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Druga strona w obiektywie

Czuwaj! 

Juniorskie srebro Europy dla KubyŚwiat z lotu Komara

Tai chi wraca na Barlickiego

Początek roku szkolnego to również czas naborów do gromad zuchowych oraz drużyn 
harcerskich Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Gotowi na przygodę? Zbiórka! Pierwsza 
pomoc, posługiwanie się mapą, doskonalenie zdolności artystycznych oraz sportowych 
to tylko niektóre z wielu umiejętności, które można zdobyć podczas pełnych przygód 
harcerskich zbiórek, biwaków, rajdów i Harcerskiej Akcji Letniej. Więcej informacji 
na temat naborów i zbiórek można uzyskać na stronie internetowej www.gliwice.
zhp.pl. (fot. K. Widuch)

Miasto Gliwice kontynuuje letni cykl treningów tai chi i przenosi je z nastaniem 
października do Domu Aktywnej Młodzieży. Zajęcia w edycji jesienno-zimowej 
będą odbywać się w piątki, w godz. 15.00–16.30, w sali gimnastycznej GCOP – 
DAM przy ul. Barlickiego 3. Tai chi integruje sztukę walki i gimnastykę zdrowotną, 
jest również sposobem na rozluźnienie i uspokojenie umysłu. (fot. Pixabay)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza  do Galerii „Perkoz” (fi-
lia nr 5 MBP, ul. Perkoza 12) na wystawę wyjątkowych podniebnych zdjęć 
gliwickiego fotografa Marcina „Komara” Baranowskiego. Autor od uro-
dzenia mieszka w Gliwicach, pasjonuje się fotografią lotniczą. Jego zdjęcia 
publikowane są na łamach lokalnych i regionalnych mediów – w tym rów-
nież „MSI – Gliwice”. Wystawa trwa od 20 września do 23 października.  
(fot. M.Baranowski/UM Gliwice)

XV Targi Expobud za nami

To była wyjątkowa edycja targów Expobud. Nie dość, że jubileuszowa, to jeszcze w nowym miejscu – w Arenie Gliwice. Bogata oferta i dogodna lokalizacja przyciągnęła tłumy 
zainteresowanych gości. Odwiedzający XV Targi Expobud zapoznali się z najnowszymi trendami aranżacji wnętrz i ogrodów oraz ekologicznymi rozwiązaniami technologicznymi 
stosowanymi w nowoczesnym budownictwie. Dwudniowa impreza była też okazją, by wybrać rośliny do ogrodu, nawiązać kontakty i porozmawiać z fachowcami, a także wziąć 
udział w warsztatach i konkursach. Uczestnicy targów mogli wziąć udział w panelach: expobud z ofertą ogólnobudowlaną, silesia design z ofertą wyposażenia wnętrz, ogrodomanią 
prezentującą wyposażenie ogrodu oraz strefą instalacji skupioną wokół tematu zielonej energii. (fot. UM Gliwice)

Superwiadomość z włoskiej Olbii! 15-letni gliwiczanin Jakub Muszyński startujący 
w kadrze narodowej Polski na Mistrzostwach Europy w pływaniu osób z zespołem 
Downa z juniorskim srebrem na 100 metrów stylem klasycznym! Kuba to wyśmienity 
pływak, zawołany narciarz oraz aktor teatralny i filmowy. Wielokrotnie triumfował na 
Mityngach Pływackich Olimpiad Specjalnych. Na co dzień trenuje pod okiem Bartłomieja 
Kuziary. Przypomnijmy, że w Mistrzostwach bierze udział 123 zawodników z 17 krajów, 
w tym sześciu z Polski. (fot. archiwum B. Kuziary)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://gliwice.zhp.pl/
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z Miasta

Na wykonanie projektu przezna-
czono 362,85 tys. zł. Na jego re-
alizację wybrany wykonawca ma 
12 miesięcy. Kolejnym etapem 
będzie wyłonienie wykonawcy, 
który zrealizuje projekt.

Ulica Zwycięstwa jest jedną 
z najważniejszych gliwickich ulic 
– łączy dworzec z Rynkiem i wita 
gości odwiedzających nasze mia-
sto. To na nią kierują pierwsze 
kroki turyści, którzy odwiedzają 
Gliwice, ale jest też jedną z ulic 
najczęściej uczęszczanych przez 
gliwiczan. Miasto od lat dokłada 
wszelkich starań, by wyglądała 
reprezentacyjnie i estetycznie. 
Małymi krokami zbliżamy się do 
wielkiego finału – po remoncie 
mostu nad Kłodnicą i wymianie 
oświetlenia na bardziej estetycz-
ne i ekologiczne, przyszedł czas 
na gruntowną zmianę wizerun-
ku ulicy na bardziej spacerową 
i wypoczynkową. Ul. Zwycięstwa 
ma stać się przestrzenią bardziej 

przyjazną wszystkim użytkowni-
kom ruchu.

Przypominamy, że ruch samocho-
dów na ulicy Zwycięstwa zostanie 
ograniczony. Wprowadzone zosta-
ną udogodnienia dla rowerzystów. 
Według założeń koncepcji miałby 
powstać dodatkowy pas ruchu, 
którym mógłby poruszać się 
pojazd alternatywny dla obecnie 
funkcjonującego autobusu. Plano-
wane jest uruchomienie dodatko-
wych przystanków autobusowych. 
Zmieni się też funkcja chodników 
– jeden będzie przeznaczony do 
szybkiego przemieszczania się, 
drugi do powolnego przemierza-
nia ul. Zwycięstwa, z miejscami 
relaksu, m.in. kawiarnianymi sto-
likami. Będzie też bardziej zielono 
i przyjaźnie – na chodnikach staną 
ławeczki i stojaki dla rowerów. Ta-
kie są propozycje, które w trakcie 
sporządzania dokumentacji pro-
jektowej mogą ulec modyfikacji. 
 (mf)

rozstrzygnięto przetarg przybliżający nas do przebudowy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic gliwic. 
Dokumentację projektową nowej ul. zwycięstwa wykona spółka Polska inżynieria z warszawy. 

Jesienny ból finansowy dla samo-
rządowców to nie tylko spadek 
dochodów z PIT. Łączne wydatki na 
edukację zdecydowanie przekroczą 
subwencję oświatową. Do załata-
nia dziury budżetowej w oświacie 
w Gliwicach znowu będzie trzeba 
uruchomić inne środki, ponie-
waż te przekazane przez rząd są 
niewystarczające. W ten sposób 
dochody samorządów de facto są 
przeznaczane na realizację zadań 
rządowych.

– W sumie dwie tegoroczne rzą-
dowe podwyżki dla nauczycieli, 
ze stycznia i września 2019 roku, 
będą w Gliwicach kosztować 10,75 
mln zł. Zapowiedziany natomiast 
wzrost subwencji oświatowej to 
4,24 mln zł. Mamy zatem 6,5 mln 
zł różnicy. Tyle brakuje w miejskiej 
kasie na rządowe podwyżki. Bę-
dziemy musieli te środki przesunąć 
z innych miejskich dochodów – 
zapowiada Zygmunt Frankiewicz, 
prezydent Gliwic.

z roku na rok polskie samorządy 
coraz więcej dokładają do oświa-
ty, której finansowanie jest zada-
niem państwa. otrzymywane od 

rządu środki w ramach subwencji 
oświatowej nie wystarczają sa-
morządom na zadania związane 
z edukacją, zwłaszcza te narzuco-
ne reformą.

– Od 2016 roku udział miasta 
w wydatkach bieżących na zadania 
związane z oświatą to już niemal 
35% subwencji i dotacji, które wy-
datkujemy z własnej kieszeni. Tylko 
w ten sposób możemy utrzymać 
wszystkie placówki oświatowe 
i wykonać niezbędne remonty. 
Również wynegocjowane pod-
wyżki wynagrodzeń odbijają się na 
naszych finansach. Tylko częściowo 
są one rekompensowane przez 
rząd – zwraca uwagę Zygmunt 
Frankiewicz.

Oliwy do ognia dolewa też 
wprowadzone w rozporządzeniu 
o podziale subwencji nowe kryte-
rium – nieprzejrzysty i uznaniowy 
warunek trudnej sytuacji finanso-
wej samorządów terytorialnych. 
Odpowiedni wzrost wynagrodzeń 
nauczycielskich będą musiały 
w równym stopniu zrealizować 
wszystkie samorządy, a rząd zde-
cydował, że dodatkowe 190 zł na 

ucznia szkoły podstawowej będą 
otrzymywały tylko biedniejsze 
gminy prowadzące małe szkoły 
z klasami liczącymi maksymalnie 
18 uczniów. Na takim podziale 
tracą zdecydowanie większe 

miasta (w tym Gliwice), które do 
subwencji oświatowej dopłacają 
najwięcej. 

Rządowe pomysły zmniejszające 
dochody samorządów zmuszają 

miasta i gminy do poważnych cięć 
w przyszłorocznych budżetach. 
Ograniczenia wydatków w Gli-
wicach dotkną m.in. sfery funk-
cjonowania miejskich jednostek 
oświatowych.  (mm/kik)

gliwiccy uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. zapewnia je samorząd. niestety otrzy-
mywane z budżetu państwa pieniądze na zadania związane z edukacją w mieście są dalece niewy-
starczające, a koszty stale rosną. gliwicki samorząd musi coraz więcej dokładać do sfery oświaty 
i wychowania. tylko w zakresie wynagrodzeń nauczycieli luka finansowa w gliwickiej oświacie  
w 2019 roku wyniesie – bagatela – 6,5 mln zł. 

oświata pod budżetową ścianą

nowa zwycięstwa bliżej 
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z Miasta i z MetroPolii

startujemy z gliwic!

19 nowych
ławek
Ławki mają drewniane siedziska i oparcia. zamontowano 
je na terenie miasta w ramach zadań gliwickiego bu-
dżetu obywatelskiego, wybranych przez mieszkańców 
do realizacji w 2019 roku. 

Dwie stanęły w rejonie przy-
chodni przy ul. Toszeckiej, dwie 
przy ciągu pieszym łączącym 
ul. Magnolii z ul. Krokusów 
w dzielnicy Wilcze Gardło, 
11 przy alei Mickiewicza (na 
odcinku pomiędzy ul. Daszyń-
skiego i Sobieskiego), a 4 na 
skwerze przy ul. Poniatow-
skiego.

Ławki są wygodne, estetyczne 
i zachęcają do chwili odpo-
czynku. Inwestycja, z której 
z pewnością chętnie będą 
korzystać mieszkańcy Gli-
wic, kosztowała 30 500 zł.  
Zrealizował ją Wydział Przed-
sięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.   (mf)
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koncerty w autobusach na lotnisko linii aP1 i otwarcie międzynarodowego pilotażu aplikacji MuV – tak w gliwicach obchodzimy 
metropolitalną odsłonę europejskiego tygodnia zrównoważonego transportu (16–22 września). tegorocznym motywem kampanii 
promującej zrównoważoną mobilność miejską jest bezpieczny ruch pieszy i rowerowy. Hasło przewodnie? „chodź z nami!”
To zachęta do aktywności, prze-
łamania codziennej rutyny i sie-
dzącego trybu życia, zwłaszcza 
podczas codziennych podróży 
do pracy czy szkoły. Górnoślą-
sko-Zagłębiowska Metropolia 
aktywnie włącza się w promocję 
zrównoważonego transportu 
podczas ETZT poprzez wiele cie-
kawych wydarzeń, których część 
odbywa się na terenie Gliwic.

19 września: Daj się koncerto-
wo przewieźć! koncerty w au-
tobusach na lotnisko linii aP1. 

Koncert w formule „silent disco”, 
podczas którego artystów (Bart-
ty Barrow’s, Runforrest) będzie 
można usłyszeć na żywo, ale po-
przez słuchawki. Tak wygląda re-
pertuar sceny, która w czwartek 
19 września będzie znajdować 
się na… pokładzie autobusu na 
lotnisko, kursującego na linii 
AP1!

koncert rozpocznie się na przy-
stanku gliwice Plac Piastów 
o godz. 17.35 i skończy po-
wrotem na ten sam przystanek 

o godz. 20.20. Wstęp do koncer-
towego autobusu jest bezpłat-
ny, ale z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc – wymagana jest 
wcześniejsza rejestracja przez 
formularz dostępny pod adre-
sem: https://evenea.pl/event/
metrokoncerty/. Po dojeździe 
na lotnisko, pasażerów czeka ok. 
25 min przerwy, a o ich dobry 
nastrój zadba iluzjonista i mim. 
Szczegółowe informacje oraz 

rejestracja: https://evenea.pl/
event/metrokoncerty/.

23 września: aplikacja MuV 
i start turnieju Miast zrówno-
ważonych.

Dzielnica Politechnika w Gli-
wicach wraz z katowickim 
Zawodziem oraz sosnowiecką 
Pogonią to trzy strefy akade-
mickie, które zostały włączone 

do międzynarodowego pilotażu 
aplikacji MUV (Mobility Urban 
Values). Aplikacja ma na celu 
zachęcenie mieszkańców wy-
branych dzielnic europejskich 
miast (m.in. Amsterdamu, 
Barcelony, Gandawy, Helsinek, 
portugalskiego Fundão oraz wło-
skiego Palermo) do przesiadki 
z samochodów na komunikację 
miejską, rowery czy po prostu – 
do pieszych spacerów.

Aplikacja powstała w ramach 
europejskiego programu ba-
dawczo-rozwojowego Hory-
zont 2020. Część miasta staje 
się w niej areną sportową, 
a mieszkaniec – sportowcem. 
MUV śledzi trasy użytkowni-
ków i przyznaje im punkty za 
zastosowanie zasad „zrów-
noważonej mobilności”, czyli 
nagradza za każdym razem, 
gdy użytkownik zamiast samo-
chodu prywatnego wybierze 
spacer, jazdę na rowerze albo 
środek publicznego transportu 
zbiorowego. Pod koniec gry 
– która w fazie pilotażowej 
potrwa kilka miesięcy – naj-
lepsi użytkownicy otrzymają 
ciekawe nagrody.

I właśnie 23 września w mia-
stach, które biorą udział w pilo-
tażu tego projektu, rozpocznie 
się Turniej Miast Zrównoważo-
nych. Szczegółowe informacje, 
jak wziąć udział w turnieju: 
http://metropoliagzm.pl/blog/
podrozuj-inaczej-niz-samocho-
dem-metropolia-w-pilotazowym
-projekcie/.  (kik)
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W poniedziałek, 16 września zmarł Andrzej Bismor,  
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Gliwicach. 

Był nauczycielem z 35-letnim stażem. Pracował m.in. w I Społecznej Szkole 
Podstawowej w Gliwicach. Od 1 września 2008 roku pełnił funkcję dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 36 w Gliwicach, przekształconej później w Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 6. 

W czasie swojej kadencji z wielkim zaangażowaniem dbał o rozwój szkoły, 
wspierał swoich pracowników. Jego serdeczny sposób rozmowy sprawiał, 
że dzieci darzyły go ogromną sympatią, a rodzice i pracownicy szacunkiem. 
Potrafił rozbudzić w ludziach chęć do działania i realizowania pasji, które 
wzbogacały dorobek szkoły. 

