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Jed dnica

fot. R. Neumann / UM Gliwice

Obwo a
gotow

Jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gliwicach została ukończona. Do użytku
kierowców oddano w weekend 5–6 września ponad 3-kilometrowy odcinek zachodniej
obwodnicy miasta łączący ul. Rybnicką z Daszyńskiego, a na potrzeby miłośników jazdy na
rowerze i rolkach – drogi serwisowe. Nowo powstały zachodni ring powinien odciążyć ulice
w centrum Gliwic, będzie też wygodnym połączeniem pomiędzy dzielnicami.

>>3

arena gliwice

Przed nami weekend pełen wrażeń
Wrzesień, a wraz z nim nadchodzącą jesień za sprawą Areny Gliwice rozpoczynamy z pozytywną energią.
Trzy dni, trzy różne propozycje. Zobaczcie, jak w nadchodzący weekend możecie spędzić wolny czas.
okazja, by zaczerpnąć inspiracji
do kreatywnych, niebanalnych
zabaw, które pomogą rozwijać
dziecięce talenty.

To nowoczesna koncepcja, która
łączy możliwość robienia zakupów
u polskich producentów z aktywnym spędzeniem czasu z rodziną.

Bilety w cenie 8 zł dostępne są
przez stronę: trends4kids.pl/kup-bilet. Dzieci do 12. roku życia
wchodzą bezpłatnie.

Podczas wydarzenia warto wziąć
udział w merytorycznych prelekcjach, prowadzonych przez najlepszych ekspertów, dzięki którym
można powiększyć swoją wiedzę
z zakresu macierzyństwa. Targi
Trends 4 Kids to także idealna

Więcej o wydarzeniach można
przeczytać na stronie internetowej www.arenagliwice.com oraz
na Facebooku Areny Gliwice w zakładce Wydarzenia.


Daria Piprek / Arena Gliwice

Piątek w Arenie Gliwice rozpocznie się od emocji pod znakiem
Armia Fight Night

twoim zdaniem rodzaj tańca,
sprawdź godziny warsztatów
i ucz się tańczyć od najlepszych!
Osobom zainteresowanym warsztatami lub ofertą szkoły tańca
3arte Arena Gliwice polecamy
stronę www.3arte.pl. Warto nie
zwlekać z decyzją – liczba miejsc
jest ograniczona.

ROZWIŃ
SWOJE TANECZNE
UMIEJĘTności

szaleństwo na parkiecie. Jednak
to nie będzie zwykła potańcówka. Po południu zapraszamy na
warsztaty taneczne 3arte Arena
Gliwice z najlepszymi tancerzami
w Polsce: Stefano Silvino, Klaudią Antos, Karoliną i Gregorym.
A wieczorem, na zakończenie tego
wyjątkowego dnia, na imprezę
z głównym motywem tańca latynoamerykańskiego – mówi Łukasz
Buszman, manager ds. promocji
Areny Gliwice.

– W sobotę 12 września klasycznie stawiamy na taneczne

Hip-hop, jazz/modern, bachata –
wybierz najbardziej interesujący

Na targach Trends 4 Kids dobrze
bawić się będą zarówno rodzice,

Możecie stać się częścią tego
niezwykłego widowiska i oglądać
walki z trybun Areny Gliwice, bilety są jeszcze dostępne na www.
eventim.pl. Serdecznie zapraszamy przed ekrany telewizorów, wydarzenie będzie transmitowane
na kanale TVP Sport.

jak i dzieci. W niedzielę, 13 września, po raz czwarty w Arenie
Gliwice odbędą się targi mody,
zabawek i akcesoriów dla dzieci.

fot. materiały prasowe Areny Gliwice

Jeśli nigdy nie słyszeliście o tym
wydarzeniu, czas nadrobić zaległości. Armia Fight Night to niezwykła gala sportów walki. Tego
wieczoru w klatkach z zawodnikami MMA zmierzą się żołnierze
Wojska Polskiego. Patryk Kaczmarczyk vs Adrian Kępa w walce
wieczoru, a do tego wiele innych
znanych osobowości: Sebastian
Romanowski, Marcin Krakowiak,
Łukasz Stanek czy Mateusz Pudło.

fot. materiały prasowe Areny Gliwice

Wielkie nazwiska, mnóstwo emocji i walki na najwyższym poziomie
– tak najlepiej możemy opisać to,
co szykujemy dla widzów w piątek, 11 września, na Minutor
Energia Armia Fight Night 8!

SPĘDŹ CZAS Z RODZINĄ
W CIEKAWY SPOSÓB
Weekend zamkniemy imprezą Trens 4 kids dla całych rodzin

Ligowcy ruszyli

GTK Gliwice zaczęło nowy sezon od mocnego wejścia i serii zwycięstw. W pierwszym
spotkaniu Energa Basket Ligi
GTK Gliwice wygrało z Polskim
Cukrem Toruń 88:74. Gliwiccy gospodarze rozpoczęli od
mocnego uderzenia i pokonali
Twarde Pierniki po raz pierwszy w historii. Owocne było
także spotkanie z Eneą Astorią
Bydgoszcz. Obfitujący w rzuty
z dystansu mecz GTK zakończyło z wynikiem 91:83.

Piłkarze futsalowego Piasta mają chrapkę na najwyższe laury
w sezonie
fot. materiały prasowe Areny Gliwice

Zwycięstwem rozpoczął sezon
także Piast Gliwice – Futsal. Nasi
futsalowcy wygrali z AZS UŚ Ka-

fot. materiały prasowe Areny Gliwice

W Arenie Gliwice znowu można kibicować swoim ulubionym drużynom.
Po półrocznej przerwie w Małej Arenie ruszyły spotkania Energa Basket
Ligi i Futsalu Ekstraklasy.

Koszykarze GTK z impetem rozpoczęli sezon

towice 3:1. Spotkanie rozegrano
w zupełnie nowym składzie –
podczas przerwy wywołanej pandemią zakontraktowano ośmiu
nowych zawodników. Pięciu
przeszło z GSF Gliwice, trzech to
zagraniczni gracze. Zmiany miały
na celu podniesienie jakości sportowej po to, by w nowym sezonie
powalczyć o medal.
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Pomóżmy naszym gliwickim
drużynom utrzymać dobrą
passę, wspierajmy ich z trybun! Sprawdźcie terminarze na
stronach internetowych drużyn
i spotkajmy się razem w Małej
Arenie Gliwice. 



Daria Piprek / Arena Gliwice

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

Obwodnica gotowa

fot. R. Neumann / UM Gliwice

inwestycje

Jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gliwicach została ukończona. Do użytku kierowców oddano w weekend
5–6 września ponad 3-kilometrowy odcinek zachodniej obwodnicy miasta łączący ul. Rybnicką z Daszyńskiego, a na potrzeby miłośników jazdy na rowerze i rolkach – drogi serwisowe. Nowo powstały zachodni ring powinien odciążyć ulice
w centrum Gliwic, będzie też wygodnym połączeniem pomiędzy dzielnicami.

fot. UM Gliwice

– Ta inwestycja to jeden z etapów
budowy kompleksowej obwodnicy
miasta, której pełen rezultat osiągniemy po zakończeniu kolejnych

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Śpiewok (zastępca prezydenta Gliwic),
Waldemar Macyszyn (prezes PRUiM), Nicolas Dépret (prezes zarządu
Eurovii Polska).

fot. UM Gliwice

Budowę zrealizowało konsorcjum firm Eurovia Polska i PRUIM za kwotę ok. 86 mln zł. Inwestycja powstała dzięki unijnemu
wsparciu. 85% dofinansowania
uzyskano w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014–2020
(Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie
miast od nadmiernego ruchu
drogowego).

Zanim odcinkiem obwodnicy zachodniej przejechały
pierwsze samochody,
5 września przygotowano
uroczystość z okazji zakończenia prac i udostępniono
trasę dla wszystkich chętnych. Była to jedyna i niepowtarzalna okazja do spaceru,
biegu, przejazdu rowerem,
na rolkach czy hulajnodze
w tym miejscu.

fot. UM Gliwice

Liczący 3,4 km odcinek zachodniej obwodnicy miasta od ul.
Rybnickiej do Daszyńskiego ma
jedną jezdnię z dwoma pasami
ruchu. Droga jest oświetlona
i wyposażona w – znane już z gliwickich ulic – tablice zmiennej
treści, na których wyświetlane
są informacje o ewentualnych
utrudnieniach, sytuacji na
drogach lub warunkach pogodowych. Wzdłuż trasy powstała
także infrastruktura dla pieszych
i rowerzystów oraz rolkarzy. Na
części obwodnicy, od strony ul.
Daszyńskiego, wybudowano
ekrany akustyczne. Powstały
także miejsca do ważenia pojazdów. Prędkość, z jaką można
się poruszać, to na ogół 70 km/h
(50 km/h w rejonie skrzyżowań).

odcinków trasy. Dopełnimy w ten
sposób dobrze przemyślaną drogową układankę, systematycznie
tworzoną przez gliwicki samorząd – podkreślał obecny podczas
uroczystości zastępca prezydenta
Gliwic Mariusz Śpiewok, otwierający trasę wraz z prezesem zarządu
Eurovii Polska Nicolasem Dépretem i prezesem Przedsiębiorstwa
Remontów Ulic i Mostów Waldemarem Macyszynem.
Uroczystości z okazji zakończenia
prac towarzyszyła impreza dla
mieszkańców „Aktywna Obwodnica”, której gościem specjalnym
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i sprawozdawcą był Tomasz Sikora,
wybitny biathlonista i medalista
Zimowych Igrzysk Olimpijskich,
obecnie komentator sportowy.
– Gliwice w ostatnich latach słyną
z tego, że są bardzo prosportowe
– zauważył mistrz. – Cieszę się,
że otwarcie tej trasy to nie tylko
przecięcie wstęgi i że są w to zaangażowani ludzie sportu, którzy
biegają, jeżdżą na rowerach
i łyżworolkach, i bardzo dobrze
się przy tym bawią – podkreślił
Tomasz Sikora.

Przypomnijmy, że do końca
tego roku powinna być
również gotowa inna część
obwodnicy: na odcinku
Bojkowska – Pszczyńska
o długości 1,5 km.
Tam stan zaawansowania prac
wynosi 80%. Do zrobienia pozostał kilkudziesięciometrowy
odcinek drogi rowerowej i część
chodników. Prowadzone są także
roboty wykończeniowe w okolicach ul. Pszczyńskiej. Do zrealizowania pozostało częściowo
oświetlenie uliczne (pojedyncze
sztuki) i docelowa organizacja ruchu. Kończy się też etap nasadzeń
i zagospodarowania zielenią. Od-

danie do ruchu planowane jest
w IV kwartale tego roku.
Równolegle trwają przygotowania
do rozpoczęcia budowy ostatnich
dwóch odcinków obwodnicy, które domkną całość: Sowińskiego
– Daszyńskiego o długości 1,8
km i Rybnicka – Bojkowska, który
będzie mieć długość około 2,2
km. Pierwszy z nich jest już projektowany. Jako ostatni powstanie
odcinek Rybnicka – Bojkowska.
Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowej.

Cała obwodnica Gliwic
o długości około 11 km
przebiegać będzie przez południową i zachodnią część
miasta – od ul. Pszczyńskiej
do alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (tzw. dekawki).
Obwodnica będzie składać się generalnie z jednej jezdni z dwoma
pasami ruchu (po jednym w każdą
stronę), ale miejscami może być
szersza, np. przy skrzyżowaniach
z ulicami Rybnicką i Daszyńskiego.
Cała droga zostanie oświetlona,
znajdą się na niej też tablice
zmienne.
(kik)
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aktualności

fot. K. Widuch

100-lecie harcerstwa
na ziemi gliwickiej
W 2020 roku obchodzimy pełne 100 lat harcerstwa na ziemi
gliwickiej! Zarówno dokładnie wiek temu, jak i teraz harcerze
wychodzą w świat i działają na rzecz społeczeństwa.

