięcy przed przetargiem) w przypadku osoby prawnej lub aktualne zaświadczenie/wydruk
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z okresu 3
miesięcy przed przetargiem) w przypadku osoby fizycznej,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego –
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
7. Dodatkowe informacje.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-793/19 z 18 czerwca
2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta
nr PM-3989/2017 z 16 stycznia 2017 r. oraz przeznaczenia
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
prawa własności zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb
Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. 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. Akt notarialny przenoszący prawo własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 1 listopada 2019 r.
7.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.4. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca,
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920
r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-793/19 z 18 czerwca 2019 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10,
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.9. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych 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).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 391 000,00 zł*
Wadium: 39 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 3910,00 zł

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej działki nr 33, obręb Ostropa Południe, odbył
się 8 kwietnia 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej działki nr 33, obręb Ostropa Południe, odbył się
17 lipca 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji
gruntów i KW.
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 33, obręb Ostropa
Południe, o powierzchni 0,5230 ha, zapisana jest w księdze wieczystej nr GL1G/00046226/1, użytki RIVb – grunty orne, W-RIVb
– grunty pod rowami.
2. Opis nieruchomości.
Sprzedaży podlega prawo własności działki nr 33, obręb Ostropa
Południe. Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej
części miasta Gliwice przy autostradzie A4. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz
tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę usługowo-produkcyjną.
Działka nr 33, obręb Ostropa Południe, jest niezabudowana, granice
działki tworzą kształt wąskiego i wydłużonego pasa gruntu (długość
ok. 390 m, szerokość ok. 11 m–20 m). Działka nie jest uzbrojona
w sieci infrastruktury technicznej. Z uwagi na niewielką szerokość
działki jej samodzielne zagospodarowanie na cele zgodne z ustaleniami planu może być znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłego właściciela.
W granicach działki przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska,
w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy na nią
zwrócić szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we
własnym zakresie. Zgodnie z mapą ewidencyjną w granicy działki
przebiegają rowy melioracyjne. Właściciel nie może wykonywać
żadnych prac powodujących zakłócenie drożności przepływu.
Właściciel ma obowiązek utrzymywania drożności przepływu
rowów, zobowiązany jest do ich konserwacji.
Obecnie działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej. Dla zamierzenia inwestycyjnego o charakterze innym niż
rolnicze istnieje możliwość optymalnego skomunikowania działki
do drogi publicznej tj. ul. Daszyńskiego lub ul. Traktorzystów, pod
warunkiem wybudowania dróg przewidzianych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Koszty wybudowania koniecznych dróg poniesie inwestor. Ewentualna realizacja inwestycji
winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku 4a do Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki włączenia do ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie,
zależnie od natężenia ruchu drogowego generowanego przez
inwestycję oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Zgodnie z opracowaną dla Miasta Gliwice „Koncepcją dróg rowerowych” planuje się przyszłościowo realizację trasy rowerowej nr 32 w sąsiedztwie przedmiotowej działki – równolegle do
autostrady A-4.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania.
Zgodnie z obowiązującym od 13 marca 2011 r. miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego dzielnicę Ostropa w Gliwicach (uchwała Rady Miejskiej
nr III/14/2010 z 16 grudnia 2010 r.), działka nr 33, obręb Ostropa,
znajduje się na terenie oznaczonym symbolami:
• 5 MNUn – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy – nowej
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z towarzyszącymi
im garażami i budynkami gospodarczymi, z uwzględnieniem
ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady;
b) zabudowę usługową lub budynki zamieszkania zbiorowego
z wykluczeniem zakładów karnych, z uwzględnieniem ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia i budowle rekreacyjno-sportowe, takie jak: korty
tenisowe, boiska, baseny, place zabaw;
b) zabudowa zagrodowa;
c) urządzona zieleń towarzysząca;
d) magazyny, budynki gospodarcze i garaże;
e) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi;
f) sieci infrastruktury technicznej.
• 3 UPn – co oznacza: tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej nowej;
Przeznaczenie podstawowe:
a) budynki usług i budynki zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem zakładów karnych;
b) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, bazy i składy, hurtownie, stacje paliw, warsztaty i usługa obsługi komunikacji,
salonów samochodowych;
c) towarzyszące zabudowie usługowo-produkcyjnej lokale mieszkalne wbudowane w budynki usługowe lub produkcyjne.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże, w tym wielokondygnacyjne;
b) zieleń urządzona towarzysząca obiektom budowlanym;
c) sieci infrastruktury technicznej.
• 3 UPC – co oznacza: tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej
w komercyjnych strefach miasta;
Przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty produkcyjne, rzemiosło, magazyny, bazy i składy,
hurtownie i giełdy handlowe w obiektach, parki: przemysłowe,
biznesu i technologiczne, stacje paliw, warsztaty i usługi obsługi komunikacji, salony samochodowe i usługi motoryzacyjne,
centra logistyczne;