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół,  
wdzięcznych uczniów,  

rodziców i współpracowników. 

https://evenea.pl/event/metrokoncerty/
https://evenea.pl/event/metrokoncerty/
https://evenea.pl/event/metrokoncerty/
https://evenea.pl/event/metrokoncerty/
http://metropoliagzm.pl/blog/podrozuj-inaczej-niz-samochodem-metropolia-w-pilotazowym-projekcie/
http://metropoliagzm.pl/blog/podrozuj-inaczej-niz-samochodem-metropolia-w-pilotazowym-projekcie/
http://metropoliagzm.pl/blog/podrozuj-inaczej-niz-samochodem-metropolia-w-pilotazowym-projekcie/
http://metropoliagzm.pl/blog/podrozuj-inaczej-niz-samochodem-metropolia-w-pilotazowym-projekcie/
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wszystkiego  
dobrego, Pani  
Marianno!

coraz częściej remontujemy, modernizujemy, zmieniamy. każdy remont to nie tylko 
koszty, ale też odpady. warto wiedzieć, że na ustawienie na drodze lub chodniku 
worka typu big bag musimy mieć zgodę zarządu Dróg Miejskich w gliwicach.
Worki typu Big Bag, np. na gruz, 
można kupić w firmie zajmują-
cej się odbiorem nieczystości. 
W cenę jest wliczony odbiór 
odpadów, wystarczy zatem po 
zapełnieniu worka zadzwonić, 
a zostanie on w ciągu kilku 
dni odebrany. Worki można 
również kupić w marketach 
budowlanych – w takim wy-
padku należy dodatkowo zamó-
wić usługę odbioru odpadów 
w stosownej firmie.

niezależnie od sposobu, 
w jaki zdobyliśmy  
big bag, jeżeli zamie-
rzamy postawić go na 
drodze lub chodniku, 
musimy zdobyć zezwole-
nie zDM na zajęcie pasa 
drogowego.

Stosowny wniosek (3F – Wnio-
sek o wydanie zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia nowego lub dla 
istniejącego obiektu innego niż 

budowlany wg ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994) 
można znaleźć na stronie www.
zdm.gliwice.pl, w zakładce „Jak 
załatwić sprawę”. Za zajęcie 
pasa ZDM nalicza opłatę w wy-
sokości od 0,50 zł do 8 zł dzien-
nie za m2, a także w zależności 
od kategorii drogi i wielkości 
zajętego obszaru.

– Brak zezwolenia skutkuje 
naliczeniem kary wynikającej 
z ustawy – przestrzega Jadwiga 

Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. – W razie jakich-
kolwiek pytań czy wątpliwości, 
pracownicy ZDM udzielą nie-
zbędnych informacji i pomogą 
w wypełnieniu dokumentów 
– dodaje.

Więcej informacji na ten temat 
można uzyskać w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
pod numerem tel.32/300-86-
-14 i 32/300-86-56.  (mf)

Big Bag problem

Szybciej na rowerze
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nowa stacja naprawy rowerów zamontowana została 
przy rondzie w brzezince. rowerzyści mają także do 
dyspozycji więcej bezpiecznych stojaków rowerowych.  
kolejne pojawiły się m.in. na rynku. 

Coraz chętniej korzystamy z eko-
logicznych środków transportu, 
na rowerze dojeżdżamy do pracy 
czy do znajomych, jest to też czę-
sty sposób na spędzenie czasu 
z rodziną. Dlatego miasto stara 
się zapewnić jak najlepsze warun-
ki rowerzystom – rozbudowuje 
sieć tras rowerowych, zapewnia 
też odpowiednią infrastrukturę. 

W różnych częściach Gliwic 
stawiane są stacje naprawy 
rowerów, przy których każdy  
właściciel jednośladu może 
samodzielnie wykonać drobne 

naprawy. Coraz więcej jest też 
bezpiecznych stojaków na rowe-
ry, czyli takich, do których rower 
można przypiąć za ramę, a nie za 
koło, które łatwo zdjąć. 

W ostatnim czasie Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych przygoto-
wał nowe parkingi rowerowe 
na rogu ul. Barlickiego i Zwycię-
stwa, przy ul. Dolnych Wałów 
i na Rynku. Nową stację naprawy 
rowerów, wraz ze stojakami ro-
werowymi, zamontowano z kolei 
przy rondzie w Brzezince.  (mf)

Bezpieczny  
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kamery termowizyjne, pętle indukcyjne, a teraz detektory radarowe. zDM testuje 
i rozbudowuje system detekcji rowerzystów, dzięki czemu mogą oni znacznie szybciej 
przejechać przez przejazdy rowerowe. gdy rower znajdzie się w aktywnym pasie, 
automatycznie zostanie wysłane żądanie włączenia na przejeździe zielonego światła. 

Działający w Gliwicach inte-
ligentny system sterowania 
ruchem jest w stanie ocenić na-
tężenie ruchu w całym mieście 
i dopasować sygnalizację świetl-
ną na skrzyżowaniach tak, by 
kierowcy mogli jak najszybciej 
dotrzeć do celu. Wykorzystuje 
m.in. kamery wideodetekcji 
i specjalne czujniki, które wykry-
wają i liczą pojazdy zbliżające się 
do skrzyżowania. Na podstawie 
zebranych informacji sterownik 
sygnalizacji świetlnej dopaso-
wuje długość zielonego światła 
do natężenia ruchu pojazdów 
w danym kierunku.

System sukcesywnie rozbudo-
wywany jest o detektory dla 
rowerzystów. Wykorzystywane 
są w tym celu kamery wideo-
detekcji (zamontowane m.in. 
na skrzyżowaniu Panewnicka– 
–Kujawska i Panewnicka–Aka-
demicka) i pętle indukcyjne (np. 
na ul. Bojkowskiej, Konarskiego 
czy Częstochowskiej). 

Montowane są również detek-
tory radarowe, które ze wzglę-

du na skuteczność działania 
i koszty wypadły najkorzystniej 
w testach prowadzonych przez 
ZDM. Urządzenia pojawiły się 
ostatnio na skrzyżowaniu Orlic-
kiego i Wyspiańskiego, przy ul. 

Kozielskiej (w rejonie szkoły), 
na przejściu dla pieszych przy 
ul. Andersa (przy ul. Mieszka 
I) oraz na przejściu przy ul. Da-
szyńskiego (przy. ul. Lekarskiej).  
 (mf)
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17 września do grona gliwickich stulatek dołączyła Ma-
rianna kołsut. Życzenia od prezydenta gliwic i urodzinowy 
bukiet kwiatów przekazała jej kierownik urzędu stanu 
cywilnego, Małgorzata korzeniowska. My również życzymy 
pani Mariannie wszystkiego najlepszego!

Marianna Kołsut przyszła na 
świat 17 września 1919 roku 
w Julianowie (Świętokrzyskie) 
w rodzinie rolników. W 1942 
roku wyszła za mąż. Małżon-
kowie zajmowali się gospodar-
stwem rolnym, domem i dzieć-
mi. Pani Marianna jest wdową 

od 36 lat. Doczekała się 2 dzieci, 
5 wnuków i 8 prawnuków. Stan 
zdrowia sprawił , że w 2011 roku 
zamieszkała w Gliwicach z córką. 
Rodzina podkreśla, że przez lata 
jej największą pasją i radością 
było czytanie książek.  
 (kik)
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Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 38/2019 (970), 19 września 20196

Teatr Miejski w Gliwicach zainaugurował czwarty sezon artystyczny. Od października do czerwca przy 
Nowym Świecie zaplanowano aż dziesięć premier. Jaki będzie kolejny sezon? Bardzo różnorodny – 
nie zabraknie spektakli dla dzieci, klasyki dla dorosłych, przedstawień muzycznych, a nawet teatru 
tańca. Działaniom na scenie będą towarzyszyć projekty edukacyjne. A zatem – wszyscy do teatru!

Niedawno świętowaliśmy w Gliwicach 
zdobycie kilku ważnych nagród w Ogólno-
polskim Konkursie na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej przez twórców spekta-
klu „Najmrodzki, czyli dawno temu w Gli-
wicach”, a teraz odsłaniamy karty na sezon 
2019/2020. Od października do czerwca 
rozpędzona teatralna machina zabierze 
widzów do świata Williama Shakespeare’a, 
Juliana Tuwima czy George’a Orwella. Prze-
wodnikami w Teatrze Miejskim w Gliwicach 
będą ciekawi polscy reżyserzy, tacy jak Pa-
weł Passini czy Adam Sajnuk. Przy sterach, 
obok Grzegorza Krawczyka, dyrektora TM-u, 
od września stoi nowy zastępca dyrektora 
ds. artystycznych – Jerzy Jan Połoński.

Pierwsza premiera jest zaplano-
wana na październik. TM wkro-
czy w nowy sezon z uśmiechem 
– na afisz wejdzie „Plotka” 
w reżyserii Cezarego Ibera. 

W tej komedii będziemy mieli do czynienia 
z teatralnym antybohaterem – Pignion to 
księgowy, a przy tym ciamajda i życiowy 
nieudacznik, który nawet samobójstwa nie 
potrafi popełnić. W listopadzie będziemy 
obchodzić 125. rocznicę urodzin Juliana 

Tuwima. Jerzy Jan Połoński na podstawie 
wierszy wyreżyseruje „Tuwima dla dzieci”. 
Sylwestrowy wieczór spędzimy w szampań-
skich humorach z „Tuwimem dla dorosłych” 
– pełnym humoru, w rewiowo-kabaretowym 
klimacie. Grudzień to także miesiąc premie-
ry mocnego spektaklu w reżyserii Adama 
Sajnuka, twórcy Teatru Konsekwentnego. 
„Dwunastu gniewnych ludzi” to trzymający 
w napięciu, psychologiczny dramat sądowy. 
W gliwickiej wersji do składu słynnej ławy 
przysięgłych twórcy wprowadzą parytet – 
obok gniewnych mężczyzn zasiądą nie mniej 
gniewne kobiety. Dyrekcja teatru zdobyła 
na tę przeróbkę specjalną zgodę agencji 
reprezentującej autora tekstu, Reginalda 
Rose’a – to po prostu trzeba zobaczyć!

W nowym roku przeniesiemy się prosto na 
„Folwark zwierzęcy”. Pierwsza premiera 
w 2020 roku to propozycja dla młodzieży 
i widzów dorosłych. Roksana Miner, reży-
serka spektaklu, postawi przed gliwicką pu-
blicznością teatralne zwierciadło, w którym 
odbije się cała nasza społeczna historia. 
W lutym podejmiemy w TM-ie wątek gli-
wicki. „Wampir” to autorski spektakl Agaty 
Biziuk, która pracuje nad sztuką nawiązują-
cą do słynnego archeologicznego znaleziska 
z Gliwic. Groby wampirów odkopane pod-
czas budowy Drogowej Trasy Średnicowej 

i bohaterskie gliwiczanki, które w czasie 
wojny trzydziestoletniej broniły miasta 
przed duńskimi wojskami pod wodzą Ernsta 
von Mansfelda, splotą się z refleksją nad 
strachem przed innością we współczesnej 
polityce, społeczeństwie i religii.

W marcu do repertuaru wejdzie „Alicja 
w krainie dziwów” na podstawie kultowej 
książki Lewisa Carrolla. Reżyserka Anna 
Nowicka zaprosi młodych widzów w po-
dróż do świata fantazji i zapyta ich o to, jak 
postrzegają świat. W kwietniu na gliwickiej 
scenie będzie miał premierę pierwszy w re-
pertuarze spektakl familijny. „Przygody 
Tomka Sawyera” to propozycja Jerzego Jana 
Połońskiego dla całej rodziny. Każdy będzie 
mógł zostać kapitanem parowca na Missisi-
pi! Choreografię do muzycznego spektaklu 
przygotowuje Jarosław Staniek. W maju na-
tomiast teatr zaprosi najmłodszych widzów 
– dzieci od 1. do 4. roku życia, oczywiście 
razem z rodzicami! „Pod kolor” w reżyserii 

Daniela Arbaczewskiego to spektakl w sam 
raz na początek przygody z teatrem.

Ostatnia premiera sezonu 2019/2020 to 
mocne, shakespeare’owskie uderzenie. 
Paweł Passini zaprezentuje „Sen nocy 
letniej”. To będzie opowieść o miłości, 
czarach i rozczarowaniu, a także współ-
czesnych bohaterach, którzy sprawiają, 
że żołnierze na wojnach mają o co wal-
czyć – o miłość. Na scenie TM-u wystąpią 
aktorzy z Wydziału Teatru Tańca Akademii 
Sztuk Scenicznych w Bytomiu.

W nowym sezonie będzie się dużo działo 
– nie tylko na scenie. Dział Edukacji Te-
atralnej przygotowuje ofertę warsztatów 
i zajęć teatralnych dla wszystkich – ma-
łych i dużych, starych teatralnych wyjada-
czy i osób zupełnie zielonych w temacie. 
Wszystkie propozycje będą na bieżąco 
publikowane na stronie internetowej 
teatr.gliwice.pl.  (mm)
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Zapraszamy do teatru!

„Najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach”,  
reż. M. Siegoczyński
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Grzegorz krawczyk,  
dyrektor Teatru  
Miejskiego w Gliwicach
Od początku moim celem jest to, żeby 
z Teatru Miejskiego w Gliwicach wy-
chodziło jak najwięcej zadowolonych 
widzów. Nie ma lepszej nagrody. Chcę 
żeby mieszańcy Gliwic wybierali wyj-
ście do swojego teatru, jak do jednego 
z miejsc ulubionych, w którym chcą 
spędzić swój wolny czas – przyjemnie 
i pożytecznie. Czasem wybierając dobrą 

Jerzy Jan Połoński,  
zastępca dyrektora  
ds. artystycznych

Dziesięć premier to bardzo dużo 
– jedna premiera w miesiącu, ale 
potrzebujemy mocnego otwarcia. 
Chodzi o to, żeby każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Chcę, żebyśmy mieli 
pełną widownię i żeby ludzie poczuli, 
że mają „swój” teatr.

rozrywkę, czasem refleksyjny spektakl, a innym razem przyprowadzając tutaj 
dziecko, żeby oswoić je z tym wszystkim, co Melpomena daje najlepszego. Nasz 
teatr, jak każda inna instytucja publiczna, w odróżnieniu od podmiotów komer-
cyjnych ma do wypełnienia istotną społecznie misję. Nie dlatego, że przynosi zysk 
mierzony w pieniądzach, ale dlatego, że nadaje sens wszystkiemu, co nas otacza. 
Kultura ma znaczenie. Kultywujemy ją, gdyż bez niej, bez wartości, na których się 
wspiera, bez kanonu i tradycji, z których wyrasta,  gubimy się w rzeczywistości  
jak pod wieżą Babel.

„Dzieci z Bullerbyn”, reż. J. J. Połoński

https://teatr.gliwice.pl/
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Tegoroczne Gliwickie Dni Dziedzic-
twa Kulturowego to będzie praw-
dziwa przygoda ze sztuką! Muzeum 
w Gliwicach we współpracy ze Sto-
warzyszeniem na Rzecz Dziedzictwa 
Kulturowego Gliwic „Gliwickie Me-
tamorfozy” przygotowało bardzo 
zróżnicowany program. Będzie 
mowa o architekturze, filmie, fo-
tografii, literaturze, malarstwie, 
muzyce i rzeźbie. Nawet się nie 
spodziewacie, jak wiele w Gliwicach 
jest jeszcze do odkrycia!

Z pewnością warto wybrać się na 
spacer śladami gliwickiej secesji. 
22 września poprowadzi go Małgo-
rzata Malanowicz. Trasa rozpocz-
nie się przy Willi Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a), a zakończy przy  
ul. Krzywej. Ci, którzy od architek-
tury wolą sztukę filmową, mogą  

21 września pospacerować po mie-
ście w poszukiwaniu starych kin.