Członkowie gliwickiego hufca podejmowali różne działania, których celem było odzyskanie niepodległości.
W trakcie stanu wojennego wielu
z nich zaangażowało się w działanie
opozycyjne Solidarności, a w trakcie
pielgrzymek Jana Pawła II – w białą
służbę. Także po uzyskaniu niepodległości harcerze nie porzucili służby.
Byli zaangażowani w pomoc dla
ofiar powodzi w 1997 r. Obecnie

hufiec liczy ponad 700 osób, działa
w nim ponad 30 gromad zuchowych i drużyn harcerskich.
Z okazji 100-lecia harcerstwa na
ziemi gliwickiej zaplanowano
8 wydarzeń, w tym m.in. Ognisko
Pokoleń w Łączy oraz uroczystą
galę. Wraz z rozwojem epidemii
przestały się odbywać zbiórki
i wyjazdy harcerskie. – Nie znaczy
to jednak, że harcerze pozostali
bierni. W trakcie pandemii koronawirusa około 40 osób na stałe
pełniło służbę, donosząc obiady
seniorom, robiąc im zakupy czy
wyprowadzając psy. Dodatkowo osoby niepełnoletnie, które
nie mogły opuszczać domów,
pomagały lokalnej społeczności
w inny sposób, np. poprzez szycie
maseczek. Nasi harcerze udzielali
również korepetycji on-line oraz
wspomogli PCK przy rozładunku
żywności dla najbardziej potrzebujących. Jestem bardzo dumna
z osób, które pomagały i uczestniczyły w tych akcjach. Pomimo
trudnej sytuacji, znaleźli w sobie
energię i chęć niesienia pomocy

fot. K. Widuch

na długo. Mimo początkowego
szybkiego rozwoju, podczas kolejnych lat nasilały się represje ze
strony komunistycznej władzy,
która starała się kontrolować treści
przekazywane przez instruktorów.
W 1950 r. całkowicie rozwiązano
organizację harcerską ZHP. Jednak dzięki uporowi instruktorów
harcerskich (w tym gliwickich), już
7 lat później udało się wznowić
działanie drużyn. W 1968 r. hufiec
gliwicki otrzymał swojego oficjalnego patrona – gen. Jana Henryka
Dąbrowskiego. W tym samym roku
stanął też pierwszy murowany budynek w Łączy – ośrodek, w którym
harcerze obozowali przez wiele lat.

innym – mówi phm. Weronika
Maciak, komendantka Hufca ZHP
Ziemi Gliwickiej.
W te wakacje odbyły się obozy
harcerskie w odbudowanym
Ośrodku Harcerskim Łącza. Harcerze mogli się cieszyć pięknym
otoczeniem natury zgodnie z zachowaniem wytycznych sanitarnych. – Przygotowanie Ośrodka
Harcerskiego i dostosowanie
się do wymagań GiS-u podczas
obozów wymagało włożenia
ogromnej ilości pracy ze strony
naszych instruktorów. Zarówno
kadra, jak i wychowawcy musieli
dołożyć wszelkich starań, aby
obozy były bezpieczne. Drużyny,

fot. K. Widuch

Historia harcerstwa na ziemi gliwickiej rozpoczęła się w 1920 r.,
kiedy to ziemia gliwicka nie znajdowała się jeszcze na terenie Polski.
4 kwietnia w Wójtowej Wsi, trzej
młodzi ludzie: Jan Bek, Adam Rusin
i Jan Grzbiela, założyli pierwszą drużynę harcerską na ziemi gliwickiej.
W ciągu kilku następnych miesięcy
w ślad za nimi powstały kolejne
drużyny, m.in w Sośnicy i Przyszowicach. Od samego początku środowisko harcerskie ziemi gliwickiej
starało się walczyć o polskość na
tych ziemiach, biorąc m.in. liczny
udział w III Powstaniu Śląskim oraz
organizując pomoc podczas głosowania w plebiscycie na przyłączenie
ziemi śląskiej do Polski. Pomimo
że Gliwice znalazły się ostatecznie
ponownie na terenach niemieckich, harcerstwo tutaj nie przestało
się rozwijać. Pod koniec 1933 r.
liczyło już ponad 100 osób, a jego
członkowie brali udział w międzynarodowych zlotach skautowych.
W 1939 r. działalność harcerska
została całkowicie zlikwidowana
i odrodziła się dopiero wraz z końcem wojny w 1945 r. Niestety nie

6 września odbyła się ceremonia odsłonięcia tablicy pamiątkowej na placu przy kościele pw. Wszystkich Świętych. Uroczystość połączyła wiele pokoleń harcerzy.
W imieniu prezydenta Gliwic Adama Neumanna, Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice Marka Pszonaka i całego gliwickiego samorządu, podziękowania za
dotychczasową działalność i słowa uznania przekazała harcerzom Krystyna Sowa, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice. Nie zabrakło też posłów ziemi gliwickiej, gości z ramienia Chorągwi Śląskiej, Starostwa Powiatu Gliwickiego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Lasów Państwowych.
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które nie mogły pojechać na obóz,
organizowały zbiórki w trakcie
wakacji. Mam jednak nadzieję,
że w przyszłym roku każdy harcerz
będzie mógł spędzić Harcerską Akcję Letnią w gronie rówieśników
– mówi Weronika Maciak.
Wraz ze zmniejszaniem obostrzeń
związanych z koronawirusem harcerze Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej
planują powrót do bezpośredniej
działalności, czyli organizowania
zbiórek i wyjazdów. Nowy rok harcerski 2020/2021 rozpocznie się
w nieco innej niż dotychczas formie. 11–12 września odbędzie się
Zlot z okazji 100-lecia harcerstwa
na ziemi gliwickiej. 11 września
o godzinie 18.30 rozpocznie się
ceremonia otwarcia Zlotu, która
transmitowana będzie on-line, podobnie jak koncert zespołu Wbrew
Pozorom, który rozpocznie się
12 września, również o godz.
18.30. Transmisja odbywać się będzie na fanpage'u Hufca ZHP Ziemi
Gliwickiej. W sobotę 12 września
w Gliwicach odbędzie się wspomniany zlot zuchów i harcerzy,
który przybierze formę bezkontaktowej gry terenowej. Głównym
Partnerem Zlotu z okazji 100-lecia
harcerstwa na ziemi gliwickiej jest
Miasto Gliwice.
Obchody 100-lecia harcerstwa na
ziemi gliwickiej objęte są honorowym patronatem prezydenta
Gliwic Adama Neumanna.  (ZHP)
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Z MIASTA

Giełda nie tylko samochodowa

fot. G. Golus

samochodu. Jak twierdzą handlowcy z tego sektora, 30-40%
ich klientów to klienci z Czech,
Słowacji, Węgier, Ukrainy, Austrii
i Niemiec.

Moc atrakcji
i ryk silników
Warto wiedzieć, że na terenie gliwickiej giełdy znajduje się profesjonalny tor trialowy, na którym
odbywały się zawody Mistrzostw
Strefy Południowo-Zachodniej
Polski Trial oraz Mistrzostwa
Polski wraz z Pucharem Polski
w trialu motocyklowym. Organizatorem wydarzeń był Auto
Moto Klub Gliwice. Cykliczną
i bardzo popularną imprezą na
giełdzie jest Wrak Race Silesia,

czyli wyścigi pojazdów, których
wartość nie przekracza tysiąca
złotych (najbliższy już w niedzielę 13 września). Zawody mają
charakter międzynarodowy.
Przy ul. Błonie 12 swoją siedzibę
ma również Klub Motocyklowy
WRM MC Poland Gliwice, który
organizuje akcję krwiodawstwa
„Motoserce”, a we współpracy
z fundacją „Pro Fortalicium”
i MZUK-iem – coroczny „WRM
Poker Run Rajd Motocyklowy im.
księdza Huberta Misiury” po zabytkach militarnych znajdujących
się na terenie śląska i okolic.
Wkrótce na giełdzie będzie
można nie tylko pojeździć, ale
i postrzelać. W przygotowaniu

jest plac z infrastrukturą do uprawiania sportów typu strzelectwo,
w tym Air Soft Gun (gra zespołowa wykorzystująca repliki broni
palnej strzelające plastikowymi
kulkami) i Laser Tag (laserowy
paintball).

Zakupy pod
dachem
Popularność giełdzie zapewnia nie
tylko szeroki asortyment oferowanych towarów, ale również dobra
lokalizacja – teren jest doskonale
skomunikowany, dostępna jest
komunikacja miejska (linie 32, 702
oraz 932), bus i taksówki. Tuż obok
znajdują się bezpośrednie zjazdy
ze skrzyżowań DTŚ, A1 i A4. Dlatego giełda sukcesywnie poszerza
fot. materiały Giełdy Samochodowej

Rocznie gliwicką giełdę, która
zajmuje 305 486 m2, odwiedza
550 tys. osób, zawieranych jest
kilkaset tysięcy transakcji handlowych, a na miejscach postojowych parkuje około 140 tys.
pojazdów. Najwięcej klientów
jest w niedzielę – od 7 tys. do
15 tys. – Nasza giełda nie jest
wyłącznie miejscem sprzedaży
pojazdów. Oczywiście typowa
giełda samochodowa nadal
funkcjonuje w każdą niedzielę,
w tym samym miejscu i każdy
chętny może wystawić swój
samochód do sprzedaży. Również w niedzielę działa szeroki
sektor handlowy – można kupić odzież, artykuły dla domu,
ogrodu i domowych zwierząt,
chemię gospodarczą i wiele innych. Dodatkowo przez siedem
dni w tygodniu funkcjonują tutaj
komisy samochodowe i warsztat – mówi Paweł Tyrakowski,
kierownik Giełdy Samochodowej
w Gliwicach. Zlokalizowane są
tam również m.in. hale magazynowe Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych, biura do wynajęcia, sklepy motoryzacyjne i place
manewrowe siedmiu szkół nauki
jazdy oraz Giełda Części Samochodowych, na której można
nabyć części do niemal każdego

fot. materiały Giełdy Samochodowej

Giełda przy ul. Błonie 12 tętni życiem i nic w tym dziwnego, bo można kupić tutaj niemal wszystko, a dodatkowo naprawić
samochód, poćwiczyć jazdę na placu manewrowym, a nawet pokibicować lub wystartować w licznych imprezach motoryzacyjnych i trialowych. W październiku ta bogata paleta usług jeszcze się poszerzy – na giełdzie zostanie otwarta nowa hala targowa.

fot. materiały MZUK

Nowa hala towarowa
zostanie otwarta
w październiku

działalność, idzie z duchem czasu
i staje się coraz nowocześniejsza,
by zaspokoić rosnące potrzeby
konsumentów. W październiku
zostanie otwarta zadaszona hala
targowa.
W zadaszonym targowisku klienci
będą mogli nabyć świeże produkty w atrakcyjnych cenach, m.in.
wyroby cukiernicze i piekarnicze,
nabiał, mięso i jego przetwory,
ryby i owoce morza, napoje, suplementy diety, farmaceutyki,
produkty stosowane w medycynie naturalnej, zioła i preparaty
ziołowe oraz dodatki spożywcze
oferowane przede wszystkim
przez przedstawicieli polskiego
sektora rolno-spożywczego. Będzie można też kupić naturalne
kosmetyki, oryginalne rękodzieło
i wyroby rzemieślnicze, ozdoby
i biżuterię, wyroby z drewna i wikliny, ceramikę oraz inne wyroby
artystyczne i użytkowe, w tym
regionalne. Targowisko będzie
czynne od wtorku do niedzieli
w godz. od 7.00 do 17.00.
Aktualnie na terenie nowej hali
targowej trwają prace związane
z wykonaniem nowej posadzki
oraz montażem lad handlowych.
Więcej informacji na temat
giełdy można znaleźć na stronie internetowej MZUK (www.
mzuk.gliwice.pl) oraz pod nr.
tel.: 32/331-21-24 i 32/335-61-58. 
(mf)

Na co będziemy głosować?
Już w najbliższy poniedziałek, 14 września, poznamy wyniki weryfikacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców do
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale
„Gliwicki Budżet Obywatelski” – na „Liście wszystkich złożonych wniosków”, a także w Biuletynie Informacji Publicznej.
W tych samych miejscach w Internecie będzie można znaleźć informacje o dalszych etapach tegorocznego GBO, w tym
m.in. procedury odwoławczej.
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kultura

Gliwicka improwizacja

Pierwsze występy w ramach 13. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Improwizowanej
All'improvviso zawiesiły poprzeczkę bardzo wysoko. Prestiżowa impreza muzyczna nie zwalnia
tempa – podczas kolejnego gliwickiego koncertu publiczność usłyszy świetne Bastarda Trio.

fot. materiały organizatora

Bastarda Trio

Na festiwalową rozgrzewką Towarzystwo Kulturalne Fuga, organizator All'improvviso, zaprosiło
publiczność na koncert Equilibrium
String Quartet. W kościele Marcina
Lutra w Łabędach kwartet zaprezentował muzykę Stanisława Moniuszki i Ludwiga van Beethovena
(w 250. rocznicę urodzin wielkiego
klasyka). Po raz pierwszy także
odbyło się wydarzenie dla dzieci
– podczas koncertu „Muzyczne
podróże Guliwera” zabrzmiała
muzyka barokowa, oparta na baśni
o Guliwerze.
Na czwartek 17 września zaplanowano w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”

(ul. Bojkowska 37) wyjątkowy
koncert Bastarda Trio. Paweł
Szamburski, Michał Górczyński
i Tomasz Pokrzywiński wykonają
bardzo ciekawy program: utwory
z wrocławskiego śpiewnika wydanego przez luterańskiego pastora
w 1555 roku i improwizacje do
pieśni chasydzkich.

gliwicki festiwal przeniesie się do
sali koncertowej Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego
w Katowicach. {oh} Orkiestra
Historyczna zaprezentuje koncert
symfoniczny, podczas którego zabrzmi między innymi uwertura
do opery „Leszek Biały” Józefa
Elsnera.

Podczas festiwalu All'improvviso
nie może oczywiście zabraknąć
fantastycznej {oh} Orkiestry Historycznej. 26 września w magicznych ruinach teatru Victoria (al.
Przyjaźni 18) muzycy wykonają
Koncerty Brandenburskie i Suitę
orkiestrową h-moll Johanna Sebastiana Bacha. A 2 października

Finał festiwalu All'improvviso jest
zaplanowany na styczeń 2021
roku. Do Gliwic powróci barokowa
opera i słynny kontratenor Max
Emanuel Cenčić. Projekt TK Fuga
wspiera Miasto Gliwice, Teatr Miejski w Gliwicach oraz Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(mm)

fot. P. Kołodziej / materiały organizatora

Jazz w Ruinach/Internecie

Trwa tegoroczna – nietypowa – edycja gliwickiego
festiwalu muzycznego Jazz w Ruinach. Śląski Jazz Club
publikuje w Internecie świetne jazzowe koncerty.
Gramy do 19 września!
Koncertowe premiery w ramach
Jazzu w Ruinach trwają. W każdy
piątek i sobotę o godz. 21.10, aż
do 19 września, do sieci wrzucane
są występy kolejnych artystów
w ramach tegorocznej edycji.
Nagrania zostały zrealizowane
w sierpniu w klimatycznej hali
Gliwickich Zakładów Urządzeń
Technicznych. Można je zobaczyć
na kanale YouTube Śląskiego Jazz
Clubu i w JazzTV.
Wśród zamieszczonych koncertów jest już Yarosh Organ
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feat. Dominik Wania z premierowymi kompozycjami.
Drugi dostępny na YouTube'ie
występ to Paweł Palcowski
Quintet feat. Maciej Sikała.
– Pierwsze miejsce na liście
przebojów sklepu DiskUnion
w Tokyo w Japonii oraz 1.
miejsce w kategorii Jazzowy Polski Debiut Roku. Plus
gość specjalny, czyli jedyny
i niepowtarzalny Maciej Sikała – mówi Daniel Ryciak,
prezes ŚJC.