b) budynki usług i zamieszkania zbiorowego, z uwzględnieniem
ograniczeń dla strefy oddziaływania autostrady;
c) towarzyszące zabudowie usługowo-produkcyjnej lokale mieszkalne wbudowane w budynki usługowe lub produkcyjne.
Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty komunalnej obsługi miasta z wyjątkiem składowisk
odpadów;
b) wewnętrzne ulice dojazdowe, parkingi i garaże, w tym wielokondygnacyjne;
c) zieleń izolacyjna i urządzona towarzysząca obiektom budowlanym;
d) sieci infrastruktury technicznej.
Dodatkowo wąskie pasy działki położone są na terenach oznaczonych symbolami 1 KDZ 1/2 – co oznacza: tereny dróg publicznych klasy zbiorczej oraz 16 KDL 1/2 – co oznacza: tereny dróg
publicznych klasy lokalnej.
Przeważająca część działki nr 33, obręb Ostropa Południe, znajduje się w strefie oddziaływania autostrady A4 i objęta jest izofonami
dopuszczalnego poziomu dźwięku (55dB, 60dB) w porze dziennej
i (50dB) w porze nocnej od autostrady A4.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu, w granicach którego położona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

4. Wadium.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które
wniosą wadium w wysokości 39 100,00 zł 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 zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony, działka 33,
obręb Ostropa Południe, imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa
oraz NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie nabywana”.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej
26 września 2019 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez
oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się
od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
5. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz
okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
dowodu wniesienia wadium,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby
obecnej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego lub sporządzonego w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego odpisu/wydruku z Krajowego Rejestru
Sądowego (z okresu 3 miesięcy przed przetargiem) w przypadku osoby prawnej lub aktualnego zaświadczenia/wydruku
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z okresu
3 miesięcy przed przetargiem) w przypadku osoby fizycznej;
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
6. Dodatkowe informacje
• W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-20/18 z 27 listopada 2018
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej działki nr 33, obręb Ostropa Południe, oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości,
która objęta jest niniejszym ogłoszeniem, 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 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
• 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. Akt notarialny przenoszący prawo
własności nieruchomości powinien być podpisany w ciągu 30
dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 1 listopada 2019 r.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta.
• Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
• W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie w wymaganym terminie aktu stosownego zezwolenia na nabycie
nieruchomości – w zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
• Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie:
32/338-64-11 lub 32/338-64-12, 32/338-64-41.
• Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
• Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
• Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz.1490).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia
w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach
deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od
nieruchomości.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacja
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków
zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami urzędu
– w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; podanie tych
danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie
podać danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie
jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie,
• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych własnych,
zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których
mowa w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani
ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa
pracy – w takim przypadku, niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.
2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice.
W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa
21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl
z inspektorem ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście
do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę,
w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne
do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych,
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania,
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
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• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również
cofnąć zgodę, wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie
danych osobowych do momentu jej wycofania.
W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia
danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie
SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas
zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane
osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie
danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych
lub podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy
i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym,
w celu wykonywania zadań publicznych,
• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada
na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania
do publicznej wiadomości przetwarzanych danych osobowych,
b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

19

20

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 35/2019 (967), 29 sierpnia 2019