Dla wielbicieli gier terenowych na  
21 września zaplanowano grę 
„rzeźby i pomniki”, a na 22 wrze-
śnia „Fotograficzne atelier”. Start 
i zakończenie obu gier przy Willi 
Caro. Zabawa zajmie około godzinę 
i można się do niej włączyć w so-
botę i niedzielę między godz. 9.30 
a 15.30. Miłośnicy słowa pisanego 
powinni natomiast stawić się 21 albo 
22 września przy Palmiarni w parku 
Chopina, skąd Małgorzata Makow-
ska zabierze uczestników w trasę 
„gliwice oczami literatów”.

Ernest Knippel był niemieckim 
grafikiem i rysownikiem, który 
w XIX wieku przedstawiał górno-
śląskie pejzaże przemysłowe. Jego 

litografie zestawione ze współ-
czesnymi obrazami będzie moż-
na obejrzeć w Willi Caro. Wielką 
atrakcją GDDK będzie wycieczka 
śladami organów renomowanej 
firmy rieger. Instrumenty w ko-
ściołach pw. Ducha Świętego 
w Ostropie, Narodzenia NMP 
w Bojkowie i św. Józefa w Ligocie 
Zabrskiej zaprezentuje prof. Julian 
Gembalski, znakomity muzyk i wy-
kładowca akademicki.

Pełen program Gliwickich Dni Dzie-
dzictwa Kulturowego jest dostępny 
na stronie internetowej muzeum.gli-
wice.pl. Udział we wszystkich atrak-
cjach jest bezpłatny. Na wycieczki 
autokarowe obowiązują bezpłatne 
bilety – do pobrania w Centrum In-
formacji Kulturalnej i Turystycznej 
(ul. Dolnych Wałów 3).  (mm)

zastanawialiście się kiedyś, jak na gliwice patrzyli artyści – literaci, malarze, 
fotograficy? 21 i 22 września spojrzymy na nasze miasto przez pryzmat sztuk 
– zapraszamy na gliwickie Dni Dziedzictwa kulturowego!

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 19 września

 ■ godz. 18.00: „Słoń na ścianie… synagogi. Wiewiórka, 
jednorożec, a może struś? Czyli na jakie zwierzęta 
natrafić możemy odwiedzając synagogę” – wykład 
Sławomira Pastuszki, Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Wschodnie Wybrzeże USA” – spotka-
nie podróżnicze z cyklu „Świat stoi otworem”, Stacja  
Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

Piątek 20 września
 ■ godz. 16.00: „Motanki” – warsztaty rękodzieła, Mło-

dzieżowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Barlickiego 3)
 ■ godz. 19.00: „TY i JA” – wernisaż wystawy, galeria  

Melina (ul. Częstochowska 16)

sobota 21 września
 ■ od godz. 8.45: Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
 ■ godz. 10.00: „Jesienne lampiony” – warsztaty rę-

kodzieła, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 10.00: „Decoupage dla każdego” – warsztaty 
plastyczne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ od godz. 10.00: FashionMania – targi mody, Arena 
Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 14.30: „Klara Muu!”, reż. L. I. Osvoll – projekcja 
w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu Filmowe-
go „Kino Dzieci”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Solan i Ludwik – Misja Księżyc”,  
reż. R. A. Sivertsen – projekcja w ramach 6. Między-
narodowego Festiwalu Filmowego „Kino Dzieci”,  
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Akcja »Burza«” – wykład Michała Mi-
wy-Młota z cyklu „Godzina próby. Polacy podczas II 
wojny światowej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30: „Niezwykłe lato z Tess”, reż. S. Wouter-
lood – projekcja w ramach 6. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmowego „Kino Dzieci”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

nieDziela 22 września
 ■ od godz. 9.00: Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego
 ■ godz. 14.15: „Pettson i Findus – Wielka wyprowadz-

ka”, reż. A. S. Ahadi – projekcja w ramach 6. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmowego „Kino Dzieci”,  
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Operacja Człowiek w Czerni”, reż.  
G. Bøe-Waal – projekcja w ramach 6. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego „Kino Dzieci”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.45: 300-lecie konsekracji kościoła św. Jerze-
go w Ostropie, kościół pw. św. Jerzego w Ostropie (ul. 
Piekarska 13)

 ■ godz. 17.30: „Cały świat Romy”, reż. M. Kamp – pro-
jekcja w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu  
Filmowego „Kino Dzieci”, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Nenufary Moneta. Cuda z wody i świa-
tła”, reż. G. Troilo  – projekcja z cyklu „Sztuka na ekra-
nie”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.00: „Student z Pragi”, reż. P. Wegener, S. Rye 
– projekcja z muzyką na żywo w wykonaniu Pigeon 
Break w ramach festiwalu elektrONarracje, ruiny te-
atru Victoria (al. Przyjaźni 18)

PonieDziaŁek 23 września
 ■ godz. 16.30: warsztaty tworzenia zakładek z cyklu 

„Jesienne inspiracje w Biblioforum”, Biblioforum 
(Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

wtorek 24 września
 ■ godz. 17.00: „Słynny najazd niedźwiedzi na Sycylię”, 

reż. L. Mattotti – projekcja w ramach 6. Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego „Kino Dzieci”, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: warsztaty tkactwa, Centrum Organizacji 
Kulturalnych Perełka (ul. Studzienna 6)

śroDa 25 września
 ■ godz. 16.30: „Króliki z filcu” – warsztaty plastyczne  

z okazji Światowego Dnia Królika, Filia nr 17 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Szybcy i śnieżni”, reż. B. Godbout – pro-
jekcja w ramach 6. Międzynarodowego Festiwalu  
Filmowego „Kino Dzieci”, Scena Bajka – Kino Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu

ze sztuką za pan brat
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geny + muzyka = ?
Profesor Michał witt, dyrektor instytutu genetyki człowieka Polskiej aka-
demii nauk, 26 września będzie gościem wszechnicy Pau. wygłosi wykład 
pt. „czy geny wpływają na muzykę?”.
Myślicie, że genetykę i muzykę 
coś łączy? A może wszyscy mamy 
swoje muzyczne DNA? Czy wybit-
ni muzycy są stworzeni do bycia 
wirtuozami, czy po prostu dużo 
ćwiczą? Takie pytania stawia sobie 
wielu. Wykład na temat związków 
biologii i sztuki w Gliwicach wygłosi 
prof. Michał Witt, biolog moleku-
larny, genetyk i autor wielu prac 
naukowych.

Spotkanie Wszechnicy PAU roz-
pocznie się 26 września o godz. 
16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). Wstęp wolny. (mm) fo
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gliwiccy seniorzy

gliwice pamiętają o swoich seniorach i z roku na rok poszerzają miejską ofertę usług, 
zajęć i udogodnień dla starszych gliwiczan. Propozycji jest mnóstwo – od pomysłów 
na wspólne spędzanie czasu wolnego, przez rozwijanie nowych pasji i hobby, korzy-
stanie ze zniżek i rabatów, po udział w programach i akcjach prozdrowotnych. 

razeM lePieJ i aktywnieJ!

Do aktywnego trybu życia 
zachęcają seniorów m.in. 
zajęcia sportowe. Miasto 
organizuje np. bezpłatne 
i cieszące się dużą popu-
larnością zajęcia aqua ae-
robiku dla osób powyżej 
65. roku życia. Odbywają 
się one do późnej jesieni 
na dwóch miejskich ba-
senach: Delfinie i Mewie. 

fo
t. 

 U
M
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liw
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w ramach budżetu obywatel-
skiego w różnych dzielnicach 
Gliwic prowadzone są zajęcia 
gimnastyczne i rekreacyjno-
-sportowe dla dojrzałych gli-
wiczan. Średnio cotygodniowe 
treningi pozwalają wzmocnić 
kręgosłup, rozwijają koordy-
nację ruchową i gibkość ciała, 
mogą być także okazją na od-
zyskanie harmonii ducha. W za-
leżności od kondycji (i tempera-
mentu) można wybierać między 
energetyczną zumbą-fitnesem, 
gimnastyką ogólnorozwojową 
i wyciszającym tai chi.

Czasem dotowane przez miasto aktywizujące zajęcia dla seniorów mają kon-
kretny, wskazany cel – np. przygotować chętnych do zawodów sportowych 
takich jak Letnia Ogólnopolska Olimpiada UTW bądź podnieść na duchu 
zabieganych, dotkniętych chorobą lub nieszczęściem (w formie dość rzadko 
jeszcze spotykanych warsztatów muzykoterapii). W ciele i umyśle siła!

fo
t. 

Fr
ee

pi
k A może partyjka brydża? Pasjonujące rozgrywki w ramach klubu brydżo-

wego dla seniorów prowadzą dwie filie biblioteczne – „piątka” na Sikorniku 
(ul. Perkoza 12) i „dwudziesta pierwsza” na Koperniku (ul. Syriusza 30). 
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gliwiccy seniorzy

Z myślą o ambitnych długowiecznych 
Centrum Wolontariatu GCOP prowadzi 
raz na kwartał szkolenie dla liderów klu-
bu Seniora i – raz na miesiąc – spotkania 
informacyjno-integracyjne z Liderami 
Klubów Seniora. Szerszych informacji 
na ten temat oraz o działaniach dla i na 
rzecz seniorów warto szukać na stronie  
www.gcop.gliwice.pl. 

fo
t. 

Fr
ee

pi
k

za tydzień kolejna  
odsłona cyklu –  

„razem lepiej i taniej”

…i coraz liczniej stawiają się 
na cyklicznych spotkaniach 
klubów seniora, które dzia-
łają w 17 miejscach. Kluby to 
doskonałe miejsce, by posze-
rzyć grono znajomych i znaleźć 
towarzyszy do wciągających 
dyskusji lub zabaw integrują-
cych. Adresy gliwickich KS-ów 
wraz z numerami telefonów do 
osób je prowadzących można 
znaleźć na stronie Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych (www.gcop.gliwice.pl/
kluby-seniora-gliwicach/).

fo
t. 
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Na co dzień seniorzy bardzo chętnie ko-
rzystają z siłowni pod chmurką, których 
z roku na rok przybywa w gliwickich osie-
dlach…

fo
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http://gcop.gliwice.pl/
http://gcop.gliwice.pl/kluby-seniora-gliwicach/
http://gcop.gliwice.pl/kluby-seniora-gliwicach/
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Jubileusze

11 września w gliwickim ratuszu odbyły się uroczystości złotych godów. Małżonków odznaczono medalami za 
długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta rP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta gliwice.

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki

1

2

3

W gronie par świętujących 50-lecie małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Danuta i Jerzy Adamscy, Maria i Edward Bielowie, Wanda i Zbigniew Blitkowie, 
Teresa i Zenon Bonusowie, Danuta i Stanisław Cąpałowie, Julia i Jan Chomiccy, Alicja i Andrzej Chyccy, Krystyna i Kazimierz Ciosowie, Daniela i Edmund Daszkiewiczowie, 
Leokadia i Jerzy Diktowie… (fot. 1)

…Irena i Aleksander Giejco-
wie, Irena i Stanisław Gu-
cowie, Lucyna i Stanisław 
Hermanowie, Krystyna 
i Stefan Kaczmarkowie, 
Aniela i Alfons Kocurowie, 
Anna i Jan Kołodziejscy, 
Janina i Tadeusz Kosowscy, 
Bożena i Leon Koślaczo-
wie… (fot. 2)

…Hanna i Karol Koziełowie, Jadwiga i Kazimierz Krygierowie, Ewa i Witold Krzyżanowscy, Anna i Klaus Kubicowie, Antonina i Kazimierz Leszczyńscy, Stanisława i Adam 
Łabaziewiczowie, Zofia i Kazimierz Małujłowie, Zofia i Mieczysław Michońscy, Wanda i Mirosław Milowie oraz Barbara i Andrzej Mizerny (fot. 3). Wszystkim jubilatom 
życzymy wielu następnych wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości! (kik)
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sPort

W niedzielne popołudnie w Gliwicach rządziła królowa 
sportu! W 44. lekkoatletycznym Memoriale Zenona 
Sęka wzięło udział 268 zawodników startujących w 15 
konkurencjach. Na arenie przy ul. Syriusza padło wie-
le świetnych wyników, w tym 8 klasy mistrzowskiej. 
Gwiazdami mityngu były kulomiotka Klaudia Kardasz 
i biegaczka Anna Sabat. Obie będą reprezentować Pol-

skę na mistrzostwach świata, które odbędą się pod 
koniec października w Katarze. Kardasz pewnie wygrała 
swoją konkurencję. Sabat pobiła nawet swój rekord 
życiowy na dystansie 600 m. Oprócz tej dwójki kibice 
mogli też zobaczyć Magdalenę Stefanowicz – srebrną 
medalistę Mistrzostw Świata Juniorów Młodszych i mi-
strzynię Polski, i Adriannę Janowicz, która na swoim 

koncie ma złoto Mistrzostw Europy Juniorów i srebro 
w Młodzieżowych Mistrzostwa Europy. Startowali też 
Sebastian Łuszko i Andrzej Naszko (obaj z klasą mi-
strzowską), Norbert Kobielski, czołowy skoczek wzwyż 
oraz Krzysztof Tomasiak, medalista Mistrzostw Polski 
Seniorów, skaczący w dal nawet na 7,84 m.  
 (fot. D. Nita-Garbiec)

Za nami 14. Międzynarodowe Mistrzostwa śląska 
kobiet w Boksie, w których rywalizowały zawodniczki 
w trzech grupach wiekowych (elite, youth i junior). Na 
ringu przy ul. Jasnej nie zabrakło znanych na świecie 
zawodniczek. – Odwiedziło nas w tym roku 12 reprezen-
tacji z różnych stron świata, w tym dwa nowe, odległe 
kraje – USA i Brazylia. Bardzo nas to cieszy, bo oznacza, 
że gliwicki turniej jest coraz bardziej popularny. Od 4 
lat, kiedy został wpisany do kalendarza Europejskiego 

Stowarzyszenia Boksu Amatorskiego, interesują się 
nim kolejne federacje. Dla wielu zawodniczek nasza 
impreza staje się przepustką do bokserskiego świa-
ta – podkreśla Tomasz Sztąpka, prezes GUKS Carbo, 
organizatora mistrzostw. 

W gronie seniorek na najwyższym stopniu podium 
stanęły w Gliwicach trzy Polki – Sandra Kruk (57 kg), 
Aleksandra Talaga (64 kg) oraz ulubienica śląskiej pu-

bliczności Lidia Fidura (+81 kg), która w naszym mieście 
wygrała po raz 11. Jeśli chodzi o nadzieje polskiego 
boksu olimpijskiego, to na najwyższym stopniu podium 
zobaczyliśmy dwie juniorki i 6 kadetek. Z zagranicz-
nych ekip przede wszystkim dopisały Brazylijki oraz 
młodzieżowa ekipa z USA, ale na ringu zobaczyliśmy 
także dobrze dysponowane Niemki (z wicemistrzynią 
świata Nadine Apetz na czele) oraz Ukrainki.  
 (fot. A. Ziaja / UM Gliwice / Gliwice TV)

Memoriał Zenona Sęka: 8 wyników klasy mistrzowskiej

Mistrzynie dominowały. Złota Lidia!
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gliwicki buDŻet obywatelski 2020

Do głosowania skierowano 145 
projektów zaproponowanych 
przez mieszkańców – w tym 140 
zadań dzielnicowych (wśród 
nich są propozycje z wszystkich 
21 gliwickich dzielnic) i 5 zadań 
ogólnomiejskich (ten rodzaj za-
dań pojawił się po raz pierwszy).

każdy mieszkaniec 
gliwic może oddać maksy-
malnie dwa głosy, w tym 
jeden głos na projekt 
w dowolnej dzielnicy 
i jeden głos na projekt 
ogólnomiejski – na dwóch 
oddzielnych formularzach 
do głosowania.