A co szykuje się na nadchodzący weekend? 11 września
– kapitalny koncert Paweł
Kamiński Quartet feat. Jakub
Łępa, a 12 września Alan Wykpisz Project plus Tymoteusz
Papior. Wirtualnie można także obejrzeć wystawę plakatów
jazzowych.
Festiwal Jazz w Ruinach jest
dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.


(mm)

fot. P. Kołodziej / materiały organizatora

Yarosh Organ feat. Dominik Wania

Paweł Palcowski Quintet
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sport

Pięściarki na gliwickim ringu

W imprezie wzięły udział m.in.
bardzo doświadczona i utytułowana Karolina Koszewska (69
kg, Mistrzyni Igrzysk Europejskich

Na zwycięskiej ścieżce
fot. A. Ziaja

Rywalizacja o medale toczyła się
wśród kadetek (15–16 lat, walka
3 × 2 minuty), juniorek (17–18
lat, 3 × 3 minuty) i seniorek (3 × 3
minuty). – To pierwsza tej rangi
impreza bokserska w Polsce od
marca, czyli od wybuchu pandemii. W „normalnych” czasach
w naszych zawodach startowały
mistrzynie świata, Europy, medalistki igrzysk olimpijskich. Trudniej
było wywalczyć tytuł mistrzyni
Śląska niż wygrać mistrzostwa
Polski czy innego kraju. Dziś ratujemy sytuację, nie chcemy przerywać cyklu, a obsada zaczyna
być bardzo dobra, choć oczywiście
nie wiedzieliśmy, czy wszystkie
zawodniczki przyjadą – mówił
podczas otwarcia mistrzostw wieloletni współorganizator imprezy,
Henryk Wilk z GUKS Carbo.

fot. GTK Gliwice

117 dziewcząt i kobiet reprezentujących barwy Polski, Czech, Chorwacji, Estonii,
Słowacji i Łotwy wzięło udział w XV Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska
Kobiet organizowanych na przełomie sierpnia i września w Gliwicach. Nasza
pięściarka Lidia Fidura znów okazała się najlepsza w swojej kategorii wagowej!

2019, była złota, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy) i Natalia Marczykowska (69
kg), która też odniosła już sporo
sukcesów (medale Młodzieżowych Mistrzostw Świata i Europy) oraz reprezentująca Gliwice,
wielokrotnie nagradzana Lidia
Fidura (+81 kg), która w sobotę 5
września zdobyła pas mistrzowski
za wygraną walkę finałową. Po-

konała Czeszkę Barę Suchankovą
aż 5:0! Wyniki walk i relacje z poszczególnych dni można znaleźć
w portalu bokser.org.
Kadrowiczki otworzyły w Gliwicach sezon reprezentacyjny.
Warto podkreślić, że wszyscy
wchodzący do hali przy ul. Jasnej
musieli mieć maseczki i przeszli
badanie temperatury. 
(kik)

GTK Gliwice po obfitującym w rzuty z dystansu spotkaniu
wygrał z Eneą Astorią Bydgoszcz 91:83. To najlepszy start
w historii występów gliwiczan w Polskiej Lidze Koszykówki.
GTK lepiej rozpoczęło mecz, przyjezdni jednak szybko poprawili
swoją dyspozycję. Jeszcze przed
końcem pierwszej kwarty część
strat zredukował Krampelj, trafiając z dystansu i Gołębiowski,
dokładając punkt z linii rzutów
wolnych (22:27).
Po wznowieniu gry gliwiczanie
szybko odrobili dalszą część strat,
ale sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Do przerwy stanęło na
remisie (44:44).

Druga połowa rozpoczęła się od
prawdziwego festiwalu strzeleckiego ze strony gliwiczan. Z pierwszych 17 punktów gospodarzy aż
15 padło po rzutach z dystansu!
Później, kiedy czwartą kwartę
otwarł trafieniem z rogu boiska
Perkins, GTK objęło najwyższe
prowadzenie w tym meczu
(76:63). Od tego momentu gospodarze nie zamierzali dawać
szans rywalom i ostatecznie GTK
wygrało z bydgoszczanami 91:83.

(GTK/kik)

Mistrzostwa Śląska Młodzików już za nami!

Młodzi pasjonaci królowej sportu mierzyli się 5 września na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Syriusza. Gospodarzem
zawodów był GKS Piast. W imprezie wzięło udział 35 klubów z całego województwa.
Z reprezentantów Piasta najlepiej spisał się Olivier Czernel,
który w biegu na 600 metrów
zajął drugie miejsce.

i męskich – podkreśla Wojciech
Rutyna, kierownik sekcji L.A. Piasta Gliwice.

Aura dopisała!

fot. A. Laskowska / UM Gliwice

Podczas 5,5-godzinnej imprezy
świeciło słońce i wiał lekki wiatr,

który pomagał w biciu rekordów życiowych. Było też na co
popatrzeć, bo równolegle na
skoczniach, bieżniach i rzutniach
trwała zacięta walka o tytuły
najlepszych zawodników województwa. Ostatecznie w klasyfikacji medalowej zwyciężył CKS
Budowlani Częstochowa. Sportowcy tego klubu zdobyli 3 złote,
5 srebrnych i 2 brązowe medale.
Na drugim miejscu uplasowała
się Pogoń Ruda Śląska (3-2-0),
a na trzeicm SLiS JUST TEAM
Bielsko-Biała (2-3-4). Mała liczba
medali przypadająca na poszczególne kluby pokazuje, jak zacięta
była rywalizacja.
– Medale trzeba było rozdać, ale
najważniejsze dla nas jest to, że
młodzież może brać wreszcie
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udział w zawodach. Brak startów zniechęca do trenowania
i wysiłku. Tylko rywalizacja jest
w stanie podnieść poziom. Dlatego też bardzo się cieszymy, że
wróciliśmy na stadiony – nie kryje
zadowolenia Wojciech Rutyna.

Zawody z trybun obserwował
m.in. Jacek Markowski, prezes
Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki, który chwalił organizatorów.
– Mistrzostwa zostały zorganizowane na bardzo dobrym poziomie. Mnie też bardzo cieszy,
że poziom sportowy był bardzo
wysoki. Mamy w województwie
wielu uzdolnionych młodzików,
którzy to udowodnili w Gliwicach.
Cieszymy się, że tak dobrze to wygląda, bo to jest bardzo trudny
rok nie tylko dla lekkiej atletyki,
ale całego polskiego sportu –
ocenił Markowski.


(piast.gliwice.pl/futsal) / (kik)

fot. A. Laskowska / UM Gliwice

fot. A. Laskowska / UM Gliwice

Liczba uczestników była jednak
ograniczona ze względu na epidemię. – Na ten rok mieliśmy
zaplanowane sześć dużych lekkoatletycznych imprez zarówno
dla seniorów, jak i dla juniorów
i młodzików. Niestety, epidemia
pokrzyżowała nam plany, więc
musimy się ograniczyć do dwóch
turniejów. Co do Mistrzostw
Śląska, to zazwyczaj w takich zawodach bierze udział między 500
a 700 uczestników. My mieliśmy
limit 250 osób. Dlatego też do
zawodów  dopuściliśmy młodzież
z roczników 2005–2006, czyli tych,
którzy rywalizują w tej kategorii
wiekowej. Prawie wszystkie kluby
ze zrozumieniem podeszły do tej
sytuacji i wystawiły ograniczone
ekipy. Mimo to każda konkurencja
była obsadzona, a łącznie było ich
36 z podziałem na 18 żeńskich
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warto wiedzieć

4 dzielnice, wybory
w listopadzie. Weź udział!

W ubiegłorocznych wyborach do Rad Dzielnic gremia te wyłoniono
w 16 gliwickich dzielnicach. Z powodu braku wystarczającej liczby
zgłoszonych kandydatów nie udało się tego zrobić w Czechowicach,
Szobiszowicach, Wójtowej Wsi i Ligocie Zabrskiej oraz w dzielnicy
Politechnika. Mieszkańcy czterech pierwszych obszarów zawnioskowali jednak o przeprowadzenie tam ponownych wyborów,
a Rada Miasta Gliwice na lipcowej sesji wyznaczyła ich termin. To
22 listopada. Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Rad Dzielnic
oraz do udziału w wyborach!
Obok w ramce przedstawiamy szczegółową
informację o wyborach.

Dzielnic. Tam zainteresowani
mieszkańcy znajdą wszystkie
bieżące informacje związane
z wyborami.

Przypomnijmy, że zasady przeprowadzania wyborów do Rad
Dzielnic zawarto w ordynacji
wyborczej do RD stanowiącej
fragment Statutów Dzielnic,
opublikowanej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
www.gliwice.eu (baner na
stronie głównej) i w Biuletynie
Informacji Publicznej (bip.gliwice.eu) w zakładce Samorząd/
Rady Dzielnic/ Wybory do Rad

Rady Dzielnic to jednostki pomocnicze miasta, które stanowią
pomost między mieszkańcami
a lokalnymi władzami. Rady
opiniują projekty uchwał Rady
Miasta dotyczące ich dzielnicy,
wypowiadają się na temat planów zagospodarowania przestrzennego czy też planowanych
inwestycji i remontów, biorą
udział w organizowanych przez
prezydenta konsultacjach w wielu
sprawach dotyczących miasta, in-

formują mieszkańców o istotnych
sprawach dziejących się w mieście. Działalność Rad Dzielnic
obejmuje szereg inicjatyw, do
których zaliczyć można organizację imprez kulturalnych, zawodów
sportowych czy festynów rekreacyjnych. Wiele przedsięwzięć
odbywa się cyklicznie i na stałe
wpisało się do kalendarza imprez miejskich. Członkowie Rad
Dzielnic działają społecznie (nie
pobierają wynagrodzenia za swoją pracę). Miasto zapewnia natomiast radom środki w budżecie
na bieżącą działalność, a kwoty
są zależne od liczby mieszkańców
danej dzielnicy. 
(BR/kik)

Informacja o wyborach
do Rad Dzielnic w Gliwicach
Rada Miasta Gliwice wyznaczyła na 22 listopada 2020 r. termin
ponownych wyborów do Rad Dzielnic: Czechowice, Ligota
Zabrska, Szobiszowice i Wójtowa Wieś. W każdej z dzielnic
wybieranych będzie 15 członków Rady Dzielnicy.
W wyborach do Rad Dzielnic prawo wybierania (czynne prawo
wyborcze) mają mieszkańcy dzielnicy wpisani do stałego rejestru
wyborców pod adresem w danej dzielnicy najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem wyborów, tj. najpóźniej
20 listopada 2020 r. Natomiast prawo wybieralności (bierne
prawo wyborcze) mają mieszkańcy dzielnicy wpisani do stałego
rejestru wyborców pod adresem w danej dzielnicy najpóźniej
w dniu zgłoszenia kandydatury do Rady Dzielnicy.
Do stałego rejestru wyborców można wpisać się, składając odpowiedni wniosek w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy
ul. Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Wyszyńskiego), w godzinach
pracy Urzędu. Formularz wniosku można pobrać z Biuletynu
Informacji Publicznej bip.gliwice.eu (zakładka: Wirtualne Biuro
Obsługi / Karty opisów usług Urzędu Miejskiego / Sprawy Obywatelskie / Rejestr wyborców) lub z przedsionka Urzędu Miejskiego
przy wejściu głównym do Urzędu (od ul. Zwycięstwa).
Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej w dzielnicy
jest zgłoszenie 15 lub więcej kandydatów do Rady Dzielnicy.
W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 15, wyborów do danej Rady Dzielnicy nie przeprowadza się,
a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych.
Zgłoszenia kandydatów do Rad Dzielnic składa się w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (wejście
od ul. Wyszyńskiego) w godzinach pracy Urzędu lub listownie na
adres Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (decyduje data
stempla), w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia, tj. do 1 października 2020 r. włącznie.
Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej
25 mieszkańców dzielnicy wpisanych do stałego rejestru wyborców pod adresem w danej dzielnicy najpóźniej w dniu złożenia
kandydatury w Urzędzie Miejskim. Kandydat nie może udzielić
poparcia sobie.
Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów z uwagami
dotyczącymi ewentualnego niespełnienia wymogów. Kandydaci
i osoby popierające mogą zgłaszać pisemne zastrzeżenia do
uwag Miejskiej Komisji Wyborczej lub pisemne wnioski o dokonanie poprawek w zgłoszeniu, w terminie 7 dni roboczych
od dnia ogłoszenia.
Formularze zgłoszenia kandydatów dostępne są w przedsionku
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 przy wejściu głównym
do Urzędu (od ul. Zwycięstwa) w godzinach pracy Urzędu oraz
na stronie internetowej gliwice.eu (baner na stronie głównej)
i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.gliwice.eu (zakładka:
Samorząd / Rady Dzielnic / Wybory do Rad Dzielnic 2020).
Wszystkie dane w formularzu zgłoszenia są wymagane.
W ww. witrynach internetowych dostępna jest także ordynacja
wyborcza oraz inne ważne informacje dotyczące wyborów.
Dodatkowe informacje uzyskać można w Biurze Rady Miasta,
tel. 32 238 54 27, 32 238 54 29 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
dla przeprowadzenia wyborów
do Rad Dzielnic w Gliwicach
Ewa Weber
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warto wiedzieć

Restauratorze, otwórz się na seniora!

Jesteś przedsiębiorcą, zarządzasz kawiarnią, restauracją lub lokalem gastronomicznym? Podoba Ci się idea programu „Gliwicki Senior
60+ i 75+”? Włącz się do działania! Zostań Partnerem programu, z którego korzysta ponad 9 tys. dojrzałych gliwiczan. Każda, nawet
niewielka zniżka dla seniorów zostanie doceniona, pozwalając zwiększyć grono Państwa stałych klientów. Miasto Gliwice zachęca!