Głosować można albo w formie 
elektronicznej (na e-formularzach 
aktywnych do 23 września do 
godz. 20.00 na stronie Gliwice.eu  
w zakładce „Gliwicki Budżet 
Obywatelski”), albo w formie 
papierowej – na formularzach 
dostępnych do 23 września 
w ponad dwudziestu punktach 
konsultacyjnych zlokalizowanych 
w różnych częściach miasta (patrz 
ramka) bądź pobranych w tym 
czasie – i wydrukowanych – ze 
strony Gliwice.eu, zakładka „Gli-
wicki Budżet Obywatelski”.

W przypadku głosowania 
elektronicznego potwierdze-
nie oddania głosu następuje 
poprzez zatwierdzenie linku 
aktywacyjnego przesłanego na 
adres e-mail (zatwierdzenie jest 
odrębne dla każdego z formula-
rzy). Jeden adres e-mail może 
zostać wykorzystany do udziału 
w głosowaniu przez jednego 
uprawnionego.

W przypadku głosowania 
w formie papierowej głos 
można oddać w punktach 
konsultacyjnych w godzinach 
ich otwarcia (za dzień odda-
nia głosu przyjmuje się dzień 
złożenia wypełnionego formu-
larza bezpośrednio w punkcie 
konsultacyjnym) lub listownie, 
przesyłając wypełniony formu-
larz na adres Urzędu Miejskiego 
(ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gli-
wice). O fakcie oddania głosu 
w terminie decyduje data jego 
doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby UM.

Osoby, którym rodzaj niepełno-
sprawności uniemożliwia od-
danie głosu, mogą wziąć udział 
w głosowaniu za pośrednictwem 
konsultanta ds. osób niepełno-
sprawnych w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miej-
skiego przy ul. Zwycięstwa 21,  
w godzinach urzędowania (za 
okazaniem dokumentu potwier-
dzającego dane osobowe).

W trakcie całego głosowania na 
stronie internetowej Gliwice.eu 
będzie udostępniana na bie-
żąco aktualna liczba oddanych 
głosów. wyniki poznamy do 23 
października.

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

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

chcecie współdecydować, na co zostaną wydane pieniądze w ramach gbo 2020?  
weźcie udział w głosowaniu, które potrwa do 23 września.

nie czekamy, głosujemy!

Więcej informacji szukaj na

gliwice.eu
zakładka GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI

wykaz PunktÓw konsultacyJnycH:
   1. Urząd Miejski, Biuro Podawcze, ul. Zwy-

cięstwa 21 (wejście od ul. prymasa Stefana 
Wyszyńskiego)

  2. Urząd Miejski, Informacja Główna, ul. 
Zwycięstwa 21 (wejście od ul. Zwycięstwa)

  3.  Filia Urzędu Miejskiego, Biuro Podawcze, 
ul. Jasna 31A 

  4. Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17
  5. Filia nr 5, ul. Perkoza 12
  6. Filia nr 6, ul. Sieronia 17
  7. Filia nr 7, ul. Junaków 4
  8. Filia nr 9, ul. Czwartaków 18
  9. Filia nr 11, ul. bł. Czesława 24

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

22. GCOP, Centrum Wolontariatu, ul. Zwycię-
stwa 1/1, I piętro

23. GCOP, Dom Aktywnej Młodzieży,  
ul. Barlickiego 3, pokój 21–22

24. GCOP, Strefa Aktywności Społecznej,  
ul. Jagiellońska 21

gliwicki buDŻet obywatelski 2020 
kwoty Dla Dzielnic

Dzielnica kwota na realizację  
zadań [w zł]

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

bailDona 304 000   957
boJkÓw 170 000   294

brzezinka 162 000   255
czecHowice 126 000     74
koPernika 318 000 1030

ligota zabrska 153 000   208
ŁabĘDy 414 000 1503

obroŃcÓw PokoJu 217 000   527
ostroPa 171 000   299

PolitecHnika 206 000   470
sikornik 372 000 1295
sośnica 477 000 1819

stare gliwice 243 000   653
szobiszowice 365 000 1259
śrÓDMieście 391 000 1390

trynek 455 000 1710
wilcze garDŁo 134 000   117

woJska Polskiego 351 000 1194
wÓJtowa wieś 230 000   593

zatorze 373 000 1300
Żerniki 184 000   361

Razem 
na projekty dzielnicowe 5 816 000 –

https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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gliwicki buDŻet obywatelski 2020

WYKAZ PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH  
DO GŁOSOWANIA W RAMACH PROCEDURY  

GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020
(głosowanie mieszkańców trwa do 23 września)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

PROJEKTY DZIELNICOWE

kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 400 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. remont harcówki 083 Remont pomieszczeń w siedzibie harcerzy przy al. Przyjaźni 9 – częściowa wymiana i remont  
stolarki drzwiowej, remont podłóg, malowanie, wymiana oświetlenia i grzejników. 84 600

2. Domki dla kotów 097 Zakup 15 drewnianych domków dla kotów wolno żyjących. 8000

3. zajęcia aktywizujące 159 Cykliczne zajęcia aktywizujące dla młodzieży w wieku 13–20 lat – pierwsza pomoc,  
praca w grupie, zajęcia na ściance wspinaczkowej. 60 000

4. Podnośnik basenowy 228 Zakup podnośnika mobilnego dla osób niepełnosprawnych na krytej pływalni „Mewa”. 35 000

5. rehabilitacja 230 Organizacja grupowych zajęć rehabilitacyjnych w wodzie dla osób z dysfunkcją ruchu  
– przez 10 miesięcy, 1 raz w tygodniu. 12 500

SuMa 200 100

kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych 5 816 000

Dzielnica Baildona
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 304 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Zabezpieczenie  
schronów 057 Zabezpieczenie schronów na skwerze przy ul. Brzozowej 10–16 – wykonanie tarasów z wysokiej 

jakości drewna. 50 600

2. Place zabaw i sprzęt  
dla szkoły 244 Doposażenie placów zabaw przy ZSP nr 6, sali gimnastycznej w sprzęt do narciarstwa biegowego 

i kolarstwa górskiego, i sali muzycznej w sprzęt nagłaśniający. 128 600

SuMa 179 200

Dzielnica Bojków
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 170 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Spektakle i warsztaty 153 Udział 30-osobowej grupy niezamożnych mieszkańców w 10 spektaklach i 10 warsztatach  
w Teatrze Miejskim w Gliwicach. 15 000

2. Przejście dla pieszych 197 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie kościoła. 20 000

3. kurs samoobrony 198 Techniki samoobrony dla kobiet, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania  
w sytuacjach zagrożenia. 15 000

4. Zagospodarowanie  
terenu 210 Zagospodarowanie terenu wokół Młodzieżowego Domu Kultury – w tym budowa historycznej 

ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej. 120 000

SuMa 170 000

Dzielnica Brzezinka
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 162 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 003 Doposażenie placu zabaw w urządzenia dla dzieci oraz w leżaki. 162 000

2. Gimnastyka 117 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

3. Park linowy 229 Linowa trasa wspinaczkowa dla dzieci ze zjeżdżalnią rurową. 162 000

4. Parking rowerowy 239 Budowa zadaszonego parkingu rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy przystanku 
autobusowym w rejonie ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej. 23 500

SuMa 353 500
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Dzielnica Czechowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 126 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Festyn 033 Festyn rodzinny dla mieszkańców dzielnicy połączony z imprezą z okazji Dnia Dziecka. 14 000

2. wiata 072 Budowa wiaty wykorzystywanej podczas organizacji spotkań w plenerze przy Starej Szkole. 100 000

3. uporządkowanie terenu 073 Uporządkowanie terenu i posadowienie 10 nowych ławek na placu przy Starej Szkole. 15 000

4. Zagospodarowanie terenu 290 Usunięcie istniejących płyt betonowych, wybrukowanie terenu wokół kapliczki oraz nasadzenia 
roślin zimozielonych przy ogrodzeniu wzdłuż ul. Toszeckiej oraz Nad Łąkami. 54 000

SuMa 183 000

Dzielnica Kopernika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 318 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych
1. Miejsca postojowe 034 Utwardzenie terenu oraz wykonanie 10 miejsc postojowych z płyt ażurowych na przedłużeniu ul. Jowisza. 80 000

2. zajęcia dla seniorów 036 Cykl całorocznych zajęć ruchowych dla seniorów 60+, prowadzonych pod nadzorem  
fizjoterapeuty – 38 zajęć dla 30 uczestników. 9000

3. Street workout 070 Montaż urządzeń street workout i bezpiecznej nawierzchni. 100 000

4. Gimnastyka 088 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

5. Huśtawka 121 Zakup i montaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni. 30 000

6. Miejsca postojowe 186 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów przy ul. Syriusza. 150 000

7. Ławki 292 + 027 Montaż dodatkowych 8 ławek przy alei ks. Witoszka. 12 000

SuMa 387 000

Dzielnica Ligota Zabrska
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 153 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Skwer 275 Wykonanie projektu i rekultywacja skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej. 100 000

2. zajęcia sportowe 277 Organizacja całorocznych (z wyłączeniem wakacji) zajęć sportowych – piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka, sztuki walki i inne gry zespołowe dla dzieci i młodzieży. 49 500

SuMa 149 500

Dzielnica Łabędy
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 414 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 024 Wymiana nawierzchni i montaż urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia  
i ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Planetarnej/Piaskowej. 350 000

2. chodniki 054 Wykonanie 3 odnóg chodnika od ul. Przyszowskiej w rejonie bloku przy ul. Wrześniowej 1–3. 30 000

3. Plac zabaw 068 Stworzenie na terenie SP nr 32 ogólnodostępnego sensoryczno-naukowego placu zabaw  
– 10 interaktywnych urządzeń edukacyjnych. 198 000

4. Gimnastyka 251 Organizacja raz w tygodniu zajęć gimnastycznych dla 50 kobiet powyżej 18 roku życia  
w miesiącach III-XII (bez wakacji). 12 000

5. Sygnalizacja  
ostrzegawcza 252 Wykonanie sygnalizacji ostrzegawczej na 3 przejściach dla pieszych: w rejonie Biedronki  

oraz na skrzyżowaniach ul. Strzelców Bytomskich z ul. Chatka Puchatka i ul. Radosną. 60 000

6. chodnik 253 Remont chodnika dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów od nr 30 do ul. Fiołkowej. 150 000

7. zumba fitness 254 Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby fitness dla 50 kobiet powyżej 18. roku życia  
– w miesiącach IV–XI (prócz wakacji). 10 000

8. Miejsca postojowe 255 Budowa do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Piaskowej i do 10 miejsc postojowych wzdłuż ul. Kosmonautów. 96 000

9. aktywizacja seniorów 256 Całoroczny cykl imprez zawierający: 6 koncertów, 3 wycieczki, 2 spektakle teatralne lub filmy,  
3 spotkania edukacyjne, 3 spotkania przy muzyce dla osób w wieku 65+. 50 700

10. Street workout 257 Montaż urządzeń street workout oraz bezpiecznej nawierzchni na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

11. chodnik 259 Budowa chodnika wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od ul. Pułaskiego do Biedronki. 270 000

12. siłownia zewnętrzna 261 Wykonanie siłowni na wolnym powietrzu – montaż urządzeń na terenie Piaskowej Doliny. 100 000

13. tenis stołowy 262 Organizacja zajęć z tenisa stołowego dla 40 dzieci, raz w tygodniu po 2 godziny, w miesiącach II–VI i IX–XI. 16 000

14. warsztaty kreatywne 264 Cykl warsztatów artystycznych dla  rodzin. 30 spotkań po 1,5 godziny – każde spotkanie  
dla 15 rodziców z dziećmi (3–12 lat). 27 000

15. Pierwsza pomoc 265 Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i dorosłych. 4800

SuMa 1 474 500
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Dzielnica Obrońców Pokoju
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 217 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 035 Wymiana urządzeń i nawierzchni, likwidacja trzech urządzeń siłowych, przeniesienie stołu  
do ping-ponga poza teren placu zabaw przy ul. Paderewskiego. 217 000

2. Droga rowerowa 062 Budowa drogi dla rowerów łączącej ul. Tarnogórską z ul. Przydrożną. 210 000

3. Sala gimnastyczna 233 Modernizacja małej sali gimnastycznej SP nr 39 – uzupełnienie tynków, wymiana oświetlenia, 
malowanie sali i korytarza. 57 000

4. kurs aktywizacyjny 281 Kurs aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców – 20 warsztatów, średnio 2 razy w miesiącu. 12 000

5. kurs komputerowy 283 Organizacja kursu z zakresu obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point) – 40 godzin 
zakończonych certyfikatem. 30 500

SuMa 526 500

Dzielnica Ostropa
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 171 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. lampy solarne 032 Budowa 3 solarnych lamp przy przejściach dla pieszych przy ul. Daszyńskiego w rejonie  
przystanku Ostropa Poczta, Ostropa Skrzyżowanie i byłej restauracji „Balaton”. 40 000

2. ubrania bojowe 090 Zakup 14 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Ostropa. 37 100

3. siłownia zewnętrzna 177 Utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-ruchowej przy SP nr 3 – montaż 6 kompletów 
urządzeń, ławek, tablic informacyjnych. 171 000

4. zakup sprzętu 188 Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, festynów w SP nr 3 – rozkładane  
namioty, stoły, ławki. 12 500

5. Meble ogrodowe 280 Zakup 5 zestawów mebli ogrodowych, składanych – ław i stołów – dla potrzeb organizacji  
przedsięwzięć w dzielnicy. 3000

SuMa 263 600  

Dzielnica Politechnika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 206 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. aktywizacja seniorów 110 Organizacja 38 warsztatów gimnastycznych, 3 wycieczek do gliwickich atrakcji turystycznych oraz 
3 spacerów po mieście z przewodnikiem. 15 300

2. Spotkania z kulturą 232 Cykl ogólnodostępnych spotkań z kulturą – 8 warsztatów rękodzielniczych i 3 wydarzenia kulturalne. 12 000

SuMa 27 300

Dzielnica Sikornik
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 372 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 166 Wymiana nawierzchni oraz urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia  
na placu zabaw przy ul. Derkacza. 350 000

2. korty 196 Budowa 2 kortów do badmintona na terenie SP nr 41 – sztuczna nawierzchnia, ławki, kosze. 143 000

3. strefa relaksu 288 Zakup i montaż mebli miejskich (2 hamaki, 2 leżaki, 2 stoliki) na terenie placu zabaw  
przy ul. Bekasa z zachowaniem strefy bezpieczeństwa urządzeń zabawowych. 50 000

4. Plac zabaw 298 Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 23 o strefę zabaw i aktywności z nawierzchnią poliuretanową
– huśtawki, zestawy sprawnościowe, urządzenia edukacyjne, zjeżdżalnie, ławki. 290 000