List otwarty
do właścicieli kawiarni, restauracji i punktów gastronomicznych
spotkania przy kawie, ciastku czy
smacznym posiłku za cenę, która
nie nadwyręży ich budżetu.

od 2014 r. w naszym mieście
działa program pod nazwą
„Gliwicki Senior 60+ i 75+” dla
osób, które ukończyły 60 lat
i zamieszkują na terenie Gliwic.
W ramach programu seniorzy
mają prawo do korzystania ze
zniżek w miejskich obiektach
sportowych, instytucjach kultury oraz u przedsiębiorców,
którzy zadeklarowali swój
udział w projekcie. Partnerów
programu stale przybywa, nadal
jednak brakuje propozycji miejsc,
w których seniorzy mogą odbyć

Zachęcam Państwa do współpracy z Miastem Gliwice poprzez
przystąpienie do programu
i zaproponowanie zniżek dla
seniorów w ramach świadczonych usług. Udział w programie
dla Partnerów jest bezpłatny. To
Państwo samodzielnie ustalacie
promocyjną ofertę dla seniorów
(wysokość zniżek, godzin ich obowiązywania etc). Lista Partnerów
programu jest umieszczona na

oficjalnej stronie Miasta Gliwice, a szczegółowe informacje
na temat gliwickiego programu
znajdują się pod adresem https://
gliwice.eu/miasto/zdrowie-i-pomoc-spoleczna/gliwicki-senior.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(Katarzyna Grabińska, tel.
32/239-11-01).
Wyrażam nadzieję, że dzięki Państwa otwartości oferta zniżek dla

fot. Freepik

Szanowni Państwo,

seniorów zostanie rozszerzona
o usługi tak bardzo oczekiwane
przez tę grupę mieszkańców.
Jestem przekonany, że dojrzali
gliwiczanie docenią Waszą pasję,

kreatywność, fachowość i solidność.
Z poważaniem
Adam Neumann
Prezydent Miasta Gliwice

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników
na kadencję 2020–2023

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach wystąpił do Rady Miasta Gliwice z wnioskiem o przeprowadzenie
wyborów uzupełniających ławników
na kadencję 2020-2023.
Rada Miasta winna dokonać wyboru 3 ławników do Sądu Okręgowego
w Gliwicach.
Wymogi wobec kandydatów oraz procedura przeprowadzania wyborów
określona jest w Rozdziale 7 (art. 158
i dalsze) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.).

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej
od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan
zdrowia, do pełnienia obowiązków
ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie
średnie lub średnie branżowe.

Kto nie może być ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów,
od których orzeczenia można żądać
skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze
ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie
w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów
na ławników?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
• prezesi sądów,
• stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
z wyłączeniem partii politycznych,
• co najmniej pięćdziesięciu obywateli
mających czynne prawo wyborcze,

zamieszkujących stale na terenie
gminy dokonującej wyboru (czyli
mieszkańcy Gliwic).

2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie
medycyny rodzinnej, albo

Jak zgłosić kandydatów na
ławników?

4)1) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod warunkiem
ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
postępowania z dokumentami złożonymi
radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia
(Dz. U. z 2011 r. nr 121, poz. 693).
Wzór karty zgłoszenia dostępny jest
do pobrania:
• w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w zakładce Rada
Miasta / Wybory ławników
• w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministra Sprawiedliwości – pod adresem https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow
• wydruk – w przedsionku Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21
przy wejściu głównym (od strony
ul. Zwycięstwa) w godzinach pracy
Urzędu.

Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza
się następujące dokumenty:
• informację z Krajowego Rejestru
Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
• oświadczenie kandydata, że nie
jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata, że nie
jest lub nie był pozbawiony władzy
rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona
ani zawieszona,
• zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia, wystawione przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej,
w rozumieniu przepisów ustawy1
z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 172 z późn. zm.),
stwierdzające brak przeciwwskazań
do wykonywania funkcji ławnika,
• dwa zdjęcia zgodne z wymogami2
stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.
_______________________________
1

Art. 6. 1. Lekarz POZ [podstawowej opieki zdrowotnej] to lekarz, który:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny
rodzinnej albo

3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo

- z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej albo który wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia
zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, wybrany przez
świadczeniobiorcę zgodnie z art. 9.
2.2) Lekarzem POZ jest także lekarz:
1) posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie
medycyny ogólnej lub
2) posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
- udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31
grudnia 2024 r., pod warunkiem ukończenia kursu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem art.
14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1172).
1)

Zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy, w zakresie
obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi w życie z dniem
1.01.2025 r.
2)

Zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy, w zakresie
obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, przepis wchodzi w życie z dniem
1.01.2025 r.
_______________________________

Dokumenty powinny być opatrzone
datą nie wcześniejszą niż trzydzieści
dni przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na ławnika,
dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną
na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis
lub zaświadczenie potwierdzające
wpis do innego właściwego rejestru
lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być
opatrzone datą nie wcześniejszą niż
trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
• Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez obywateli dołącza się również
listę osób zawierającą imię (imiona),
nazwisko, numer ewidencyjny PESEL,
miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata
na ławnika przez obywateli jest osoba,
której nazwisko zostało umieszczone
jako pierwsze na liście.

Wzory dokumentów dostępne
są do pobrania:
• w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w zakładce Rada
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Miasta / Wybory ławników
• wydruki – w przedsionku Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21
przy wejściu głównym (od strony
ul. Zwycięstwa) w godzinach pracy
Urzędu.

Kto ponosi koszty za wymagane
dokumenty?

• Koszt opłaty za wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego ponosi
Skarb Państwa.
• Koszt opłaty za badanie lekarskie i za
wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
• Koszt opłaty za wydanie aktualnego
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia
z innego właściwego rejestru lub
ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Informacje dodatkowe

• Rada Miasta zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji
o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje
się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do
objęcia stanowiska sędziowskiego.
• Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie terminu, czyli po 12 października 2020 r.,
a także zgłoszenia, które nie spełniają
wymagań formalnych, pozostawia się
bez dalszego biegu. Przywrócenie
terminu do zgłoszenia kandydatów
jest niedopuszczalne. Pozostawienie
zgłoszenia bez dalszego biegu Rada
Miasta stwierdza w drodze uchwały.
_______________________________
2

Wymogi te opisane są w Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego,
jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r., poz. 31).
Zgodnie z tym rozporządzeniem: do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się
o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 ×
45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość
oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry oraz
obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 7080% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą
osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii
w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi
szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem
twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Fotografia powinna być wykonana na papierze
fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

_______________________________

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze
wszystkimi załącznikami można:

• przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data wpływu
do Urzędu Miejskiego)
albo
• złożyć w Biurze Podawczym Urzędu
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21
(wejście od ul. Wyszyńskiego) w godzinach pracy Urzędu
w terminie do 12 października 2020 r.

Jaki jest tryb wyborów ławników?

Ławników wybiera Rada Miasta Gliwice
w głosowaniu tajnym.
Powołany przez Radę Miasta zespół
przedstawi Radzie Miasta, przed przystąpieniem do wyborów, swoją opinię
o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ustawie.
Stosowna uchwała Rady Miasta o wyborze ławników zostanie opublikowana
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce
Rada Miasta / Wybory ławników.
Co się dzieje ze złożonymi dokumentami po wybraniu ławników?
Po przeprowadzeniu wyborów:
• Rada Miasta przesyła niezwłocznie Sądowi Okręgowemu w Gliwicach karty
zgłoszenia kandydatów, którzy zostali
wybrani ławnikami, wraz z załączonymi
do nich dokumentami oraz informacje
o wybranych ławnikach uzyskane od
komendanta wojewódzkiego Policji.
• Podmiot zgłaszający kandydata na
ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera
kartę zgłoszenia wraz z załączonymi
dokumentami, w terminie 60 dni
od dnia przeprowadzenia wyborów.
• W przypadku nieodebrania dokumentów, podlegają one zniszczeniu
przez komisję powołaną przez Radę
Miasta w terminie 30 dni po upływie
terminu, o którym mowa wyżej.

Kontakt

Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta:
• telefon: 32/238-54-27, 32/238-54-29
• e-mail: br@um.gliwice.pl
_______________________________

Klauzula informacyjna RODO
Szczegółowa informacja, dotycząca przetwarzania
danych osobowych, zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach w związku z wyborami ławników,
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Rada
Miasta / Wybory ławników.
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ogłoszenia

Spisz się, rolniku!

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY
Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,
44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą
Rady Miasta Gliwice nr VI/108/2019 z 30 maja 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji
odbędzie się w dniach

od 15 września 2020 r. do 15 października 2020 r.

Jesteś rolnikiem? Masz gospodarstwo rolne? Główny Urząd Statystyczny prowadzi właśnie Powszechny Spis Rolny. Do listopada masz
obowiązek podać dane rachmistrzom.
Od 1 września, dzwoniąc na infolinię 22/279-99-99 wew. 1, możesz spisać się przez telefon, dostępny jest też kanał „weryfikacja
rachmistrza i informacje o #PSR2020”.
Infolinia działa 7 dni w tygodniu, w godz.
8.00–20.00. Na https://spisrolny.gov.pl/
dostępna jest też interaktywna aplikacja
służąca do samospisu internetowego. Podczas logowania się należy wprowadzić numer gospodarstwa rolnego zawarty w liście
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
rozesłanym do wszystkich użytkowników
gospodarstw rolnych.
Uwaga! Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju, rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych
bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w
miejscu dogodnym dla użytkownika go-

spodarstwa rolnego. W przypadku braku
dostępu do internetu możliwe też będzie
skorzystanie ze stanowiska komputerowego
w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Gminne Biuro Spisowe w Gliwicach
informuje o utworzeniu w budynku
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 (wejście od strony
skweru Doncaster) dedykowanych
stanowisk komputerowych, przeznaczonych do samospisu internetowego.
Rolnicy zainteresowani dokonaniem samospisu w Urzędzie Miejskim proszeni są
o wcześniejszy kontakt telefoniczny (tel.
32/238-54-18, pn.–śr. 8.00–16.00, czw.
8.00–17.00, pt. 8.00–15.00) celem ustalenia
terminu wizyty w UM. 
(kik)

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

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach
oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach
przemysłowych, jak również w obiektach kolejowych
i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji deszczowej
i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić
podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we
wskazanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać
preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez
Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację
na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności
na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach
gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na
opakowaniu.
Od 15 września do 15 października 2020 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2020 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, które należy przekazać do
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie
wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie:
„UWAGA, TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia
człowieka dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy
bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego
do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą
przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie
wykonają obowiązków wynikających z niniejszego Obwieszczenia, nakładane będą mandaty karne, wynikające
z art. 117 Kodeksu Wykroczeń.

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania
w lokalach Gminy Gliwice w budynku
Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Chorzowskiej 14/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13 i w salonie fryzjerskim oraz przy
ul. Chorzowskiej 16/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 i 15 w Gliwicach wraz
z likwidacją starych nieekologicznych
systemów grzewczych w tych lokalach.
Termin składania ofert:
18 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:
18 września 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

I PISEMNY PRZETARG
OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu

Ford Transit rok produkcji 2006
Cena wywoławcza (minimalna) sprzedaży
wynosi 2100 zł netto.
Do wygrywającej oferty zostanie doliczony podatek
VAT wg stawki obowiązującej na dzień podpisania
umowy.
Pełna treść ogłoszenia zawierająca warunki uczestnictwa w przetargu, ekspertyzę rzeczoznawcy samochodowego oraz wzór formularza ofertowego
dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Ogłoszenia i komunikaty urzędowe
oraz na stronie www.gliwice.eu.
Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2020 r. o godz.
9.30 w siedzibie Sprzedającego, Urząd Miejski w Gliwicach, w sali 142 przy ul. Zwycięstwa 21 (I piętro).
Planowany termin zawarcia umowy: do 15 października 2020 r.

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

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Beskidzkiej 3 w Gliwicach,
wprowadzenie etażowego C.O. gazowego
wraz z pracami towarzyszącymi w ramach
projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta
Gliwice – I”.

wykonanie termomodernizacji budynku
przy ul. Rybnickiej 6 w Gliwicach, wprowadzenie etażowego C.O. gazowego wraz
z pracami towarzyszącymi w ramach
projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych Miasta
Gliwice – I”.

Termin składania ofert: 16 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 września 2020 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert: 16 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 września 2020 r. o godz. 10.15

Termin składania ofert: 16 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 września 2020 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

Pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

Pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu, termomodernizacji, przebudowy łazienek wraz z izolacją
przeciwwilgociową ścian fundamentowych,
uporządkowania i dobudowy przewodów
kominowych, remontu instalacji elektrycznej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Poznańskiej 7
w Gliwicach.

oferty pracy
nabór nr KD.210.26.2020.BPM-2

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników
na stanowiska urzędnicze
w Biurze Prezydenta Miasta
w pełnym wymiarze czasu pracy.

10

nabór nr KD.210.12.2020.IR-1

nabór nr KD.210.17.2020.GN-2

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

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika
na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.
gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III
piętro, obok pokoju 354).

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).

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 pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 21 września 2020 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty
do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 28 września 2020 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty
do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 23 września 2020 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty
do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

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

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.

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.

OFERTY PRACY

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

ustawiacz kolejowy
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• wykonywanie prac manewrowych
w obrębie bocznicy kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej
z wykonywanymi obowiązkami,
• współpraca z drużyną manewrową oraz
osobami odpowiedzialnymi za kierowanie ruchem na bocznicy kolejowej.
Twój profil:
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta,
• bardzo dobry stan zdrowia pozwalający
na wykonywanie czynności na danym
stanowisku.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się
firmie istniejącej na rynku od 30 lat,
• umowa-zlecenie lub umowa o pracę,
• godziny pracy dopasowane do potrzeb
pracodawcy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
kontaktu:
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul.
Portowa 28, budynek E, tel. 608-525-440,
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także
na stronie internetowej www.scl.com.pl
w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego
Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich
danych osobowych znajdziesz tutaj: https://scl.
com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 37/2020 (1021), 10 września 2020

ogłoszenia
oferty pracy

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach

 dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 3 września 2020 r.

● technik dentystyczny

wykształcenie kierunkowe policealne; jedna zmiana; miejsce pracy:
Ruda Śląska;

● opiekun

wykształcenie: podstawowe, średnie;
niekaralność; zakres obowiązków:
realizacja podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
osoby (zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, m.in. utrzymywanie
czystości i porządku w mieszkaniu,
robienie niezbędnych zakupów); różne godziny pracy, także w dni wolne
i święta; umowa-zlecenie; miejsce
pracy: Pyskowice;

● magazynier

wykształcenie: brak wymagań;
uprawnienia na wózek widłowy; mile widziane doświadczenie w branży
budowlanej; dwie zmiany; miejscy
pracy: Gliwice; oferta także dla osób
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

● opiekun osoby starszej

/opiekun medyczny/
opiekun osoby 
niepełnosprawnej

wykształcenie zawodowe; udokumentowane doświadczenie zawodowe; mile widziany kurs opieki
nad osobami starszymi lub inny

pokrewny z zawodem medycznym
lub doświadczenie w opiece nad
osobami starszymi; niekaralność;
opieka nad osobą starszą w miejscu
zamieszkania; dodatkowo – sprzątanie, gotowanie, pomoc w załatwianiu spraw; miejsce pracy: Gliwice,
Zabrze, Knurów;

● elektryk, pomocnik 

elektryka

wykształcenie średnie zawodowe;
zakres obowiązków: prowadzenie
prac elektrycznych, pomoc przy pracach elektrycznych; jedna zmiana;
miejsce pracy: Szałsza;

● kasjer – sprzedawca 

wykształcenie i doświadczenie: brak
wymagań; książeczka sanepidu mile
widziana; zakres obowiązków; praca
na kasie, wykładanie towaru; dwie
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik laboratorium

wykształcenie min. zawodowe
techniczne; zakres obowiązków:
pakowanie wyrobów, przygotowanie rur szklanych do dalszego
procesu produkcji; zdolności manualne; umiejętność posługiwania
się podstawowymi przyrządami
pomiarowymi – mile widziana; dobra organizacja pracy; dokładność,
sumienność, odpowiedzialność; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane
w ofercie, proszone są o kontakt telefoniczny
z PUP Gliwice, od poniedziałku do piątku
od godz. 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Numer naboru DO/3/2020
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze kierownika Krytej Pływalni Mewa
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie
mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 15 września 2020 r. do godz.
8.00 w Dziale Spraw Pracowniczych
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach
po wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu
32/335-04-35.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
zatrudni pracowników na stanowiska:
• konserwator w wymiarze pełnego etatu,
na czas określony – zastępstwo,
• robotnik do prac lekkich (sprzątaczka)
w wymiarze niepełnego etatu, tj. 7/8, na czas określony.
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna na stronie www.ckziu.gliwice.pl
dostępne w zakładce oferty pracy,
• list motywacyjny i CV (własnoręcznie podpisane),
należy składać do 15 września 2020 r. do godz. 9.00 w Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/231-52-36.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie (w związku z powyższym konieczne jest podanie numeru kontaktowego).
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 16 września 2020 r.

Numer naboru 2/2020
Dyrektor Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,
pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W DZIALE WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych zadań pracownika będzie
należało:
• prowadzenie spraw związanych
z zarządzaniem terenami niezabudowanymi przez Miasto Gliwice oraz
reprezentowanie Miasta Gliwice we
wspólnotach mieszkaniowych.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu),
• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), o własno-

ści lokali (t.j. DzU z 2019 r., poz. 737),
Kodeksu cywilnego (t.j. DzU z 2019 r.,
poz. 1145),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowe informacje pod adresem:
https://bip.gliwice.eu/oferty_pracy/
jednostki_organizacyjne_miasta,1156

Nr naboru: ZDM.110.1.12.2020

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem.
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania
tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice,
2. projektowanie i wdrażanie nowych
procedur i programów sygnalizacji
świetlnej dotyczących funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice,
3. współpraca z podmiotami utrzymującymi infrastrukturę tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacje świetlne na
terenie miasta Gliwice,
4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz
analiza wniosków składanych przez
zewnętrzne podmioty w zakresie
tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta
Gliwice,
5. prowadzenie i planowanie inwestycji związanych z funkcjonowaniem tunelu w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice,
6. weryfikacja obrazu uzyskanego
z monitoringu znajdującego się na
terenie miasta Gliwice oraz tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice pod
kątem bezpieczeństwa, zachowania płynności ruchowej itp.,
7. przygotowanie i gromadzenie
dokumentów do archiwizacji
związanych tunelem w ciągu
Drogowej Trasy Średnicowej oraz
sygnalizacji świetlnych na terenie
miasta Gliwice,
8. współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi
organami administracji, samorządów, kolei i innych zarządców dróg
w zakresie projektów dotyczących
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
9. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
10. przygotowywanie propozycji robót
z zakresu prowadzonych zadań.
1. Wymagania niezbędne.
1.1. wykształcenie wyższe techniczne
1.2 umiejętność projektowania programów sygnalizacji świetlnych,
1.3 znajomość rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy
o drogach publicznych, ustawy
Prawo o ruchu drogowym,
1.4 obsługa komputera w stopniu
bardzo dobrym,
1.5 prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach
końcowej prezentacji kandydatów).
2.1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2.2. umiejętność obsługi sterowników
sygnalizacji świetlnych,
2.3. doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
2.4. uprawnienia sepowskie „E” do 1
kV,
2.5. znajomość oprogramowania
AutoCad, Microstation, Vissim,
Vissum,
2.6. znajomość funkcjonowania tuneli
drogowych,
2.7. umiejętność redagowania pism
urzędowych,
2.8. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
2.9. znajomość zakresu działalności
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
3. Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność
w rozwiązywaniu problemów,
samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność,
odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność
na stres.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
4.1. praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31,
II piętro, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4.2. praca w systemie zmianowym,
4.3. praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
4.4. praca na wysokości powyżej 3 m,
4.5. konieczne wyjścia lub wyjazdy
poza stałe miejsce pracy;
4.6. zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji,
4.7. wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku
z obsługą klienta wewnętrznego
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i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny),
4.8. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją
czasu,
4.9. wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia.
a) list motywacyjny ze wskazaniem
naboru;
b) życiorys;
c) kwestionariusz osobowy;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni;
e) formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie http://zdm.bip.
gliwice.eu/ w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 16 września 2020 r. do godziny
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy
składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie
numerem naboru
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili
złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania
naboru. Kandydat zobowiązany jest
(po otwarciu ofert, tj. od następnego
dnia roboczego po terminie składania
dokumentów) do uzyskania informacji
o nadanym numerze referencyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu
merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie
internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów
spełniających wymagania konieczne
określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi
do 18 września 2020 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:
23 września 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje.
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie
Dróg Miejskich w Gliwicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia o naborze
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje
się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
7. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31.
8. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu
rekrutacji podlegają zniszczeniu.
9. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008
r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego
naboru.
10. Oferty niekompletne i/ lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą
rozpatrywane.
11. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Nr naboru: ZDM.110.1.13.2020

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy w referacie Inżynierii
Ruchu Drogowego w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach.
Zakres zadań, które będą wykonywane
na stanowisku:
1. Opiniowanie projektów zmian tymczasowej organizacji ruchu.
2. Kontrola stanu i bieżące utrzymanie
oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD.
3. Rozpatrywanie i analizowanie wniosków dotyczących zmian organizacji
ruchu oraz kontrola zgodności wykonania zleconych zmian organizacji
ruchu z zatwierdzonym projektem.
4. Współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją i innymi
organami administracji, samorządami, koleją i innymi zarządcami dróg
w zakresie bezpieczeństwa ruchu.
5. Opiniowanie lokalizacji włączeń do
ruchu nowych inwestycji, redagowanie decyzji administracyjnych na
lokalizację zjazdu na drogę publiczną.
6. Opiniowanie podziałów nieruchomości pod kątem możliwości włączenia
ruchu drogowego z nowo powstałych
działek.
7. Opiniowanie i przygotowywanie
dokumentów do zatwierdzania
przez PM, w drodze decyzji, zgód na
wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz uzgodnienia publicznego
sprawowania kultu religijnego na
drogach.
8. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.
Wymagania niezbędne.
1. wykształcenie wyższe (kandydat musi
spełniać jedno z poniższych wymagań):
a) specjalność inżynieria ruchu – nie
wymagane doświadczenie zawodowe (dopuszcza się możliwość
aplikowania studentów specjalności inżynieria ruchu),
b) preferowane kierunki: transport,
budownictwo, geodezja oraz
inne techniczne – wymagane
min. 1 rok udokumentowanego
doświadczenia zawodowego
związanego z inżynierią ruchu
drogowego,
c) preferowane kierunki: transport,
budownictwo, geodezja – wymagane min. 2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego związanego z administracją
w samorządzie,
2. znajomość rozporządzenia w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach, ustawy
Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem,
3. obsługa komputera w stopniu bardzo
dobrym,
4. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane:
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. znajomość oprogramowania MapInfo,
3. znajomość oprogramowania AutoCAD,
4. umiejętność redagowania pism urzędowych,
5. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
6. znajomość zakresu statutowej działalności Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach,
7. ukończenie dodatkowych szkoleń
z zakresu BRD,
8. znajomość ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych,
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej
współpracy z zespołem realizacyjnym,
aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista,
odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.
1. praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31, II
piętro, dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy;
3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy,
4. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
5. wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz
telefoniczny),

6. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu,
7. wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Informacja nt. wymaganych dokumentów:
1. list motywacyjny ze wskazaniem
naboru;
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
i kwalifikacje;
5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie http://zdm.bip.
gliwice.eu/ w zakładce NABORY.
Informacje dotyczące terminu, miejsca,
formy składania dokumentów:
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 18 września 2020 r. do godziny 14.30
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie
numerem naboru
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. W chwili
złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania
naboru. Kandydat zobowiązany jest
(po otwarciu ofert, tj. od następnego
dnia roboczego po terminie składania
dokumentów) do uzyskania informacji
o nadanym numerze referencyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem numerów
referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu
numerów referencyjnych nastąpi do
22 września 2020 r. Planowany termin
testów merytorycznych oraz rozmowy
kwalifikacyjnej: 24 września 2020 r.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 3%.
Dodatkowe informacje:
1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie przekroczył
6%.
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa
powyżej w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego ogłoszenia
o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia
zobowiązany jest do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach ul. Płowiecka 31.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008
r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie
będą rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony, wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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

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

OGŁASZA

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Miasta Gliwice
12 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki
nr 20, obręb Sośnica, zapisanej w KW nr GL1G/00030091/0, o powierzchni 0,0738 ha
oraz niezabudowanej działki nr 21, obręb Sośnica, zapisanej w KW nr GL1G/00033269/0,
o powierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowe działki położone są w Gliwicach przy ul. Związkowej i stanowią własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 283 700,00 zł
Wadium: 28 370,00 zł
Minimalne postąpienie: 2840,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 106 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 14 lipca 2020 r.
i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka oznaczona numerem 20, obręb Sośnica, o powierzchni 0,0738 ha, użytek: Bi – inne tereny zabudowane,
zapisana w KW nr GL1G/00030091/0 oraz działka nr 21,
obręb Sośnica, o powierzchni 0,0636 ha, użytek: B – tereny
mieszkaniowe, zapisana w KW nr GL1G/00033269/0.
Łączna powierzchnia działek: 0,1374 ha.
2. Opis nieruchomości
Działki nr 20 i 21, obręb Sośnica, położone są w Gliwicach
przy ul. Związkowej. Przedmiotowe działki tworzą płaski,
niezagospodarowany, zwarty teren w kształcie zbliżonym
do prostokąta. Ogrodzenie części działki nr 22, obręb Sośnica, położonej na południe od działki nr 20, nie znajduje się
w granicy nieruchomości.
Nieruchomość położona jest we wschodniej części miasta
Gliwice, w odległości ok. 5 km od centrum, w pobliżu autostrady A1, w odległości ok. 400 m od przystanków komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, ogródki działkowe, tereny zadrzewione i niezabudowane oraz tory kolejowe.
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa
oraz telekomunikacyjna. Przez działkę nr 21 przechodzi
napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia (podpora
znajduje się na działce nr 21). Na obszarze działek 20 i 21
mogą znajdować się również przyłącza kanalizacji deszczowej, które mogą być niezinwentaryzowane. Nabywający
odpowiada za przyłącza kanalizacji deszczowej znajdujące
się na działce. Warunki techniczne podłączenia do sieci
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy
nieruchomości.
Dopuszcza się możliwość realizacji dojazdu do ww. działek
z włączeniem nowym zjazdem bezpośrednio od ul. Związkowej, pod warunkiem uzyskania wymaganej przepisami
widoczności przy wyjeździe ze zjazdu na drogę. 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. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała
nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.) działki nr 20, 21,
obręb Sośnica, położone są na terenie opisanym symbolem:
01 MW – co oznacza: tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Dla terenów oznaczonych m.in. symbolem 01 MW, ustalono
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Obowiązują następujące zasady lokalizacji przeznaczenia:
1) na terenach o symbolach 01 MW; 02 MW; 06 MW –
15 MW; 17 MW – 19 MW:
a) dopuszcza się urządzanie usług wyłącznie w budynkach
mieszkalnych,
b) usługi gastronomi, usługi handlu, dopuszcza się jedynie
w przyziemiach i parterach budynków;
2) zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych
o podobnym stopniu uciążliwości dla otoczenia;
3) zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponadto, przedmiotowy teren leży w granicach:
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• obszaru rewitalizacji 1.
1

Ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym
zgodnie z przepisami ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
(DzU z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.).