SuMa 833 000

Dzielnica Sośnica
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 477 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Jezdnia 007 Wyasfaltowanie nieutwardzonej części ul. Bema. 360 000

2. Plac zabaw 064 Powiększenie istniejącego placu zabaw przy ul. Dzionkarzy. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni, 
montaż urządzeń zabawowych, wykonanie ogrodzenia. 450 000

3. wydarzenia 122 Organizacja 18 wydarzeń dla dzieci i dorosłych w Filii nr 16 MBP – teatrzyki, warsztaty, zabawy, 
spotkania literackie. 15 000

4. chodnik 125 Budowa chodnika i zatok postojowych wzdłuż ul. Młodzieżowej (po stronie numerów  
nieparzystych) – od ul. Sikorskiego do ul. Jedności. 433 400

5. Monitoring 127 Rozbudowa monitoringu miejskiego – montaż kamer na boisku sportowym przy ul. Skarbnika, 
skrzyżowaniu ul. Jedności i Przedwiośnie, ul. Wielickiej i Korczoka oraz ul. Wielickiej i Odrowążów. 282 000
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6. Zatoki postojowe 131 Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Przedwiośnie – od kościoła pw. św. Jacka do przejścia 

między basenami; działka nr 2065, obręb Sośnica. 320 000

7. Miejsca postojowe 132 Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 623, obręb Sośnica, przy ul. Odrowążów. 61 200

8. Pumptrack 214 Wykonanie toru typu pumptrack na terenie za basenem „Neptun”. 250 000

9. Street workout 215 Wykonanie projektu street workoutu, bezpiecznej nawierzchni i montaż zestawu drążków  
w okolicy istniejącej siłowni przy ul. Dzionkarzy. 100 000

SuMa 2 271 600

Dzielnica Stare Gliwice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 243 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. kurtyna wodna 235 Montaż w sezonie letnim kurtyny wodnej przy ul. Sadowej. 10 000

2. Przejście dla pieszych 236 Montaż znaku aktywnego na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Kozielskiej 135–139. 20 000

3. Ćwiczenia dla seniorów 247 Ćwiczenia fizyczne z użyciem pierścieni wibrujących smovey. 15 000

4. Biegi 269 Cykl biegów przełajowych pod opieką instruktora – 5 biegów, po jednym w miesiącu. 5000

5. Zajecia sportowe 271 Organizacja zajęć sportowych – piłka nożna, koszykówka, nordic walking, techniki bezpiecznego 
upadania i  korygujące wady postawy oraz wycieczki rowerowe. 46 000

6. strefa relaksu 272 Rozbudowa strefy relaksu przy ul. Sadowej. Wykonanie toru do jazdy na rolkach zgodnie  
z dokumentacją projektową. 180 000

SuMa 276 000

Dzielnica Szobiszowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 365 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Gimnastyka 134 Cykl całorocznych zajęć gimnastycznych dla 20–25 osób w wieku powyżej 50 lat – 38 zajęć  
w godzinach popołudniowych. 8300

2. wieczorki taneczne 135 Organizacja trzech wieczorków tanecznych z warsztatami tanecznymi w karnawale, latem i jesienią. 9000

3. chodniki 170 Remont chodników po obu stronach ul. św. Andrzeja. 170 000

4. rozgrywki piłkarskie 171 Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 7. 16 000

5. teatrzyki 172 Organizacja 6 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 20 MBP. 3000

6. aqua aerobik 181 Organizacja zajęć aqua aerobiku – 3 grupy po 15 osób od 30. roku życia na basenie „Delfin”. 26 000

7. Joga 182 Cykliczne zajęcia jogi dla seniorów – 42 warsztaty w grupach po 30 osób. 8200

8. warsztaty taneczne 183 Warsztaty tańca towarzyskiego dla 30 osób – w miesiącach I–VI oraz IX–XI. 16 000

9. Nordic walking 184 Organizacja zajęć nordic walking – 2 grupy wiekowe (do 50 i 50+) po 15 osób, w miesiącach V–X, 
ok. 55 godzin łącznie. 7000

10. kurs samoobrony 190 Techniki samoobrony, rozwój sprawności fizycznej, nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 15 000

11. zajęcia integrujące 191 Cykl zajęć integrujących młodzież – 60 godzin zajęć sportowych oraz 6 wycieczek na terenie miasta. 17 000

12. zajęcia dla dzieci 192 Zajęcia integracyjno-rozwojowe dla dzieci w wieku 0–6 lat i ich rodziców – 16 spotkań po 2 godziny. 5600

13. Plac zabaw 193 + 025 Wymiana nawierzchni i urządzeń z zachowaniem istniejącego ogrodzenia placu zabaw  
na skwerze Nacka przy ul. Toszeckiej/Mastalerza. 350 000

14. zajęcia taneczne 204 Zajęcia taneczne dla dzieci (7–12 lat) – 40 osób, raz w tygodniu po 1 godzinie  
(w grupach po 20 dzieci), przez cały rok (oprócz wakacji), w SP nr 7 i 20. 32 000

15. Plac zabaw 243 Przebudowa placu zabaw przy SP nr 7. 317 800

SuMa 1 000 900

Dzielnica Śródmieście
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 391 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Droga dojazdowa 011 Remont drogi dojazdowej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Zygmunta Starego 19  
– od ul. Ziemowita do bramy placówki. 290 000

2. Pijalnia wody 030 Wykonanie przyłącza wody oraz zakup i montaż podręcznej pijalni wody w pobliżu siłowni w parku Chopina. 25 000

3. Nasadzenia 042 Wykonanie nasadzeń 20 drzew i 40 krzewów na terenie parku Chopina – uzupełnienie miejsc  
po usuniętych drzewach. 30 000

4. Plac zabaw 067 Wymiana urządzeń zabawowych i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw na skwerze Bottrop  
przy ul. Młyńskiej. 391 000

5. Street workout 179 Montaż małego zestawu drążków do podciągania przy siłowni w parku Chopina. 70 000

6. Gimnastyka 268 Cykl 30 zajęć gimnastycznych w wodzie dla seniorów w SP nr 28 – raz w tygodniu po 45 minut 
dla grupy ok. 30 osób. 10 500

SuMa 816 500
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Dzielnica Trynek
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 455 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Plac zabaw 031 Wymiana urządzeń i nawierzchni z zachowaniem układu ciągów komunikacyjnych na placu  
zabaw przy ul. Piastowskiej. 300 000

2. Parking 051 Rozbudowa wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych oraz naprawą istniejącej nawierzchni 
parkingu przy ul. Pszczyńskiej 112 A-D. 140 000

3. Język angielski 085 Organizacja całorocznych zajęć z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Grupy dla początkujących i średnio zaawansowanych. 54 000

4. warsztaty 086 Organizacja raz w miesiącu warsztatów rękodzieła artystycznego dla dzieci i dorosłych w Filii nr 15 MBP. 8400

5. Gimnastyka 091 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

6. aqua aerobik 092 Organizacja 30 zajęć z aqua aerobiku dla 20 osób powyżej 30. roku życia – w miesiącach III–VI i IX–XII. 15 000

7. zajęcia bokserskie 099 Organizacja ogólnorozwojowych zajęć z elementami boksu – cykl trzymiesięcznych zajęć raz w tygodniu. 6000

8. rozgrywki piłkarskie 154 Organizacja rozgrywek piłkarskich dla dzieci do lat 10. 14 000

9. sprzęt sportowy 156 Zakup sprzętu na zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez Radę Dzielnicy w ZSP nr 1 – piłki, 
koszulki, drabinki itp. 12 000

10. Zagospodarowanie 
terenu 168 Wykonanie chodników i zatok postojowych dla 4 aut, montaż 2 ławek i 2 koszy na śmieci,  

wymiana 2 lamp i rekultywacja trawnika na części działki nr 966/6, obręb Trynek. 165 000

11. Zieleniec 174 Remont odcinka murku w ciągu ul. Piastowskiej (w rejonie biblioteki) wraz z obsadzeniem terenu 
zielonego różami. 30 000

12. kompleks  
wspinaczkowy 194 Wykonanie projektu i montaż skałek, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ciągów  

komunikacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej przy Orliku przy ul. Jasnej. 200 000

13. stacja napraw rowerów 195 Montaż samoobsługowej stacji napraw rowerów przy ul. Żwirki i Wigury obok obecnie  
funkcjonującej wypożyczalni rowerów miejskich. 6500

14. zajęcia tai-chi 297 Organizacja zajęć tai-chi dla 30 osób powyżej 35. roku życia. 24 000

SuMa 980 900

Dzielnica Wilcze Gardło
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 134 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Nasadzenia 218 Zakup i posadzenie roślin cebulowych na placu Jaśminu. 50 000

2. zakup sprzętu 219 Zakup wyposażenia na potrzeby imprez środowiskowych, pikników, festynów i konkursów  
organizowanych przez Radę Dzielnicy oraz szkołę – 20 kompletów ławostołów. 9000

3. teatrzyki dla dzieci 220 Prezentacja 4 przedstawień małych form teatralnych skierowanych do dzieci,  
w sali wielofunkcyjnej przy placu Jaśminu. 10 000

4. wynajem sali 221 Wynajem sali przy placu Jaśminu 2 dla  potrzeb organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych. 45 000

5. Parkingi rowerowe 222 Budowa parkingów rowerowych, montaż stacji napraw rowerów i tablicy informacyjnej z mapą 
tras rowerowych w rejonie placu Jaśminu. 23 000

6. Monitoring 223 Rozbudowa monitoringu – montaż kamer w okolicach wjazdu na plac Jaśminu oraz boiska  
sportowego i placu zabaw przy ul. Orchidei. 112 000

SuMa 249 000

Dzielnica Wojska Polskiego
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 351 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Street workout 087 Budowa street workoutu – wykonanie nawierzchni i montaż zestawu drążków w pobliżu siłowni 
w parku Starokozielskim. 100 000

2. Gimnastyka 089 Organizacja ćwiczeń gimnastycznych dla mieszkańców w wieku powyżej 50 lat. 6000

3. Plac zabaw 115
Przebudowa placu zabaw w parku Starokozielskim z zachowaniem istniejącego ogrodzenia.  
Wymiana urządzeń zabawowych, nawierzchni z mat przerostowych z uwagi na istniejące drzewa, 
wykonanie nasadzeń.

350 000

4. Droga dojazdowa 136 Remont dojazdu do żłobka miejskiego i przedszkola; działka nr 1671, obręb Nowe Miasto. 110 000

5. Zajęcia piłkarskie 137 Organizacja zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży – 2 razy w tygodniu dla 2 grup wiekowych  
(6–9, 10–12 lat) – w miesiącach V–IX. 16 000

6. Plac zabaw 167 Wymiana nawierzchni i urządzeń zabawowych z zachowaniem istniejącego ogrodzenia na placu 
zabaw przy ul. Gagarina. 350 000

7. Gimnastyka 242 Cykl 38 zajęć gimnastycznych z elementami aerobiku dla pań i panów 60+, w grupach po 15–20 osób. 7600

8. warsztaty kreatywne 273 Cykl 16 warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych – zajęcia florystyczne, świeczkarskie,  
mydlarskie, biżuteryjne, pirograficzne, filcowania, scrapbookingu, decoupage'u. 13 000

9. Pumptrack 279 Wykonanie projektu oraz budowa toru typu pumptrack obok CH Arena – działka nr 70, obręb Kłodnica. 300 000

SuMa 1 252 600
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Dzielnica Wójtowa Wieś
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 230 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. Remont zjazdu 012 Wymiana nawierzchni zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81–83. 50 000

2. Zagospodarowanie 
terenu 056 Wykonanie trawników, chodnika z kostki brukowej oraz wyłożenie płytami ażurowymi  

fragmentów drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Długosza a ul. Zawiszy Czarnego. 50 000

3. karate 163 Organizacja w ciągu 5 miesięcy 40 zajęć karate dla dzieci. 6500

4. Nasadzenia 234 Wykonanie nasadzeń 4 drzew (klon kulisty lub grab kolumnowy) w pasie zieleni  
przy ul. Zawiszy Czarnego w rejonie budynku nr 13 i Kazimierza Wielkiego 15. 5200

SuMa 111 700

Dzielnica Zatorze
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 373 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. chodnik 026 Remont chodnika w ciągu ul. H. Bienka wzdłuż budynków nr 1–7. 120 000

2. warsztaty 095 Organizacja 15 warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych w Filii nr 17 MBP. 7600

3. oświetlenie solarne 096 Oświetlenie skweru pomiędzy ul. Poniatowskiego – Czarnieckiego – Żółkiewskiego – Wolskiego. 50 000

4. wykłady 098 Organizacja 10 wykładów o tematyce kulturalnej, podróżniczej i zdrowotnej w Filii nr 17 MBP. 7 000

5. Plac zabaw 100 Rewitalizacja placu zabaw przy SP nr 18 – zwiększenie powierzchni placu, bezpiecznej  
nawierzchni, wymiana urządzeń, wydzielenie stref zabaw, ogrodzenie. 150 000

6. wieczorki taneczne 102 Organizacja 4 wieczorków tanecznych połączonych z warsztatami wokalno-aktorskimi  
dla ok. 400 mieszkańców osiedla. 17 000

7. nagłośnienie 103 Stworzenie bogatej oferty edukacyjno-rozrywkowej mieszkańcom dzielnicy poprzez doposażenie 
auli szkoły (GCE) w niezbędny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy. 35 000

8. teatrzyki 104 Organizacja 4 spektakli teatralnych dla dzieci w Filii nr 17 MBP. 3200

9. zajęcia dla dzieci 108 Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci od 6 miesiąca do 5 roku życia organizowane w Filii nr 17 MBP. 20 000

10. siłownia zewnętrzna 109 Montaż dodatkowych urządzeń siłowych na skwerze przy ul. H. Bienka. 60 000

11. Fitness 116 Organizacja całorocznych zajęć fitness – treningi wzmacniające, zajęcia mentalne oraz choreograficzne. 63 000

12. warsztaty 164 Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców – w sumie 752 godziny warsztatów przyrodniczych, 
zielarskich, plastycznych, ekologicznych, komputerowych oraz sportowo-rekreacyjnych. 175 500

13. kurs samoobrony 165 Ocena zagrożeń, nauka technik samoobrony, poprawa sprawności fizycznej – 48 spotkań  
dla grupy kilkuset osób. 20 000

14. warsztaty krawieckie 231 Stworzenie możliwości prowadzenia zajęć z krawiectwa w SP nr 15 – zakup niezbędnego sprzętu 
krawieckiego i materiałów. 45 000

SuMa 773 300

Dzielnica Żerniki
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 184 000

lp. Nazwa projektu Numer 
wniosku krótki opis projektu Przewidywany koszt 

projektu w złotych

1. chodnik 013 Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Śniadeckich – od ul. Tarnogórskiej do ul. Kadłubka. 170 000

2. Sala gimnastyczna 017 Poprawa warunków realizacji zajęć dla mieszkańców i uczniów w SP nr 13 – cyklinowanie  
i lakierowanie parkietu, wykonanie nowych zabezpieczeń ścian. 96 000

3. trasa  
rekreacyjno-sportowa 071 Wykonanie linarium, montaż stacji napraw rowerów. 184 000

SuMa 450 000

Łączna kwota Przeznaczona na realizacJĘ ProJektÓw  
ogÓlnoMieJskicH i DzielnicowycH, wyŁonionycH w ProceDurze 
gliwickiego buDŻetu obywatelskiego 2020 

6 216 000 zŁ

Łączny PrzewiDywany koszt ProJektÓw ocenionycH Pozytywnie 
i zakwaliFikowanycH Do gŁosowania 12 929 700 zŁ

www.gliwice.eu
pod hasłem „Gliwicki Budżet Obywatelski” znajduje się więcej informacji na temat GBO

http://www.gliwice.eu
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inForMacJa
dla pracowników centrów 

integracji społecznej, klubów 
integracji społecznej, warsztatów terapii  

zajęciowej oraz jednostek, organizacji  
i podmiotów je prowadzących,

a także

pracodawców zatrudniających osoby  
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

W bieżącym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość  sfinanso-
wania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia 
ustawicznego wymienionych powyżej osób. 
Wnioskowana kwota dofinansowania może wynosić maksymalnie 
trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia na osobę.

nabór wniosków rozpocznie się 30 września 2019 r.
Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania środków, 
znajdują się na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach

www. pup.gliwice.pl
oraz pod numerem tel. 32/231-18-41, wew. 239.

informacje

organizator przedsięwzięcia zapewnia:
• zaplecze handlowe (domki handlowe 

o powierzchni ok. 6 m2),
• zaplecze sanitarne,
• dekoracje świąteczne, 
• program artystyczny (w wybrane przez 

organizatora dni).

zobowiązania po stronie handlowców:
1. opłata targowa, zgodnie ze stawka-

mi obowiązującymi na terenie Gliwic 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XXXVI/785/2018 z 22 marca 2018 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta Gli-
wice opłaty targowej oraz określenia 
wysokości stawek dziennych opłaty 
targowej),

2. jednorazowa opłata za wynajem dom-
ków w wysokości 500,00 zł brutto za 
1 domek,

3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazania-
mi licznika zainstalowanego w każdym 
z domków handlowych,

4. prowadzenie sprzedaży ciągłej 
w dniach i godzinach wskazanych przez 
organizatora (nie będzie możliwości 
udostępniania domku tylko w wybrane 
dni lub godziny),

5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie 
w domkach zapewnianych przez or-

ganizatora (nie będzie możliwości usta-
wienia dodatkowych stoisk na Rynku).

zasady naboru:
1. Preferowane będą stoiska wcześniej 

nieprezentowane w Gliwicach, o cha-
rakterze świątecznym.