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
położone są przedmiotowe nieruchomości.
Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 12 października 2020 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce
„oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Jasnej 31A. Na salę
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 28 370,00 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 20 i 21, 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
6 października 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia 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 ze zdjęciem 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
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-785/19 z 17 czerwca 2019
r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanych działek nr 20 i 21, 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 2020 r., poz. 65 ze 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. 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 11 listopada 2020 r.
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 z późn. zm.) wymagane będzie przedłożenie
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-785/19 z 17 czerwca 2019 r.
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: 32/338-64-09 lub 32/338-64-41,
32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 ze zm.).
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).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Grzybowej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, o pow. 0,2903 ha, użytek: RIVb
– grunty orne (0,2701 ha), B – tereny
mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisana
w KW nr GL1G/00014878/3.
Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość jest położona w Gliwicach
przy ul. Grzybowej, w północnej części miasta Gliwice, w odległości ok. 10 km od ścisłego centrum. Sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa o niskiej intensywności zabudowy, tereny zieleni oraz las. Działka ma
nieregularny kształt i jest niezabudowana.
Część północna działki zagospodarowana
jest jako droga dojazdowa (nieurządzona)
do sąsiednich nieruchomości. Granice
działki tworzą kształt zbliżony do trapezu,
w części północnej działka ma kształt wąski
i wydłużony. Skomunikowanie powinno się
odbywać bezpośrednio do drogi publicznej
ul. Grzybowej zjazdem istniejącym. Działka graniczy z rowem przydrożnym. Przed
sprzedażą nie wydzielano fragmentu przeznaczonego w planie zagospodarowania
przestrzennego pod drogę publiczną, ponieważ nie przewiduje się poszerzenia ul.
Grzybowej w najbliższych latach.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nie
ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej,
stanowiącej infrastrukturę drogową będącą na majątku Miasta Gliwice. W granicach
przedmiotowej działki może przechodzić
sieć drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić
na nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do
usunięcia awarii na własny koszt oraz we
własnym zakresie.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, jest obciążona służebności przechodu i przejazdu od ul. Grzybowej na
rzecz każdoczesnych właścicieli działki
nr 293, obręb Czechowice Zachód, pasem o szerokości 5 m i długości 25 m
oraz służebnością przesyłu w zakresie
sieci kanalizacji sanitarnej o szerokości
2,16 m i długości 32,31 m na rzecz PWiK
w Gliwicach.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, położona jest na terenie, na którym
od 31 maja 2014 r., obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”, uchwalony
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. (tekst
jednolity opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
8 września 2015 r. pod poz. 4567).
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka w przeważającej części znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
1 MN – co oznacza: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Dla terenów o symbolach od 1MN do
26MN ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) budynki gospodarcze,
c) garaże,
d) sieci infrastruktury technicznej,
e) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy,
miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
f) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g) obiekty małej architektury.
Pozostały niewielki fragment działki nr 292,
obręb Czechowice Zachód, znajduje się na
terenie oznaczonym symbolem:
08 KDD – co oznacza: tereny dróg publicznych – dojazdowych.
Dla terenów o symbolach od 01 KDD do
012 KDD ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi
dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi piesze i rowerowe,

b) miejsca postojowe dla samochodów,
c) place manewrowe,
d) sieci infrastruktury technicznej bez
budynków,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń urządzona,
g) urządzenia ochrony środowiska;
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów:
a) przekrój drogi – 1x2 (jedna jezdnia
o dwóch pasach ruchu),
b) szerokość w liniach rozgraniczających: 08 KDD od 10 m do 31 m
zgodnie z rysunkiem planu.
Ponadto zgodnie z § 27 „Na terenach przeznaczonych w planie pod zabudowę, przylegających do terenów tworzących system
komunikacyjny obszaru planu, ustala się: 1)
nieprzekraczalne linie zabudowy, licząc od
linii rozgraniczających w odległości: (…) od
terenów (…) 08 KDD (…) 5 m”.
Dla całego obszaru ww. planu, wyznaczona
została strefa „OW” obserwacji archeologicznej.
Zgodnie z ww. planem przez przeznaczenie
podstawowe należy rozumieć takie przeznaczenie, które zajmuje 50% powierzchni
całkowitych wszystkich istniejących i projektowanych obiektów w granicach poszczególnych działek budowlanych. Przez
przeznaczenie uzupełniające natomiast
należy rozumieć przeznaczenie inne niż
podstawowe, dopuszczone na działce budowlanej lub terenie jako uzupełnienie
podstawowego, na warunkach określonych
w planie. Jednocześnie zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu
określonymi w w/w planie realizacja nowej
zabudowy musi być zgodna z przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym.
Należy również zachować pozostałe
ustalenia planu dotyczące m.in. warunków i zasad zagospodarowania terenów,
zakazów oraz parametrów i wskaźników
zabudowy. Zwraca się również uwagę na
zakaz realizacji na ww. terenie zabudowy
szeregowej oraz zakaz realizacji więcej niż
trzech kondygnacji naziemnych.
Cena wywoławcza nieruchomości: 691
500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie: 6920,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 listopada
2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A,
sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00
w dniu przetargu na stronie internetowej
https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A.
Na salę przetargową będą wpuszczane
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi
i dziećmi).
Wadium
Wadium w wysokości 69 150,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz.
nr 292, obręb Czechowice Zachód oraz
wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku gminy
najpóźniej 10 listopada 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi
bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium
w wymaganym terminie,

• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział
w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-2497/2020 z 13 lipca 2020 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze przetargu nieograniczonego
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 292, obręb Czechowice Zachód, zapisanej w KW nr
GL1G/00014878/3, stanowiącej własność
Miasta Gliwice, sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości oraz uchylenia zarządzeń nr PM-11/10 z 15 grudnia 2010 r.,
nr PM-627/11 z 25 maja 2011 r., nie
wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm).
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 miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
16 grudnia 2020 r.
3. Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu, zapisami
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr
XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. (tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego 8 września 2015 r.
pod poz. 4567) oraz stanem faktycznym
działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca
przejmuje działkę w stanie istniejącym.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-2497/2020 z 13 lipca 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości
oraz warunkach przetargu można uzyskać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.:
8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 65 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości 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 (DzU z 2014 r., poz. 1490).
10. 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 przed wyznaczonym
terminem aktu stosownego zezwolenia na
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1
ww. ustawy.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1
gospodarowanie nieruchomościami

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
dane osobowe będą przetwarzane:
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych Pani/Pana
1.
w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
osobowych
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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Odbiorcy danych osobowych
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one
Okres przechowywania danych osobowych
być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą,
Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
w tym dostępu do danych osobowych
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
profilowanie
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych
Informacje dodatkowe
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.
Dane Administratora Danych

1

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

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

OGŁASZA

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
13 października 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 *, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, zapisanej
w KW nr GL1G/00038122/3, o powierzchni 0,0737 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy
ul. Rolników 363A i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
232 600,00 zł
Wadium: 23 260,00 zł
Minimalne postąpienie: 2330,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn.
zm.) nieruchomość obejmująca działkę nr 172/2, obręb Bojków
Wschód, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

I ustny przetarg nieograniczony odbył się w 15 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych
z ewidencji gruntów i KW
• działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, użytek:
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0737 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00038122/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, położona
jest w Gliwicach przy ul. Rolników 363A w odległości
ok. 8,5 km od centrum, w południowo-wschodniej
części miasta. Otoczenie nieruchomości stanowią
tereny zabudowy mieszkaniowej, drobne punkty
handlowo-usługowe. W pobliżu nieruchomości
znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.
Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Jest to
tzw. „działka wąska” o szerokości od ok. 13,50 m
(od strony ul. Rolników) do 16,20 m (od strony
ul. Siennej). W związku z powyższym, zabudowa działki, po ewentualnej rozbiórce istniejących obiektów,
będzie wprawdzie możliwa, ale istotnie ograniczona.
Powierzchnia budynków znajdujących się na działce:
• pow. użytkowa budynku mieszkalnego (bez
poddasza) – 55,61 m2,
• kubatura budynku mieszkalnego – 279,08 m3,
• pow. użytkowa stodoły – ok. 74 m2,
• pow. użytkowa budynku gospodarczego – ok. 26 m2.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynki znajdujące się na działce są w pogorszonym stanie technicznym.
Część niezabudowaną działki stanowi podwórze z wysoką trawą i chodnikiem z kostki betonowej.
Uzbrojenie nieruchomości:
• linia elektroenergetyczna,
• linia telekomunikacyjna,
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacyjna,
• sieć gazowa.
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.
W granicach przedmiotowej nieruchomości przechodzi prawdopodobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie działki nr 172/2 winno odbywać
się do drogi publicznej ul. Siennej w Gliwicach
zjazdem istniejącym. W przypadku zamiaru jego
przebudowy, należy uzyskać w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach decyzję administracyjną
zezwalającą na jego przebudowę oraz uzgodnić
projekt techniczny zjazdu.
Dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji istniejącego zjazdu z ul. Siennej. Wówczas konieczne będzie uzyskanie stosownego zezwolenia w zakresie
nowej lokalizacji zjazdu oraz uzgodnienie projektu
zjazdu. W sytuacji, w której istnieje możliwość
podłączenia danej działki do drogi publicznej niższej klasy technicznej i o mniejszym obciążeniu
ruchem (ul. Sienna), należy wykluczyć możliwość
lokalizacji dodatkowego zjazdu z drogi o wyższych
parametrach technicznych i bardziej niekorzystnych
warunkach ruchowych (ul. Rolników).
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr
172/2 winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia ruchu drogowego
z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać
indywidualnie, w zależności od generowanego
przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, jego
struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych,
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu po
działce nr 172/2 w zakresie odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm o długości
2,64 m wraz ze związaną z nią strefą ochronną
o szerokości po 1,0 m z każdej strony urządzenia,
co daje powierzchnię gruntu objętego służebnością wynoszącą 7,87 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze
wieczystej nr w GL1G/00038122/3 w dziale III –

elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystych
na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami
miejscowego planu zagospodarowania terenu,
w granicach którego położona jest przedmiotowa
działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie
istniejącym. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
– 32/338-64-09 – na co najmniej dwa dni przed
planowanym terminem wizji.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru zlokalizowanego po południowej stronie
autostrady A4 stanowiącego dzielnicę Bojków
w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005 z 22
grudnia 2005 r.) przedmiotowa działka znajduje
się na terenie oznaczonym symbolem:
G.1.1/MN3 – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (jednorodzinnej).
Dla terenów oznaczonych symbolem MN3, ustalono następujące przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna,
z dopuszczeniem uzupełniających funkcji
związanych z różnymi formami działalności
gospodarczej, których łączna powierzchnia
całkowita nie przekroczy 100% powierzchni
całkowitej funkcji mieszkalnych, z przynależnym
zagospodarowaniem terenu.
Zakazy:
• budowa na działce budowlanej garaży powyżej
dwóch stanowisk (dot. wolno stojących oraz
zintegrowanych z budynkiem),
• lokalizacja garaży bezpośrednio w granicy
z drogami publicznymi (nie dotyczy dróg KDd),
• zabudowa lub realizacja innych elementów
zainwestowania (infrastruktura techniczna
i drogowa), w promieniu 3,0 m od obwodu
pnia drzewa.
Działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, w obowiązującym planie, położona jest na obszarze górniczym
KWK „Sośnica”, a ponadto objęta jest zasięgiem stref:
• SH-1 – pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
Ponadto przedmiotowa działka jest zlokalizowana
w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego,
poza terenem korytarzy komunikacyjnych GOG
oraz poza terenami zarezerwowanym pod zbiorniki
retencyjne.
Niezależnie od powyższego informujemy, że Rada
Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła uchwałę nr XIII/331/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego część „dzielnicy Bojków” położoną
pomiędzy ul. Bojkowską, a autostradami A1 i A4.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach opracowania projektu planu, sporządzanego
na podstawie ww. uchwały.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 13 października 2020 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Jasnej 31A.
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 23 260,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski SA nr 42
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty
„Przetarg, dz. nr 172/2, obręb Bojków Wschód,
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku
Miasta Gliwice najpóźniej 7 października 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie
do 3 dni od dnia 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 przez
osobę/y, na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca
działalność gospodarczą, należy okazać aktualny
(wydany w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM1393/19 z 31 października 2019 r. oraz zmieniającym
PM-1522/19 z 14 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego prawa własności nieruchomości
oznaczonej geodezyjnie jako niezabudowana działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód, o powierzchni
0,0737 ha, KW nr GL1G/00038122/3, położonej
w Gliwicach przy ul. Rolników nr 363A, stanowiącej
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 ze 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 własność nieruchomości powinien być
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 12 listopada 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278)
wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym
terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-1393/19 z 31 października 2019 r. oraz PM1522/19 z 14 listopada 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: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-41,
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 2020 r., poz. 65 ze zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości 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).

15 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
obejmującej niezabudowaną działkę nr 229, obręb Kolej, o powierzchni 0,1794 ha, KW GL1G/00069805/1, przy ul. Chorzowskiej.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00
w dniu przetargu na stronie internetowej
https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Cena wywoławcza nieruchomości:
184 000,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 1840,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera
podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106).