2. Preferowany rodzaj asortymentu, który 
będzie oferowany podczas jarmarku: 
ceramika artystyczna, wyroby regio-
nalne, ozdoby świąteczne i choinkowe, 
choinki, pamiątki i rękodzieło, biżute-
ria, artykuły spożywcze oraz wyroby 
garmażeryjne i gastronomiczne. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość 
dokonania wyboru wystawców i odrzu-
cenie części zgłoszeń.

termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o przesyłanie zgłoszeń na „Karcie zgło-
szenia wystawcy” (do pobrania ze stro-
ny www.gliwice.eu) do 3 października 
2019 r., w jeden ze wskazanych poniżej 
sposobów:
• pocztą na adres: Urząd Miejski w Gliwi-

cach, Wydział Kultury i Promocji Mia-
sta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,

• osobiście w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego,

• faksem na nr 32/231-40-59,
• za pośrednictwem poczty e-mail:  

kp@um.gliwice.pl.

Jarmark bożonarodzeniowy 2019
Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących 
zaoferować swoje produkty do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodze-
niowego 2019. Planowany termin trwania jarmarku to 22 listopada –  
22 grudnia bieżącego roku.

ostateczna decyzja dotycząca organizacji wydarzenia zostanie podjęta  
do 18 października 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 pomoc 
w ramach programu „Wyprawka szkol-
na” skierowana jest do uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością intelektual-

ną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym,

• z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją,

• z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera,

• z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy jedną z niepeł-
nosprawności jest niepełnosprawność 
wymieniona w pkt 1–7, 

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczęszczają-
cych w roku szkolnym 2019/2020 do 
szkół dla dzieci i młodzieży do:
	branżowej szkoły I stopnia, klasy 

I czteroletniego liceum ogólno-
kształcącego,

	klas I–III dotychczasowego trzy-
letniego liceum ogólnokształcą-
cego prowadzonych w czterolet-
nim liceum ogólnokształcącym,

	klasy I pięcioletniego technikum, 
	klas I–IV dotychczasowego czte-

roletniego technikum prowadzo-
nych w pięcioletnim technikum, 

	szkoły specjalnej przysposabia-
jącej do pracy, 

	klas III–VI ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia,

	klas VI–IX ogólnokształcącej 
szkoły baletowej,

	klasy I liceum sztuk plastycznych, 
	klas IV–VI ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych, 
	klas I–IV dotychczasowego 

liceum plastycznego prowadzo-
nych w liceum sztuk plastycznych 
lub klas IV–VI dotychczasowej 
sztuk pięknych prowadzonych 
w liceum sztuk plastycznych.

wnioski o przyznanie dofinansowania 
do zakupu podręczników należy skła-
dać w szkole, do której uczeń uczęszcza  
w roku szkolnym 2019/2020, w nieprze-
kraczalnym terminie do 15 października 
2019 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

W przypadku uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, posiada-
jących orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dofinansowanie obejmuje 
również zakup materiałów edukacyjnych. 

Wartość pomocy finansowej jest uza-
leżniona od rodzaju niepełnosprawności 
oraz typu szkoły, do której uczeń będzie 
uczęszczał – szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy szkoły oraz Wy-
działu Edukacji UM.

Wypłata pieniędzy wnioskodawcom 
nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/
pełnoletnich uczniów w szkole dowodu 
zakupu podręczników.

Informację w zakresie szczegółowych 
zasad składania wniosków i refundowa-
nia wydatków należy pozyskać w szkole, 
w której uczeń będzie objęty pomocą 
w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

wyPrawka szkolna 2019

zarząd Dróg Miejskich  
w gliwicach przypomina, 
że zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 
ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2068 ze 
zm.), zajmujący miejsce w pasie drogowym pod 
worki na gruz i odpady budowlane, kontenery, 
donice itp. zobligowani są do uiszczenia stosow-
nej opłaty zajęcie pasa drogowego. Otrzymanie 
zezwolenia, poprzedzone jest złożeniem wniosku 
(3 F), który można pobrać ze strony internetowej 
lub w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Brak zezwo-
lenia na ustawienie w pasie drogowym worków 
na gruz i odpady budowlane, a także kontenerów 
skutkuje naliczeniem kary wynikającej z ustawy.

komunikaty

koMunikat 
zarządu Dróg Miejskich 

w gliwicach
W związku z przypadającymi na 13 października 
2019 r. wyborami parlamentarnymi Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach przypomina, że umiesz-
czenie reklam wyborczych na słupach oświe-
tlenia ulicznego w pasach drogowych wymaga 
wcześniejszego uzyskania dwóch zezwoleń (na 
lokalizację reklam oraz na zajęcie pasa drogo-
wego) wydawanych przez zarządcę drogi. Aby 
ubiegać się o ww. zezwolenia, należy wcześniej 
uzyskać zgodę właściciela słupów – w przypadku 
latarni miejskich o zgodę należy zwrócić się do 
Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 
Komunalnych w Urzędzie Miejskim, w przypad-
ku latarni Tauron o zgodę należy wystąpić do 
Agencji Reklamowej FUX Sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy, że ze względu na 
zwiększoną ilość pracy w okresie przedwy-
borczym, wnioski o lokalizację i zajęcie pasa 
drogowego reklamami będą przyjmowane 
do 7 października 2019 r. do godziny 15.30.  
Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym ter-
minie, nie zostaną rozpatrzone przed datą 
wyborów.

Przedsiębiorstwo 
wodociągów 

i kanalizacji sp. z o.o.,  
ul. rybnicka 47, 44-100 gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
nieograniczonych na podstawie art. 39 – 46 ustawy  
z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(t.j. DzU z 2018 r., poz. 1986), pn.:

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

transport i przetwarzanie osadów 
ściekowych z centralnej oczyszczalni 
ścieków (dalej: „coś”), ul. t. edisona 16  
w gliwicach oraz oczyszczalni ścieków 
w smolnicy, ul. Łęgowska.

termin składania ofert:  
14 października 2019 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
14 października 2019 r. o godz. 12.00

Dostawa fabrycznie nowych dwóch 
sztuk samochodów dostawczych do  
3,5 t typu Van – nr 01 47 2019.

termin składania ofert:  
18 października 2019 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
18 października 2019 r. o godz. 12.00

odbiór i transport oraz przetwarzanie 
odpadów powstających w procesie 
oczyszczania ścieków z coś w gliwicach, 
oczyszczalni ścieków w smolnicy, stacji 
zrzutu odpadów (zwanej dalej szo) na 
terenie coś w gliwicach (tj. odpadów 
powstających z czyszczenia kanaliza-
cji), przepompowni – ul. nadbrzeżna 
w gliwicach, ul. główna w gliwicach, 
ul. nad kanałem w gliwicach, ul. nad 
Łąkami w Pyskowicach, ul. Mickiewi-
cza 116 w Pyskowicach oraz lagun przy  
ul. kujawskiej w gliwicach.

termin składania ofert:  
10 października 2019 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
10 października 2019 r. o godz. 12.00

turystyka.gliwice.eu

http://www. pup.gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www. pup.gliwice.pl
http://turystyka.gliwice.eu
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Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgod-
nie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XIII/323/2016 z 4 lutego 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej 
deratyzacji trwa w dniach:

od 15 września 2019 r.  
do 15 października 2019 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz 
równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich 
nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, 
sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach arty-
kułów spożywczych, obiektach przemysłowych, 
jak również w obiektach kolejowych i gospo-
darstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać 
także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczy-
ścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, 
strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przepro-
wadzenia deratyzacji należy używać prepara-
tów 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 istnie-
je prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, 
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, 
na strychach, w budynkach gospodarczych itp. 
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
w dniach od 15 września do 15 października 
2019 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzu-
pełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2019 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy prze-
kazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy  
o niebezpieczeństwie zatrucia  

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać 
w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miej-
scach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: „uwaga trutka”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszko-
dowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego 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. 

oferty pracy

oBWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

● kierowca c+e 
wykształcenie średnie (mile 
widziane mechaniczne lub 
pokrewne), min. 5 lat do-
świadczenia zawodowego, 
prawo jazdy kat. C i E, umie-
jętność szybkiego uczenia 
się oraz otwartość na przy-
swajanie nowej wiedzy, do-
kładność i sumienność przy 
wykonywaniu pracy oraz za-
angażowanie w wykonywanie 
powierzonych obowiązków, 
mile widziane dodatkowe 
uprawnienia na sprzęt dro-
gowy, zakres obowiązków: 
praca na terenie robót drogo-
wych, remontów i inwestycji 
prowadzonych przez firmę, 
transport materiałów na bu-
dowę, dbałość o stan maszy-
ny pod kątem technicznym 
i estetycznym, dokonywanie 
napraw i konserwacji ma-
szyny (w okresie zimowym 
przygotowywanie maszyn do 
pracy), jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gierałtowice;

● kierownik produkcji 
wykształcenie średnie tech-
niczne, 2 lata doświadcze-
nia w kierowaniu zespołem, 
znajomość j. angielskiego 
lub niemieckiego, znajo-
mość rysunku technicznego, 
prawo jazdy kat. B, zakres 
obowiązków: kierowanie 
ludźmi, praca na produkcji, 
tworzenie planów produkcji, 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Pyskowice;

● stolarz 
wykształcenie zawodowe, 
doświadczenie zawodowe, 
jedna zmiana, miejsce pra-
cy: Knurów;

● pomocnik ogrodnika   
   / monter systemów   
    nawadniania 

wykształcenie: brak wyma-
gań, osoba chętna do przy-
uczenia, mile widziane prawo 
jazdy kat. B, dyspozycyjność, 
zakres obowiązków: prace 
ziemne, tworzenie ogrodów, 
nasadzanie roślin, koszenie 
traw, umowa-zlecenie, miej-
sce pracy: Gliwice;

● mechanik 
wykształcenie średnie, do-
świadczenie: 1 rok, prawo 
jazdy kat. B, zakres obowiąz-
ków: naprawa samochodów 
do 3,5 tony, miejsce pracy: 
Gliwice;

● dziennikarz 
wykształcenie min. średnie, 
podstawy warsztatu dzien-
nikarskiego, praca z ludźmi, 
łatwość nawiązywania kon-
taktów, zakres obowiązków: 
przygotowywanie i pisanie 
tekstów reporterskich, 
współpraca z zespołem przy 
tworzeniu materiałów repor-
terskich, miejsce pracy: teren 
działania firmy.

osoby zainteresowane, spełniające warunki  
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty  

lub telefoniczny w PuP gliwice, plac inwalidów 
wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

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

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 12 września 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

zarząD buDynkÓw MieJskicH  
i towarzystwo buDownictwa  

sPoŁecznego sp. z o.o. w gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych.

Miejsce pracy: Gliwice.

zakres zadań:
• przygotowywanie dokumentacji 

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

• sporządzanie protokołów ko-
nieczności i aneksów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór 
robót związanych z bieżącą eks-
ploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur 
w podległym zakresie,

• współudział w opracowywaniu 
planu remontów gminnych nie-
ruchomości,

• prowadzenie dla każdej nieru-
chomości Książki Obiektu Bu-
dowlanego,

• sporządzanie kosztorysów in-
westorskich lub ich zlecanie do 
Działu Technicznego,

• uczestniczenie w zebraniach 
właścicieli lokali oraz bieżąca 
współpraca z przedstawiciela-
mi wspólnot mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód 
dla firm ubezpieczeniowych, 
potwierdzanie regresów i ich 
weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie 
gminnych lokali mieszkalnych 
oraz sporządzanie protokołów 
zdawczo-odbiorczych, kart sta-
nu technicznego lokali miesz-
kalnych.

wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe 

techniczne w specjalności bu-
dowlanej, 

• co najmniej 3-letnie doświad-
czenie,

• biegła znajomość MS Office, do-
świadczenie w pracy z arkuszami 
kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania 
nieruchomościami,

• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia bu-

dowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, 

wysoka kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wy-

miarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie 

o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania prosimy 
o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) 
na adres: kadry@zbmgliwice.pl 
z dopiskiem „aplikacja na stanowi-
sko inspektora ds. technicznych” 
w terminie do 3 października 
2019 r.

Spółka zastrzega sobie prawo do 
odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.

Do aplikacji prosimy dołączyć klau-
zulę „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)”. 