Nieruchomość obejmująca działkę nr 229,
obręb Kolej, została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta
nr PM-2358/9 z 1 czerwca 2020 r.
Opis nieruchomości
Właścicielem nieruchomości gruntowej,
obejmującej działkę nr 229, obręb Kolej,
jest Skarb Państwa, a prawo użytkowania
wieczystego przysługuje Gminie Gliwice do
5 grudnia 2089 r. Działka nr 229, obręb Kolej,
o powierzchni 0,1794 ha, stanowi teren niezabudowany, graniczący z budynkami przemysłowymi, o nieregularnym podłużnym
kształcie. Położona jest przy ul. Chorzowskiej. Nieruchomość stanowi teren użytku
oznaczonego symbolem „Bp”. Sąsiedztwo
nieruchomości stanowią zabudowane tereny przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe.
W okolicy dostęp do pełnej sieci uzbrojenia
terenu. Warunki podłączenia należy uzgadniać bezpośrednio z dysponentami sieci.
Skomunikowanie przedmiotowej działki
z ul. Chorzowską powinno odbywać się
zjazdami istniejącymi na działkach sąsiednich, po ustanowionych służebnościach
drogowych.
Na rzecz każdoczesnych właścicieli działki
i wieczystych użytkowników działki nr 229
(arch. 4/42), obręb Kolej, ustanowiona została nieodpłatna i nieograniczona w czasie
służebność drogi po działkach 882 (arch.
4/14) i 884 (arch. 4/22) od ul. Chorzowskiej
do działki nr 231 (arch. 4/23) z jednoczesnym zapewnieniem, że powyższe działki
nr 882 i 884 nie stanowią zorganizowanej
części przedsiębiorstwa.
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Wysokość opłaty rocznej wynosi 387,50 zł
(stawka 3%, kwota nieopodatkowana
podatkiem VAT, ustanowiona przed
1 maja 2004 r.) Wysokość opłaty może
ulec zmianie w wyniku jej aktualizacji.
Opłaty roczne płatne są bez wezwania
przez cały okres użytkowania wieczystego
w terminie do 31 marca każdego roku,
z góry za dany rok.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób
zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010
r. w spawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, teren obejmujący
działkę nr 229, obręb Kolej, został oznaczony
symbolem: 4 UP, co oznacza: tereny produkcyjne – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna,
w tym logistyka oraz składowanie i magazynowanie.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium
w wysokości 18 400,00 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 229, obręb Kolej, 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 9
października 2020 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.
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 Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem)
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie do 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
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 zawarty do 30 dni od dnia zamknięcia
przetargu, tj. do 16 listopada 2020 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
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
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana
będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem
prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca
nieruchomości zobowiązany jest również
do złożenia w Biurze Obsługi Interesantów
Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji
podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady
Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010
z 15 lipca 2010 r. oraz stanem faktycznym
działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca
przejmuje działkę w stanie istniejącym.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Urzędu
Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy
urzędu, tel. 32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2358/2020 z 1 czerwca 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta
Miasta nr PM-566/19 z 16 kwietnia 2019 r.
oraz przeznaczenia do sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, obejmującej działkę nr 229,
obręb Kolej, KW nr GL1G/00069805/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej
w użytkowaniu wieczystym Miasta Gliwice
oraz sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób,
którym przysługuje pierwszeństwo w ich
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie
zamieszczone jest na stronie internetowej
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1
gospodarowanie nieruchomościami

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
dane osobowe będą przetwarzane:
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych Pani/Pana
1.
w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
osobowych
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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Odbiorcy danych osobowych
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one
Okres przechowywania danych osobowych
być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą,
Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
w tym dostępu do danych osobowych
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
profilowanie
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych
Informacje dodatkowe
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.
Dane Administratora Danych

1

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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

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

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: ul. Wazów w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:

• działka nr 933/4, obręb Przyszówka, o pow. 0,1049 ha, użytek: RIIIb – grunty orne, zapisana
w KW nr GL1G/00029567/8 oraz
½ udziału w działce nr 933/2, obręb Przyszówka, o pow. 0,0141 ha,
użytek: RIIIb – grunty orne, zapisane w KW nr GL1G/00029567/8.
Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowy teren położony jest
w północnej części miasta, przy
ul. Wazów, w odległości ok. 7 km od
centrum, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 901. W sąsiedztwie działek
znajduje się zabudowa mieszkaniowa
i usługowa oraz kompleksy garażowe
i tereny zieleni.
Działka nr 933/4, obręb Przyszówka,
ma regularny kształt zbliżony do kwadratu i jest niezabudowana.
Działka nr 933/2, obręb Przyszówka,
ma kształt prostokąta i stanowić będzie wewnętrzną drogę dojazdową
do działki nr 933/4, obręb Przyszówka
oraz do działki sąsiedniej nr 933/3,
obręb Przyszówka.
Skomunikowanie działki nr 933/4, obręb Przyszówka, powinno się odbywać
poprzez działkę nr 933/2, następnie
poprzez drogę niepubliczną ul. Wazów
do drogi publicznej ul. Zygmuntowskiej zjazdem istniejącym.
Działka nr 933/4, obręb Przyszówka, ma
dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji
deszczowej, stanowiącej infrastrukturę
drogową, będącej na majątku Miasta
Gliwice. W przypadku wystąpienia
przyłączy kanalizacji deszczowej, które
mogą być zlokalizowane na przedmiotowych działkach, odpowiada za nie
przyszły nabywca.
Warunki techniczne podłączenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość
zapewnienia dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt
nabywcy nieruchomości.
Grunt wymaga wyłączenia z produkcji rolnej (RIIIb). Na usuniecie zieleni
wysokiej może być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice,
a planowane wykorzystanie terenu nie
może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym:
Prawem ochrony środowiska, Prawem
wodnym, ustawą o odpadach oraz
ustawą o ochronie przyrody.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 27 marca 2008 r. miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała
nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.,
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 709) teren obejmujący działki nr 933/2 i 933/4, obręb
Przyszówka, oznaczony jest symbolem:
35 MU – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1-38 MU obowiązują następujące
ustalenia mpzp:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej,
b) tereny zabudowy usługowej,
c) tereny koncentracji mieszkalnictwa i usług nieuciążliwych
o charakterze centrotwórczym
– komercyjnych i publicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki użyteczności publicznej,
b) budynki zamieszkania zbiorowego,
c) pasaże handlowo-usługowe,
d) mała architektura,
e) zieleń urządzona, place i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
g) niezbędne dojazdy,
h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
i) urządzenia budowlane, sieci infrastruktury technicznej;

3) zakazy:
a) lokalizacji usług związanych ze
sprzedażą złomu i odpadów metalowych oraz innych produktów
odpadowych i surowców wtórnych.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu
przedmiotowy teren znajduje się
w granicach:
• Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 330 – Gliwice,
• Obszaru Rewitalizacji Łabędy1,
a na rysunku planu uwidoczniony został
przebieg ciągu pieszego i rowerowego,
który zalicza się do oznaczeń stanowiących elementy informacyjne, nie będących ustaleniami niniejszego planu.
Ponadto zgodnie z § 8 ust.3 ww. planu:
„Oznacza się na rysunku planu symbolem graficznym ciągi piesze i rowerowe po istniejących śladach oraz
jako propozycję lokalizacji w terenie
nowych ciągów; ustala się minimum
5-metrową szerokość pasa komunikacji pieszo-rowerowej lub pieszej,
lub rowerowej, wraz z towarzyszącą
zielenią urządzoną, oświetleniem
parkowym i urządzeniami służącymi
odpoczynkowi – w sposób zapewniający bezpieczeństwo i bezkolizyjność
ruchu pieszego i kołowego, zgodnie
z przepisami odrębnymi.”
Cena wywoławcza nieruchomości:
309 100,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie: 3100,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 13 października 2020 r. o godz. 14.00 w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii
zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu
na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A.
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Wadium
Wadium w wysokości 30 910,00 zł
należy wnieść w formie pieniężnej
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A.
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,
dz. nr 933/4, udział w 933/2, obręb
Przyszówka oraz wpisać, kto będzie
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej
8 października 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze
złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej
udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
lub sporządzenie pełnomocnictwa
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby

prawnej) lub aktualnego (wydanego
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2496/2020
z 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej,
obejmującej działkę nr 933/4, obręb
Przyszówka oraz ½ udziału w działce
nr 933/2, obręb Przyszówka, zapisanej
w KW nr GL1G/00029567/8, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz
sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej
nieruchomości, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm).
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 miasta. Podpisanie
notarialnej umowy kupna-sprzedaży
nastąpi do 12 listopada 2020 r.
3. Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu, zapisami
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r.,
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 709), zapisami księgi
wieczystej nr GL1G/00029567/8 oraz
stanem faktycznym działek, w tym
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym.
4. Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-2496/2020 z 13 lipca
2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice
– Referat Zbywania Nieruchomości,
pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A Gliwice,
w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00;
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel.
32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone
jest na stronie internetowej www.
gliwice.eu oraz na elektronicznej
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j.
DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości 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 (DzU z 2014 r.,
poz. 1490).
10. 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 przed wyznaczonym terminem
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art.
1 ww. ustawy.

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: ul. Wazów w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:

• działka nr 933/3, obręb Przyszówka, o pow. 0,1043 ha, użytek: RIIIb – grunty orne, zapisana
w KW nr GL1G/00029567/8 oraz
½ udziału w działce nr 933/2,
obręb Przyszówka, o pow.
0,0141 ha, użytek: RIIIb – grunty orne, zapisane w KW nr
GL1G/00029567/8.
Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowy teren położony jest
w północnej części miasta, przy ul. Wazów, w odległości ok. 7 km od centrum,
w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 901.
W sąsiedztwie działek znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz
kompleksy garażowe i tereny zieleni.
Działka nr 933/3, obręb Przyszówka,
ma regularny kształt zbliżony do kwadratu i jest niezabudowana.
Działka nr 933/2, obręb Przyszówka, ma
kształt prostokąta i stanowić będzie wewnętrzną drogę dojazdową do działki nr
933/3, obręb Przyszówka oraz do działki
sąsiedniej nr 933/4, obręb Przyszówka.
Skomunikowanie działki nr 933/3, obręb Przyszówka, powinno się odbywać
poprzez działkę nr 933/2, następnie
poprzez drogę niepubliczną ul. Wazów
do drogi publicznej ul. Zygmuntowskiej zjazdem istniejącym.
Działka nr 933/3, obręb Przyszówka, ma
dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działkach nie ma zlokalizowanej kanalizacji
deszczowej, stanowiącej infrastrukturę
drogową, będącej na majątku Miasta
Gliwice. W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą
być zlokalizowane na przedmiotowych
działkach, odpowiada za nie przyszły
nabywca.
Warunki techniczne podłączenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość
zapewnienia dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt
nabywcy nieruchomości.
Grunt wymaga wyłączenia z produkcji rolnej (RIIIb). Na usuniecie zieleni
wysokiej może być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice,
a planowane wykorzystanie terenu nie
może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w tym:
Prawem ochrony środowiska, Prawem
wodnym, ustawą o odpadach oraz
ustawą o ochronie przyrody.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego
od 27 marca 2008 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę Łabędy (uchwała Rady
Miejskiej w Gliwicach nr XIII/395/2007
z 20 grudnia 2007 r., Dz. Urz. Woj.
Śląskiego nr 33 z 25 lutego 2008 r.,
poz. 709) teren obejmujący działki
nr 933/2 i 933/3, obręb Przyszówka,
oznaczony jest symbolem:
35 MU – opisanym jako: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1-38 MU obowiązują następujące
ustalenia mpzp:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej,
b) tereny zabudowy usługowej,
c) tereny koncentracji mieszkalnictwa i usług nieuciążliwych
o charakterze centrotwórczym
– komercyjnych i publicznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) budynki użyteczności publicznej,
b) budynki zamieszkania zbiorowego,
c) pasaże handlowo-usługowe,
d) mała architektura,
e) zieleń urządzona, place i skwery,
f) ciągi komunikacji pieszej i rowerowej,
g) niezbędne dojazdy,
h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
i) urządzenia budowlane, sieci
infrastruktury technicznej;

3) zakazy:
a) lokalizacji usług związanych ze
sprzedażą złomu i odpadów
metalowych oraz innych produktów odpadowych i surowców wtórnych.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu
przedmiotowy teren znajduje się
w granicach:
• Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 330 – Gliwice,
• Obszaru Rewitalizacji Łabędy1,
a na rysunku planu uwidoczniony został przebieg ciągu pieszego i rowerowego, który zalicza się do oznaczeń
stanowiących elementy informacyjne,
niebędących ustaleniami niniejszego
planu.
Ponadto zgodnie z § 8 ust.3 ww. planu:
„Oznacza się na rysunku planu symbolem graficznym ciągi piesze i rowerowe po istniejących śladach oraz
jako propozycję lokalizacji w terenie
nowych ciągów; ustala się minimum
5-metrową szerokość pasa komunikacji pieszo-rowerowej lub pieszej,
lub rowerowej, wraz z towarzyszącą
zielenią urządzoną, oświetleniem
parkowym i urządzeniami służącymi
odpoczynkowi – w sposób zapewniający bezpieczeństwo i bezkolizyjność
ruchu pieszego i kołowego, zgodnie
z przepisami odrębnymi.”
Cena wywoławcza nieruchomości:
307 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie: 3100,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 13 października 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii
zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu
na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A.
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Wadium
Wadium w wysokości 30 750,00 zł
należy wnieść w formie pieniężnej
na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski SA
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,
dz. nr 933/3, udział w 933/2, obręb
Przyszówka oraz wpisać, kto będzie
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej
8 października 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze
złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej
udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
lub sporządzenie pełnomocnictwa
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego
w okresie 3 miesięcy przed przetar-

giem) odpisu z Krajowego Rejestru
Sądowego (w przypadku osoby
prawnej) lub aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego –
w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2495/2020
z 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej,
obejmującej działkę nr 933/3, obręb
Przyszówka oraz ½ udziału w działce
nr 933/2, obręb Przyszówka, zapisanej
w KW nr GL1G/00029567/8, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz
sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu przedmiotowej
nieruchomości, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm).
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 miasta. Podpisanie notarialnej
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
12 listopada 2020 r.
3. Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu, zapisami
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XIII/395/2007 z 20 grudnia 2007 r.,
Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 33 z 25 lutego 2008 r., poz. 709), zapisami księgi
wieczystej nr GL1G/00029567/8 oraz
stanem faktycznym działek, w tym
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działki w stanie istniejącym.
4. Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem
tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-2495/2020 z 13 lipca 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice
– Referat Zbywania Nieruchomości,
pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A Gliwice,
w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00;
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel.
32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości 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 (DzU
z 2014 r., poz. 1490).
10. 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, przed wyznaczonym terminem,
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art.
1 ww. ustawy.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1
gospodarowanie nieruchomościami

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
dane osobowe będą przetwarzane:
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych Pani/Pana
1.
w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
osobowych
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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Odbiorcy danych osobowych
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one
Okres przechowywania danych osobowych
być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą,
Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
w tym dostępu do danych osobowych
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
profilowanie
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych
Informacje dodatkowe
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.
Dane Administratora Danych

1

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach

LOKALE NA SPRZEDAŻ

(zwana dalej „spółką”)

ogłasza I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) na sprzedaż
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej
własnością spółki, składającej się z działki nr 57/1, o powierzchni
1,9004 ha, położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, powiat:
gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice) na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla
której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr: GL1G/00138748/8.
I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca
2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159,
poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.), działka
nr 57/1 objęta jest w większości symbolem 9UP – tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w pozostałej
nieznacznej części przedmiotowa
działka objęta jest symbolem: 19OK
– tereny związane z realizacją układu
komunikacyjnego.
2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1
oznaczona jest użytkiem Ba – tereny
przemysłowe.
II.	Cena wywoławcza (netto) wynosi
3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset
trzydzieści pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena
(cena netto) osiągnięta w przetargu
powiększona o należny podatek VAT.
III. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 28 września 2020 r. o godz.10.30, w siedzibie

spółki 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa
36, w auli.
IV.	Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł
(trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset
złotych).
V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach,
nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010
0055 0001, w terminie do 22 września
2020 r.
VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
spółki oraz opublikowane wraz z regulaminem przetargu (aukcji) na stronie internetowej spółki, pod adresem: www.
skladowiskogliwice.pl, w zakładce:
„Przetargi”.
VII. Szczegółowych informacji dotyczących
przetargu udzielają pracownicy spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@
skladowiskogliwice.pl, faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 515, obręb Przedmieście,
położonej w Gliwicach na północ
ul. Daszyńskiego, stanowiącej
własność Miasta Gliwice. Użytki: RIIIa – grunty orne; pow.
0,5268 ha; księga wieczysta
nr GL1G/00036169/0.
Termin przetargu: 28 września 2020 r.,
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
1 179 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106
z późn. zm.).

Wadium: 117 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 września 2020 r.
---------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości:

• działka nr 920/9, obręb Żerniki, o pow. 0,0787 ha, użytek:
RIVa – grunty orne, zapisana
w KW nr GL1G/00033143/1.
Lokalizacja w rejonie ulic Łukasiewicza/Kadłubka w Gliwicach.
Termin przetargu: 28 września 2020 r.,
godz. 14.00

Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
271 300,00 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 2020 r.,
poz. 106 z późn. zm.).

Wadium: 27 130,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 września 2020 r.
---------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości:

• dz. nr 886, obręb Nowe Miasto,
o pow. 0,2300 ha, położona na
płn. od ul. Sobieskiego, z KW nr
GLG1G/00045643/3, użytek Bi
– inne tereny zabudowane, zabudowana budynkami o charakterze garażowo-warsztatowym
o numerach ewidencyjnych:
1651, 1680, 1694, 1744, 1746,
2509, 2681, bud. bez nr ewid.
Termin przetargu: 27 października 2020 r.,
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*.
Cena wywoławcza brutto: 1 232 000,00 zł
Sprzedaż 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

Wadium: 123 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 października
2020 r.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji.
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A.
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
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.

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

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach
(zdm.bip.gliwice.eu) został podany do publicznej wiadomości wykaz
zawierający nieruchomość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/31/2020 do 22 września 2020 r.

MIESZKALNE
UL. RYBNICKA 51, lokal nr 4, I piętro,
pow. 41,21 m2, 2 pokoje, kuchnia,
WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu

UL. SZYBOWCOWA 6, lokal nr 2, parter, pow. 37,08 m2, 1 pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 28 września 2020 r., godz.
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 106 900,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 700,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 23 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
18 września 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c,
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. TARNOGÓRSKA 38, lokal nr 6,
I piętro, pow. 37,88 m2, 1 pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal
do generalnego remontu

UL. PERKOZA 11, lokal nr 24, IV piętro, pow. 41,20 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal
do generalnego remontu

UL. PSZCZYŃSKA 112D, lokal nr 19,
VI piętro, pow. 42,08 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal
do generalnego remontu

UL. PSZCZYŃSKA 5, lokal nr 12,
III piętro, pow. 63,74 m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
lokal do generalnego remontu

UL. LOTNIKÓW 52, lokal nr 4,
I piętro, pow. 55,49 m2 + piwnica:
3,94 m2, 2 pokoje, kuchnia, WC,
przedpokój, lokal do generalnego
remontu

Termin przetargu: 21 września 2020 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 700,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2020 r.

Termin przetargu: 21 września 2020 r., godz.
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 400,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2020 r.

UL. TARNOGÓRSKA 30, lokal mieszkalny nr 2, parter, pow. 30,72 m2,
1 pokój, kuchnia, z WC dostępnym
na klatce schodowej (pozostającym
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 września 2020 r., godz.
13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3, (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 61 500,00 zł
Wadium: 6200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2020 r.

UL. HLUBKA 38, lokal nr 7, II piętro,
pow. 124 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 września 2020 r., godz.
14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 330 100,00 zł
Wadium: 33 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2020 r.

UL. CZERNEGO 13, lokal nr 43,
VIII piętro, pow. 25,49 m2, 1 pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 września 2020 r., godz.
9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
Wadium: 8100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 16 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
11 września 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c,
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Termin przetargu: 28 września 2020 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 122 400,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 15 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
10 września 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c,
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

Termin przetargu: 28 września 2020 r., godz.
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 190 600,00 zł
Wadium: 19 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

UL. CHORZOWSKA 36, lokal nr 5,
II piętro, pow. 91,39 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, garderoba,
przedpokój, lokal do generalnego
remontu

Termin przetargu: 28 września 2020 r.,
godz.14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 242 000,00 zł
Wadium: 24 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 14 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do
9 września 2020 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14,
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

UL. MARZANKI 6, lokal nr 8, II piętro,
pow. 47,43 m2 + piwnica: 8,99 m2,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz.
9.00

Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz.
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 22 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
17 września 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c,
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz.
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 152 100,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 21 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
16 września 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c,
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. PRZYSZŁOŚCI 94, lokal nr 55,
X piętro, pow. 36,30 m2 + piwnica:
2,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz.
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 21 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
16 września 2020 r. z ROM-5, ul. Niedurnego 6,
telefon: 32/339-29-88.
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UŻYTKOWE
UL. DUBOIS 6A, lokal nr 10, parter
(oficyna), pow. 55,06 m2, 4 pomieszczenia, lokal do generalnego
remontu

Termin przetargu: 21 września 2020 r., godz.
9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 500,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2020 r.

UL. FREDRY 2, garaż nr G1, pow.
17,39 m2, 1 pomieszczenie, garaż
do generalnego remontu

Termin przetargu: 21 września 2020 r., godz.
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 25 800,00 zł
Wadium: 2600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2020 r.

UL. Zwycięstwa 38, lokal nr 7,
IV piętro, pow. 26,27 m2, 2 pomieszczenia, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 28 września 2020 r., godz.
13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*

Cena wywoławcza nieruchomości: 40 300,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 15 września 2020 r.
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych).
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami,
prosimy kontaktować się do 10 września 2020 r.
z ROM 1 , ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 21 września 2020 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 19B, lokal
nr I, parter (oficyna), pow. 28,77 m2,
3 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz.
13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 54 900,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 21 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
16 września 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5,
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 19B, lokal
nr II, parter (oficyna), pow. 58,70 m2,
5 pomieszczeń, lokal do generalnego
remontu

Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz.
14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 100,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 21 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
16 września 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5,
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. CHUDOBY 5, lokal nr 18, IV piętro
– poddasze (oficyna), pow. 31,08 m2,
3 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz.
14.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 300,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 22 września
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
17 września 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5,
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

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

fot. J. Astaszow / TMG

„LALKA: tekst – kontekst – dzieło sztuki” to panel
dyskusyjny, na którym zaproszeni eksperci rozmawiać będą przede wszystkim o lalce w historii
sztuki, w teatrze i literaturze.

„Pod kolor”, reż. D. Arbaczewski

Spektakl dla dzieci w reżyserii Daniela Arbaczewskiego miał już swoją
internetową premierę, teraz czas na to, by zobaczyli go pierwsi widzowie „na żywo”. Premierowe wystawienie przedstawienia „Pod kolor”
w Teatrze Miejskim w Gliwicach zaplanowano na niedzielę 13 września.
– Naszą przestrzeń tworzy abstrakcyjna konstrukcja z poduszek
– wielkie kolorowe łóżko, które
służy do skakania, wylegiwania
się na nim, odkrywania i rozbudzania wyobraźni do nowych
przygód. Odkrywamy kolor za
kolorem. Poduszkę za poduszką.
Niczym w wielkim, miękkim laboratorium zabawy. A pod każdą
poduszką jest sekret – mówi Daniel Arbaczewski.

Scenografię i kostiumy przygotował Dariusz Panas. W przedstawieniu wystąpią Iga Bancewicz, Antonina Fedorowicz
i Rafał Domagała. Przedstawienie ma dwujęzyczną narrację:
polską i angielską. Ci widzowie,
którzy już widzieli „Pod kolor”
w świecie wirtualnym, bawili
się świetnie. W tym gronie,
obok małych gliwiczan, były
także dzieci z tak odległych

krajów, jak Bangladesz czy
Uganda.
Premiera rozpocznie się 13 września o godz. 13.00 w Teatrze Miejskim w Gliwicach (ul. Nowy Świat
55–57). Spektakl „Pod kolor”
trwa 40 minut i jest odpowiedni
dla dzieci od 2 lat. Przedstawienie można także nieodpłatnie
obejrzeć na stronie internetowej
teatr.gliwice.pl.
(mm)

W pięknym stylu

18 września 2020 r., godz.
18.00, Biblioteka Centralna,
ul. Kościuszki 17
W projekcie „Lalka w teatrze
życia” książka Bolesława Prusa
stała się punktem wyjścia do
rozważań znacznie szerszych
niż percepcja dzieła literackiego i zaprowadziła nas w rejony
sztuk plastycznych i teatru lalkowego. Na jej kanwie postaramy
się opowiedzieć o kulturotwórczym motywie lalki jako środka
artystycznego na przestrzeni lat.
Bogactwo wątków i aspektów
lalki to fascynująca płaszczyzna
do dyskusji i refleksji.
Do zgłębienia tych zagadnień zaprosiliśmy prof. Ryszarda Koziołka
– rektora Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, literaturoznawcę,
znamienitego eseistę, krytyka
literackiego i pedagoga; prof.
Marka Waszkiela, międzynarodowego konsultanta i znawcę
teatru lalek, pracownika Instytutu
Sztuki PAN i Akademii Teatralnej
w Warszawie oraz autora publi-

kacji dotyczących historii teatru
lalek w Polsce, a także Martę Romanowską – historyczkę sztuki,
wykładowczynię Akademii Sztuk
Teatralnych w Krakowie, długoletnią kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie.
Spotkanie poprowadzi prof.
Ireneusz Gielata, historyk literatury, specjalista teorii i historii
powieści, autor esejów i artykułów o wybitnych pisarzach
europejskich i polskich, m.in.
o Bolesławie Prusie, wykładowca Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
W związku z uczestnictwem
w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii
wymagane będzie złożenie pisemnego oświadczenia i zachowanie wszystkich niezbędnych
środków ostrożności. Działania
zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury.
(MBP)

Belcanto to z języka włoskiego „piękny śpiew”. Podczas pierwszego po
przerwie Podwieczorku Muzycznego w Willi Caro zabrzmią popisowe
arie operowe w wykonaniu solisty Opery Lwowskiej.
Viktor Yankovskyi zadebiutował we lwowskim teatrze
operowym tytułową rolę
w „Don Giovannim” Wolfganga Amadeusa Mozarta. Młody
baryton występował także
w Operze Śląskiej w Bytomiu,
wykonując partię Stanisława
w „Verbum nobile” Stanisława
Moniuszki. Podczas koncertu
„Viva Belcanto” gliwicka publiczność wysłucha arii z oper
włoskich, polskich, ukraińskich
i – rzecz jasna – neapolitańskich.

16

Działania warsztatowe ogniskować się będą wokół tematyki
teatru cieni, techniki niezwykłej
i bardzo efektownej, choć we
współczesnym teatrze stosowanej raczej jako uzupełnienie
innych technik. Uczestnicy będą
mieli okazję samodzielnie wykonać lalki cieniowe oraz stworzyć
proste scenki teatralne z ich
użyciem. Zobaczą również,
jaką rolę w tego typu teatrze
odgrywa operowanie światłem.

Viktor Yankovskyi

fot. materiały organizatora

Śpiewakowi będzie towarzyszyć pianistka Halina Mansarlińska. Koncert rozpocznie się
o godz. 16.00 w niedzielę 13
września w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a). Liczba miejsc
jest ograniczona, dlatego bilety
warto kupić w przedsprzedaży.
Mozna je nabyć w Centrum
Informacji Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych Wałów
3, wtorek–sobota godz. 10.00–
18.00)..
(mm)

Zapraszamy na warsztaty teatralne „Światłem
malowane” adresowane szczególnie do seniorów,
które poprowadzą Anna Kisiel i Beata Rydzewska.

Warsztaty odbędą się w pracowni plastycznej Teatru Miejskiego w Gliwicach, w której
powstają wszystkie rekwizyty
i dekoracje spektakli granych
na naszej scenie. Nadarzy się
zatem okazja, aby zwiedzić to

niedostępne na co dzień dla
widzów miejsce.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Zapisy do 18 września 2020 r.
tel. 32/238-26-24 lub e-mail:
instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl.
W związku z uczestnictwem
w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii
wymagane będzie złożenie
pisemnego oświadczenia. Na
warsztat zapraszamy w ramach projektu „Lalka w teatrze życia”, dofinansowanego
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. 
(MBP)
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