PrzyPoMnienie Dla  
PrzeDsiĘbiorcÓw O terMinie 
wPŁaty iii raty za korzystanie 

Z zezwoleŃ na sPrzeDaŻ  
naPoJÓw alkoHolowycH 

wydział Przedsięwzięć  
gospodarczych i usług  
komunalnych urzędu 

Miejskiego w gliwicach 
przypomina

przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że 
z dniem 30 września 2019 roku upływa termin 
wpłaty iii raty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym 
terminie kolejnej raty za korzystanie z zezwo-
lenia w danym roku, będzie miał możliwość 
dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni 
liczonych od daty upływu ustawowego termi-
nu pod warunkiem, że jednocześnie dokona 
dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty 
za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, 
wyliczonej dla danego roku. brak opłaty raty 
w dodatkowym terminie wraz z wymaganą 
dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie 
zezwolenia, a przedsiębiorca może ubiegać 
się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji 
o wygaśnięciu zezwolenia.
Wszelkich informacji udziela Wydział Przedsię-
wzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych UM 
Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, pokój 366 (III piętro), 
tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.
opłaty można dokonać w kasach urzędu Miej-
skiego w gliwicach lub na rachunek bankowy 
– nr 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.

komunikaty i oBWieSZcZenia

zarząd budynków Miejskich ii towarzystwo budownictwa 
społecznego, 44-100 gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
– przetargów nieograniczonych, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

wykonanie podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
przy ul. wróblewskiego 33 w gliwicach do miejskiej sieci cie-
płowniczej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewa-
nia, adaptacją pomieszczenia na pomieszczenie wymiennikowni  
i budową węzła cieplnego, likwidacją nieekologicznych urządzeń 
na paliwo stałe oraz izolacją pionową i poziomą ścian piwnic oraz 
dociepleniem elewacji oraz stropu nad poddaszem i części dachu.

termin składania ofert: 23 września 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 23 września 2019 r. o godz. 10.30

roboty modernizacyjne i remontowe w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych  zlokalizowanych przy ul. wróblewskiego 27  
i ul. wróblewskiego 31 w gliwicach.
część nr 1. wykonanie przebudowy części pomieszczeń piwnicz-
nych na pomieszczenie wymiennikowni oraz wykonanie prac 
budowlanych polegających na: termomodernizacji oraz izolacji 
przeciwwilgociowej ścian piwnicznych wraz z ich dociepleniem, 
wymianie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatki 
schodowej, zagospodarowania terenu oraz wykonaniu pozosta-
łych prac budowlanych i instalacyjnych – instalacji c.w.u., c.o. 
i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. wróblewskiego 27.
część nr 2. wykonanie przebudowy części pomieszczeń piwnicz-
nych na pomieszczenie wymiennikowni oraz wykonanie prac 
budowlanych polegających na: termomodernizacji oraz izolacji 
przeciwwilgociowej ścian piwnicznych wraz z ich dociepleniem, 
wymianie stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej, remoncie klatki 
schodowej, zagospodarowania terenu oraz wykonaniu pozosta-
łych prac budowlanych i instalacyjnych – instalacji c.w.u., c.o. 
i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. wróblewskiego 31.
część nr 3. wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej dla budyn-
ków mieszkalnych przy ul. wróblewskiego 27, 31 i 33 w gliwicach.

termin składania ofert: 27 września 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 27 września 2019 r. o godz. 10.00

remont elewacji ceglanej wraz z robotami towarzyszącymi, docie-
plenie stropu strychu, piwnic, wykonanie instalacji odgromowej, 
modernizacja klatki schodowej wraz z instalacją domofonową 
i anteną zbiorczą oraz wykonanie pomieszczeń łazienek w lokalach 
mieszkalnych nr 3, 3a i 3b w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ul. kasztanowej 1, 1a, urbana 4 w gliwicach.

termin składania ofert: 23 września 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 23 września 2019 r. o godz. 10.00

Przedsiębiorstwa remontów ulic i Mostów s.a.,

44-100 gliwice, ul. nad bytomką 1,
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż 

używanych jednostek transportowo-sprzętowych.
1. Przedmiotem przetargu są nw. jednostki transportowo-sprzętowe wycofane z eksploatacji:

lp. nazwa środka trwałego Nr  
ewidencyjny

Rok  
produkcji

cena  
wywoławcza

[zł netto]
Przebieg

[mth, km, h]

1 Frezarka Dynapac PL 2000S 5-0226 2005 195 000,00 zł 5894 mth

2 Koparko-spycharka NEUSON 
3802WD 5-0166 1996 13 500,00 zł 20 650 mth

3 Samochód dostawczy KIA 
K2500 (SG 07672) – 6-osobowy 7-0204 2006 4000,00 zł 118 250 km

4 Samochód dostawczy KIA 
K2900 (SG 4557A) – 3-osobowy 7-0214 2008 4000,00 zł 122 900 km

5 Walec drogowy HAMM DV-10.22
stal-stal 5-0173 1998 10 000,00 zł 14 450 mth

6 Przyczepa samochodowa 
D-633 (SG 1148P) 7-0106 1990 2000,00 zł ---

2. Z regulaminem przetargu można zapoznać się na tablicy ogłoszeń PRUiM S.A. lub na stronie 
internetowej Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów S.A. – http://www.pruim.gliwice.pl.

3. Informacji dotyczącej przetargu (w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00) udzielają:
• Główny Inżynier ds. Logistyki, tel. 32/270-40-03, wew. 140,
• Specjalista ds. Transportu, tel. 32/270 40 03, wew. 132.

4. termin składania ofert: 20 września 2019 r. do godz. 11.00 (w sekretariacie PRUiM S.A.).
5. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości 

10% ceny wywoławczej do 20 września 2019 r. do godz. 10.45 w kasie PruiM s.a. lub 
na konto: SANTANDER BANK POLSKA nr: 37 1090 1766 0000 0000 7527 0136 z dopiskiem 
„wadium” i podaniem nazwy jednostki sprzętowej.

mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www. pup.gliwice.pl
http://kultura.gliwice.eu
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ogŁoszenia

oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie  

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku: 
„Mechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• serwisowanie i naprawa au-

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

kierunkowe, specjalistyczne 
szkolenia z zakresu napraw 
i obsługi taboru posiadane-
go przez PKM Sp. z o.o.,

• podstawowy poziom kom-
petencji poznawczych, dobry 
poziom kompetencji społecz-
nych i osobowościowych,

• wymagany dobry poziom 
wiedzy zawodowej (związany 
z realizowanymi zadaniami).

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie 

podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie mu-
szą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiają-
cej ich odczytanie. Dokumenty 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
Złożony życiorys powinien 
zostać opatrzony klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)”.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w kancelarii Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Cho-
rzowskiej 150, w godz. od 7.30 
do 14.00.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-62.

oferta pracy na stanowisku:  
„kierowca autobusu” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
Miejskiej sp. z o.o. w gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu ko-

munikacji miejskiej według 
ustalonego rozkładu jazdy 
i harmonogramu pracy, 
obsługa przystanków wraz 
z wymianą pasażerską,

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okre-
sowego lub uzyskanie kwa-
lifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglo-
meracji katowickiej.

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole, 
dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecz-
nych i poznawczych mene-
dżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów 

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Miejsce składania ofert:
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębior-
stwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością w Gliwicach przy ul. 
Chorzowskiej 150 w godzinach 
od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych 
(t.j. DzU z 2015 r. poz. 2135 
z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/330-46-35.

nabór nr kD.210.40.2019.ir-4

urząd Miejski w gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21,

 zatrudni pracownika  
na stanowisko urzędnicze  

w wydziale inwestycji i remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III 
piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 27 września 2019 r. do 
godz. 15.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr kD.210.41.2019.ir-5

urząd Miejski w gliwicach, 
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników  
na stanowiska urzędnicze  

w wydziale inwestycji i remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

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,  
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 2 października 2019 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr  
kD.210.42.2019.usc-1

urząd Miejski w gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w urzędzie stanu cywilnego 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III 
piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 7 października 2019 r. 
do godz. 16.00 w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III piętro, 
pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

oferty pracy

nierucHomoŚci

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośred-

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

przez profesjonalną firmę oraz monitorowa-
ny telewizją przemysłową 24 h.

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

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

Dojazd Drogową trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 

28, 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

numer naboru 3/2019
Dyrektor zakładu gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 gliwice, pl. inwalidów wojennych 12,

ogłasza nabór na wolne stanowisko 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.
wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kse-

rokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieru-

chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. 
zm.), o własności 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 ko-

rzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe.

wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzędowych, 

pracy w zespole, obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym, znajomość topografii miasta.

cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, zorganizowanie, 

odporność na stres.
informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, II lub 

III piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pl. 
Inwalidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje konieczność 
wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kse-

rokopie),
• dokument wzoru oświadczeń (opublikowany na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej – www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca),

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 

• oświadczenia z klauzulą:
• „nie byłem/am skazany/a prawomocnym wy-

rokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwa skarbowe i nie toczy się przeciwko 
mnie postępowanie karne”, 

• „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku 
publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej mojego imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania w przypadku podjęcia decyzji  
o zatrudnieniu w wyniku przeprowadzonego 
naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwia-
jącej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym mogą zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 
3/2019, w sekretariacie zakładu gospodarki Miesz-
kaniowej (i piętro), plac inwalidów wojennych 12, 
44-100 gliwice. 
oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do 25 września 2019 r. do godz. 14.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej po terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty,  
w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia testów mery-
torycznych: 27 września 2019 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o 
terminie testu merytorycznego.
inne informacje.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
jest dostępny na stronie internetowej www.zgm-
gliwice.pl w zakładce praca.
Zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do te-
stów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne zostanie zamiesz-
czony na BIP oraz na stronie internetowej ZGM.
Nadesłane oferty nie są odsyłane. Osoby zainte-
resowane zwrotem dokumentów mogą je ode-
brać w ZGM, zgłaszając się osobiście, nieodebrane 
dokumenty po trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.
W przypadku zmiany terminu przeprowadzenia 
testów merytorycznych odpowiednia informacja 
zostanie umieszczona w BIP oraz na stronie in-
ternetowej ZGM, zgodnie z ustawą z 21 listopada  
2008 r. o pracownikach samorządowych – publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydata zatrudnionego w wyniku prze-
prowadzonego naboru. 
ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o którym mowa wyżej jest mniejszy niż 6% 
kandydat, chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa w zatrudnieniu składa, wraz z wymaganymi 
dokumentami, kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

inForMacJa szczegÓŁowa O ocHronie DanycH osobowycH zbieranycH Przez zakŁaD 
gosPoDarki MieszkanioweJ w gliwicacH w związku Z realizacJą zaDaŃ ustawowycH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrekto-
ra. W sprawach związanych z ochroną danych można kon-
taktować się z inspektorem ochrony danych korespondencją 
e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie 
pisemnej na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując 
formę w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając 
dane kontaktowe niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji 
procesu rekrutacji pracowników do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks Pracy oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych. W przypadku podania 
danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarza-
ne na podstawie wyrażonej zgody. Podanie dodatkowych 
danych jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają 
Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie da-
nych wykraczających poza wymagania określone w ogło-
szeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 
powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych. Każda osoba, której da-
ne dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do 
organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozpo-
rządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opraco-
wanej na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach.

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidual-
nych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami 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 945/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
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ogŁoszenia

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
19 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie wydziału gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 71, obręb Przedmieście, położonej w gliwicach pomiędzy 
ul. kozłowską/sowińskiego, stanowiącej własność Miasta gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych oznaczonych 
nr 72/2 i 94, obręb Przedmieście.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
148 000,00 zł
wadium: 14 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1480,00 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 2018 r., poz. 2174 
z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i kw:
• dz. nr 71, obręb Przedmieście, użytki: 

Bi – inne tereny zabudowane, o pow. 
gruntu 0,1315 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00063287/1.

2. opis przedmiotu przetargu.
Działka położona jest w niedalekiej odle-
głości od centrum miasta. W sąsiedztwie 
znajdują się tereny produkcyjne i produkcyj-
no-usługowe. Granice działki tworzą kształt 
wydłużony, w postaci wąskiego pasa. Teren 
płaski, częściowo zadrzewiony. 
Na działce zlokalizowany jest fragment bu-
dynku (wiaty) o nr ewid. 758, który położony 
jest na działce przyległej (nr 72/2, obręb 
Przedmieście). Budynek nie stanowi wła-
sności Miasta Gliwice i nie jest przedmiotem 
sprzedaży.
Przedmiotowa działka ogrodzona jest czę-
ściowo przy południowej granicy. Ogrodze-
nie nie stanowi własności Miasta Gliwice 
i nie jest przedmiotem sprzedaży. 
Działka nr 71, obręb Przedmieście, obję-
ta jest umową dzierżawy do 30 kwietnia 
2022 r. 
W południowej części działki znajduje się 
przewód elektroenergetyczny (linia).
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia 
terenu dostępne są w dalszym zasięgu. Wa-
runki techniczne podłączenia do sieci uzbro-
jenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Nieruchomość nie ma dostępu do drogi 
publicznej. Ewentualne skomunikowanie 
przedmiotowej działki z ul. Sowińskiego 
powinno odbywać się przez nieruchomości 
przyległe. 
Ze względu na wąski i nieregularny kształt 
działki oraz brak dostępu do drogi publicz-
nej działka nr 71, obręb Przedmieście, nie 
stanowi samodzielnej nieruchomości do 
odrębnego zagospodarowania.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach któ-
rego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania.
Działka nr 71, obręb Przedmieście, położo-
na jest na terenie, na którym od 18 marca 
2006 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w centralnej części miasta, obej-
mującego Centrum i Śródmieście miasta, 
tzw. centralne tereny miasta. Plan uchwa-
lony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 
2005 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przed-
miotowa działka znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 9P opisanym jako 
tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów. 
Dla terenów oznaczonych symbolami 1P – 
9P obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 
a) działalność produkcyjna, składowanie 
i magazynowanie; 
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi, w tym komercyjne,
b) obiekty biurowe i administracyjne oraz 
logistyka,

c) zabudowa mieszkaniowa,  
d) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,   
e) dojazdy i parkingi,
f) zieleń urządzona.
4. termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 19 listopada 2019 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. 
5. tryb przetargu.
Ze względu na wąski i nieregularny kształt 
działki oraz brak dostępu do drogi publicz-
nej, działka nr 71, obręb Przedmieście, nie 
stanowi samodzielnej nieruchomości do 
odrębnego zagospodarowania. W związku 
z powyższym działka nr 71, obręb Przed-
mieście, została przeznaczona do zbycia 
na poprawę zagospodarowania działek 
przyległych.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli/
użytkowników wieczystych nieruchomości 
przyległych oznaczonych nr 72/2 i 94, obręb 
Przedmieście. 
Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana na 
podstawie elektronicznego wypisu z ksiąg 
wieczystych wg stanu na 13 listopada 2019 r. 
W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych 
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do-
kumenty, które potwierdzą jego uprawnie-
nie do udziału w przetargu w terminie do 
13 listopada 2019 r. do siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
pokój nr 16.
6. wadium.
Wadium w wysokości 14 800,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
działka nr 71, obręb Przedmieście, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość bę-
dzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
13 listopada 2019 r. 
wpłata wadium jest równoznaczna ze 
zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona ja-
ko nabywca nieruchomości nie przystą-
pi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

7. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego/paszportu przez osobę/y, na 
rzecz której/których będzie ewentual-
nie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone  
w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospo-
darczą, należy okazać: aktualny (wydany 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktu-
alne (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.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie wywieszona na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. 
8. Dodatkowe informacje.
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-892/19 z 11 lipca 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego 
do właścicieli/użytkowników wieczystych 
nieruchomości przyległych prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 71, obręb Przedmieście, o po-
wierzchni 0,1315 ha, położonej w Gliwi-
cach pomiędzy ul. Kozłowską/Sowińskiego,  
z KW nr GL1G/00063287/1, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynę-
ły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nierucho-
mości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy 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 ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 19 grudnia 2019 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymaga-
ne będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
ograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-892/19 
z 11 lipca 2019 r.
8.6. 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: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338- 
-64-11, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

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

oGŁaSZa

inForMacJa szczegÓŁowa O ocHronie DanycH osobowycH  
zbieranycH Przez urząD MieJski w gliwicacH1

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

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

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

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

2. Administratorem danych osobowych jest Pre-
zydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony 
danych osobowych można się kontaktować 

pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) 
lub korespondencją e-mail: iod@um.gliwice.
pl z inspektorem ochrony danych. Osoby nie-
korzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w holu urzę-
du od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11- 
-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej 
oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, 
może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści 

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych 
za zgodą można również cofnąć zgodę, wy-
cofanie zgody nie ma wpływu na przetwa-
rzanie danych osobowych do momentu jej 
wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa 
dopuszczają taką możliwość osoba, której dane 
osobowe dotyczą, może żądać przeniesienia da-
nych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to 
jednak danych osobowych przetwarzanych w in-
teresie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. Uprawnienia można realizować 
składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem 
pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, po-
twierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne 

mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane 
z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas 
zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda 
osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również 
prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych 
niezgodne z przepisami prawa do organu nadzor-
czego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Niepodanie danych lub podanie niepeł-
nych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy 
i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jed-

nostkom organizacyjnym, w celu wyko-
nywania zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli 
przepis prawa nakłada na prezydenta 
miasta obowiązek udostępnienia lub po-
dania do publicznej wiadomości przetwa-
rzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres 
wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych 
lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowa-
ne podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związ-
ku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchyle-
nia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

nierucHomoŚci

górnośląska agencja Przedsiębiorczości i rozwoju spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w gliwicach,  

44-100 gliwice, ul. wincentego Pola 16,  
tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17,

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego  
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

w skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w gliwicach, obręb 
„nowe gliwice”, złożona z działki o numerze 14/52 o powierzchni 0,4823 hektara, ujawniona 
w księdze wieczystej o numerze gl1g/00052624/6, prowadzonej przez Viii wydział ksiąg 
wieczystych sądu rejonowego w gliwicach. 
Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o.o. 
w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z 8 grud-
nia 2009 r. Prawo własności Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze 
Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie 
jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi 
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie 
i realizację przedsięwzięć nowych technologii. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny 
metra kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m2.
liczba postąpień – minimum jedno. 
Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości netto: 165,00 zł 
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy), 
1 m2 nieruchomości brutto: 202,95 zł (słownie: dwie-
ście dwa złote 95/100 groszy).
Cena netto całej nieruchomości składającej się z działki 
o numerze 14/52 wynosi: 795 795,00 zł (słownie: 
siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt pięć złotych i zero groszy) – cena 
wywoławcza całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości o numerze 14/52 wraz 
z 23% podatkiem Vat wynosi: 978 827,85 zł (słownie: 
dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset 
dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) 
– cena wywoławcza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wyso-
kości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zło-

tych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwi-
cach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie 
do 3 października 2019 r. do godz. 8.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się  
3 października 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie  
Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Spe-
cyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie 
pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz z wy-
maganymi dokumentami, do 3 października 2019 r. 
do godz. 8.30, w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji 
istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać 
w siedzibie organizatora przetargu do 2 października 
2019 r., w dniach roboczych (od poniedziałku do piąt-
ku), w godz. 8.00 – 15.00. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi 
na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo za-
mknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego  
w gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskie-
go w gliwicach (www.gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nieru-
chomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta gliwice:
• nr 168/2019 do 2 października 2019 r.,
• nr 169/2019 do 2 października 2019 r.,
• nr 170/2019 do 2 października 2019 r.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego 
w gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21, na stronie 
internetowej urzędu Miejskiego  
w gliwicach (www.gliwice.eu) oraz 
na stronie podmiotowej wojewody 
śląskiego w biuletynie informacji 
Publicznej został podany do pu-
blicznej wiadomości wykaz zawie-
rający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

przeznaczoną do wydzierżawienia,  
stanowiącą własność skarbu Państwa:
• nr 22/SP/2019 do 2 października 2019 r.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej nieruchomości oznaczo-
nej jako:
• dz. nr 33, obręb ostropa Południe,  

o powierzchni 0,5230 ha, położona  
w gliwicach na płd. od ul. Daszyńskiego, 
stanowiąca własność Miasta gliwice, 
księga wieczysta nr gl1g/00046226/1.

termin przetargu: 2 października 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 391 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
wadium: 39 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 26 września 2019 r.
------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• zabudowana działka nr 1082, ob-
ręb stare Miasto, o pow. gruntu 
0,3033 ha i pow. użytkowej budyn-
ków 1787,66 m², położona przy  
ul. zygmunta starego 19 w gliwicach, 
użytek b – tereny mieszkaniowe oraz 
bz – tereny rekreacyjno-wypoczynko-
we, kw gl1g/00009898/1 prowadzo-
na w sądzie rejonowym w gliwicach;

• niezabudowana działka nr 1083, obręb 
stare Miasto, o pow. gruntu 0,0002 ha, 
położona przy ul. tadeusza kościuszki 

w gliwicach, użytek b – tereny miesz-
kaniowe, kw gl1g/00056985/2 pro-
wadzona w sądzie rejonowym w gli-
wicach.

termin przetargu: 7 października 2019 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 106
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 4 327 200,47 zł,
w tym: 4 326 574,40 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT),
626,07 zł brutto** (w tym 23% VAT).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 1082, obręb Stare Miasto, 
zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 43 
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).
**Sprzedaż zabudowanej działki nr 1083, obręb Stare Miasto, 
opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.
wadium: 433 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 października 2019 r.
------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 229, ob-
ręb kolej, o powierzchni 0,1794 ha,  
kw gl1g/00069805/1 przy ul. chorzow-
skiej.

termin przetargu: 8 października 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206
cena wywoławcza nieruchomości: 329 000,00 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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).
wadium: 32 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 października 2019 r.

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

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy wydziału gospodarki  
nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest wydział gospodarki  

nieruchomościami urzędu Miejskiego w gliwicach

http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://gapr.pl/
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http://bip.gliwice.eu
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http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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ogŁoszenia

ii ustny przetarg ograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości stanowiącej wła-
sność Miasta gliwice, położonej w gliwicach 
przy ul. lnianej, obejmującej działkę nr 367, ob-
ręb bojków wschód, o powierzchni 0,0300 ha, 
księga wieczysta nr gl1g/00131490/5, zapla-
nowany na 24 września 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie wydziału gospodarki nierucho-
mościami urzędu Miejskiego w gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a, sala nr 106.

uzasaDnienie
11 września 2019 r. Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach pozyskał infor-
mację, iż zmieniła się sytuacja prawna nieruchomości 
przyległej, do której przetarg został ograniczony. Nieru-
chomość przyległa składająca się z działek nr 364, 365, 
366, zabudowanych 8 budynkami, stanowiąca współ-
własność osób fizycznych uległa podziałowi geodezyj-
nemu na działki nr 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 
751, 752, 753 (wydzielono odrębną działkę dla każde-
go budynki oraz teren pod drogę wewnętrzną i stację 
transformatorową). Z uwagi na powstałą niezgodność 
w zakresie danych geodezyjnych odwołanie przetargu 
jest uzasadnione.   

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kw:
• działka nr 560, obręb szobiszowice, o pow. 0,0497 

ha, kw nr gl1g/00024024/5, użytek b – tereny 
mieszkaniowe.

opis przedmiotu przetargu.
Działka położona jest przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, 
wśród zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z mapą 
ewidencyjną w pobliżu działki zlokalizowane są sieci 
uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, 
kanalizacji, gazowa i teletechniczna. Zgodnie z mapą 
ewidencyjną na działce zlokalizowana jest kanalizacja, 
która nie stanowi infrastruktury drogowej, Wydział 
Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych 
UM Gliwice nie ma jej na swoim majątku. Udrożnianie 
i remont przedmiotowej kanalizacji nie leży w gestii 
wydziału PU. W związku z powyższym istnieje koniecz-
ność utrzymania i remontów istniejącej infrastruktury 
przez właściciela działki.
Z uwagi na brak alternatywnej możliwości skomuniko-
wania działki nr 560 z drogą publiczną, istnieje moż-
liwość włączenia ruchu drogowego z przedmiotowej 
działki do ulicy Myśliwskiej nowym zjazdem. 
Działka porośnięta drzewami i wysokimi trawami, nie-
zagospodarowana, nieuporządkowana przez byłego 
dzierżawcę z uwagi na porzucenie rzeczy.
obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec 
nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania.
Działka nr 560, obręb Szobiszowice, położona jest 
na terenie, na którym od 17 października 2010 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
dzielnicę Żerniki Zachód II. Przedmiotowy plan uchwa-
lony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 560, obręb Szo-
biszowice, znajduje się na terenie opisanym symbolem:
• 17Mn – co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 

intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MN do 56MN 
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem miesz-
kalnym lub w budynkach wolnostojących,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 
z wyjątkiem inwentarskich),
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samocho-
dów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.
Przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy 
B3 – pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, jej wymiary, 
usytuowanie względem stron świata oraz obowiązujące 

zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zdaniem 
Wydziału Architektury i Budownictwa UM Gliwice, 
może być utrudnione samodzielne zagospodarowanie 
przedmiotowej działki na cele zgodne z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 127 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Minimalne postąpienie: 1270,00 zł
termin i miejsce przetargu.
II przetarg nieograniczony rozpocznie się 14 paź-
dziernika 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży na-
stąpi do 13 listopada 2019 r. 
I przetarg nieograniczony przeprowadzony został  
30 lipca 2019 r. w siedzibie Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym. 
wadium.
Wadium w wysokości 12 700,00 zł należy wnieść w for-
mie 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 560, obręb Szobiszowice oraz wpisać, kto będzie 
nabywcą”. Wadium winno być uznane na rachunku 
gminy najpóźniej 8 października 2019 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją;

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i 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 Gliwi-
cach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Re-
jestru 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 zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-469/19 
z 27 marca 2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własno-
ści nieruchomości obejmującej działkę nr 560, obręb 
Szobiszowice, wpisaną do KW GL1G/00024024/5, sta-
nowiącą własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu sprzedaży 
przedmiotowej części nieruchomości, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z przedmiotem prze-
targu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910, 
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00024024/5 oraz 
stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. 
Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprze-
dający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-469/19 z 27 marca 2019 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach 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 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  

z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.),

oDWoŁuje

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

oGŁaSZa

inForMacJa szczegÓŁowa O ocHronie DanycH osobowycH zbieranycH Przez urząD MieJski w gliwicacH1

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

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

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

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

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gli-
wice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kon-
taktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail:  
iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby 
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie 
pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji 
Głównej w holu urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-
-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

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

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych oso-
bowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają 
taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych 
osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować 
składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektronicz-
ną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, 
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 

wymogi związane z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas 
zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której 
dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu 
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych. Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych może 
uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające 
wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

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

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

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

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający 
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie in-
strukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowa-
nie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilo-
wanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1).

nierucHomoŚci

uŻytkoWe

mieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta gliwice,  

których organizatorem 
jest zakład gospodarki Mieszkaniowej

 ul. kościuszki 20, lokal nr 9a, poddasze, pow. 9,55 m2, 
2 pomieszczenia, dostęp do wc (stanowiącego część 
wspólną nieruchomości) odbywa się z klatki schodowej, 
lokal do gen. remontu
termin przetargu: 3 października 2019 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 17 900,00 zł
termin oględzin: 1 października 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
wadium: 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 września 2019 r.

 ul. cHorzowska 38, lokal nr i, parter, pow. 63,49 m2, 
3 pomieszczenia, 3 wc, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 113 500,00 zł
wadium: 5700,00 zł
termin oględzin: 23 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 8.00 do 
8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 6 przy ul. Chorzowskiej 14 
w Gliwicach, tel. 32/231-02-71)
termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

 ul. asnyka 13, lokal nr iii, parter, piwnica, pow.  
82,99 m2, parter: 2 pomieszczenia, pomieszczenie sanitar-
ne, wc; piwnica: 2 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 17 października 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 208 600,00 zł
wadium: 10 500,00 zł
termin oględzin: 1 października 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 11 października 2019 r.

 ul. zabrska 7–9, lokal nr ii, parter, pow. 35,74 m2,  
3 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 października 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 30 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 11.00 
do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 11 października 2019 r.

 ul. wyszyŃskiego 14b, lokal nr ii, parter, i piętro,  
pow. 363,85 m2, parter: wiatrołap, sala sprzedaży; i piętro: 
2 sale (wraz z antresolą), magazyn, trzy pomieszczenia 
biurowe, pomieszczenie gospodarcze, korytarz, kuchnia, 
wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 1 008 200,00 zł
wadium: 50 500,00 zł
terminy oględzin: 15 października 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15,
4 listopada 2019 r. od godz. 14.00 do 14.15
(dodatkowy termin oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do 
8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5  
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

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

 ul. Mastalerza 69, lokal nr 9, ii piętro, pow. 40,59 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, lokal do 
gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 111 900,00 zł
wadium: 5600,00 zł
termin oględzin: 23 września 2019 r. od godz. 12.40 do 12.55 
(dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 4 przy ul. Dziewanny 2 
w Gliwicach, tel. 32/231-53-24)
termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

 ul. rÓŻy lukseMburg 30, lokal nr 1, parter, pow. 
47,90 m2 + piwnica: 14,80 m2, 2 pokoje, przedpokój, kuch-
nia, łazienka, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 109 000,00 zł
wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz. 10.15 do 10.30 
(dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

 ul. wieniawskiego 14, lokal nr 4, i piętro, pow. 46,66 m2 
+ piwnica: 12,74 m2, 3 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka 
z wc, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 120 600,00 zł
wadium: 6100,00 zł
termin oględzin: 24 września 2019 r. od godz. 10.40 do 10.55 
(dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 10.30 do 
10.45, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 
w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

 ul. sieMiŃskiego 29, lokal nr 13, iii piętro, pow. 
54,22 m2 + piwnica: 6,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
dostęp do wc (stanowiącego część wspólną nieruchomo-
ści) odbywa się z klatki schodowej, lokal do gen. remontu
termin przetargu: 10 października 2019 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 95 000,00 zł
wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 25 września 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15 
(dodatkowy termin oględzin: 8 października 2019 r. od godz. 12.00 do 
12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 4 października 2019 r.

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

że w budynku zakładu gospodarki Mieszkaniowej w gliwi-
cach przy placu inwalidów wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

lokali mieszkalnych  
przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 348–352/2019 do 27 września 

2019 r.,
• nr 355/2019 do 27 września 2019 r.,
• nr 357–363/2019 do 27 września 

2019 r.,
• nr 369–382/2019 do 27 września 

2019 r.;
lokali przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu wraz ze sprzedażą  
ułamkowej części działki:
• nr 364–366/2019 do 27 września 

2019 r.,
• nr 384–387/2019 do 30 września 

2019 r.;

lokali użytkowych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemcy 
wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu:
• nr 353/2019 do 27 września 2019 r.,
• nr 383/2019 do 30 września 2019 r.;
garaży przeznaczonych  
do sprzedaży w trybie przetargu 
wraz z oddaniem w wieczyste 
użytkowanie gruntu:
• nr 367–368/2019 do 27 września 

2019 r.;
garaży przeznaczonych  
do nieodpłatnego zbycia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz  
najemcy wraz z oddaniem  
wieczyste użytkowanie gruntu:
• nr 354/2019 do 27 września 2019 r.,
• nr 356/2019 do 27 września 2019 r.

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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