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AKTUALNOŚCI z mIAsTA sPORT KULTURA

Tegoroczna edycja Święta szlaku zabytków Techniki będzie 
z pewnością inna niż poprzednie, jednak 26 września indu-
strialne serce Śląska zabije ponownie. 
miasto Gliwice zaprasza pod Radiostację na indywidualne 
zwiedzanie, warsztaty dla dzieci z ekologią w tle i kino pod 
chmurką. Dla najmłodszych przygotowano seanse „Naj-
nowszych przygód mikołajka” oraz „Były sobie człowieki”, 
dorosłych zapraszamy na film „Blade Runner 2049”. 
Początek imprezy o godz. 12.00, podczas wydarze-
nia obowiązywać będą aktualne zasady sanitarne.  
spotkajmy się na szlaku! szczegóły na industriada.pl.

NATURALNIE  
RADIOSTACJA!

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
http://www.industriada.pl/
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AReNA GLIwICe

Pomarańczowa trasa to już stały 
punkt kalendarza wydarzeń mu-
zycznych w Polsce. Wszyscy fani 
rocka z pewnością zacierają ręce 
ciesząc się, że w trudnym czasie 
pandemii zespół zdecydował się 
na spotkanie ze swoimi fanami. 
Śląski przystanek Kultu zaplano-
wano w Arenie Gliwice. Będzie to 
największy obiekt, w jakim grupa 
zagra tej jesieni.

LIDeRzy sCeNy
– Koncert Kultu to duże wyda-
rzenie w krajowej skali, więc 
czujemy się zaszczyceni, że zespół  
14 listopada zagości właśnie u nas. 
Oczywiście występ odbędzie się 
z wszystkimi koniecznymi obo-
strzeniami bezpieczeństwa i troską 
o gości. Jesteśmy przygotowani na 
przyjęcie wszystkich, którzy kupią 

bilety. W Arenie Gliwice z pewno-
ścią będą czuli się dobrze – zapew-
nia Łukasz Buszman, manager ds. 
promocji Areny Gliwice. 

Kazik Staszewski i Kult od lat cieszą 
się niesłabnącą popularnością, 
opierając się zmieniającym się mo-
dom i ogłaszanym wielokrotnie kry-
zysom rynku muzycznego. Słynna 
grupa obecna jest na polskiej scenie 
od ponad 35 lat. Zespół powstał na 
początku 1982 roku w Warszawie. 
Swój pierwszy koncert zagrał 7 lipca 

1982 roku w warszawskim klubie 
„Remont" i do dzisiaj nieprzerwanie 
koncertuje. Co ważne, ich występy 
zawsze są doskonale przygotowane 
pod kątem światła i muzyki. 

BILeTy jUż DOsTęPNe
W sieci eventim można już kupo-
wać bilety na to wydarzenie. Lepiej 
się spieszyć, bo przedsprzedaż po-
trwa tylko do 15 października. Ceny 
w przedsprzedaży to: 79 zł (płyta), 
oraz 69 i 89 zł (sektory). Koncert roz-

pocznie się o godz. 19.00 (otwarcie 
bram o godz. 17.30).

W Arenie Gliwice Kult wystąpi 
w składzie: Kazik Staszewski (śpiew, 
saksofon), Konrad Wantrych (kla-
wisze), Piotr Morawiec (gitara), 
Ireneusz Wereński (bas), Wojciech 
Jabłoński (gitara), Tomasz Goehs 
(perkusja), Janusz Zdunek (trąb-
ka), Mariusz Godzina (saksofon 
tenorowy, saksofon barytonowy), 
Jarosław Ważny (puzon).
 Arena Gliwice

Pomarańczowy Kult w Arenie Gliwice

Arena Gliwice najlepszym obiektem  
sportowym w Polsce

Kultowy zespół Kult odwiedzi Gliwice podczas swojej 
legendarnej już pomarańczowej trasy. spotkanie z Ka-
zikiem i spółką 14 listopada. Bilety w sprzedaży!

Poznaliśmy zwycięzców Nagród Biznesu sportowego za rok 2019. wśród laureatów 
znalazła się Arena Gliwice, która została uznana za najlepszy obiekt sportowy w kraju. 
wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem ministerstwa sportu. 

 – Dla nas to szczególnie ważne 
wyróżnienie, bo jesteśmy obiek-
tem funkcjonującym dopiero 
dwa lata. Cieszymy się, że dzięki 
pracy całego, świetnego zespołu 
Areny Gliwice zaznaczyliśmy już 
swoją obecność na mapie waż-
nych obiektów sportowych Pol-
ski – oceniał podczas gali Paweł 
Chomentowski, członek zarządu 
Areny Gliwice.

Laury zostały wręczone na szesna-
stej już Gali Sportu i Biznesu, która 
zwieńczyła dwudniowe Forum 
SPORTBIZ, czyli największe wyda-
rzenie integrujące branżę sportową 
w Polsce, odbywające się w Cen-
trum Olimpijskim PKOl. 

Wszyscy wyróżnieni otrzymali Sta-
tuetki DEMES – Nagrody Biznesu 
Sportowego, honorujące najlepsze 

projekty i organizacje w marketingu 
sportowym i sponsoringu. Ponownie 
doceniony został Robert Lewandow-
ski, który dzięki swoim działaniom 
marketingowym i wizerunkowym 
jest już globalną gwiazdą, a w kate-
gorii Organizacja Sportowa Nagrodę 
Biznesu Sportowego otrzymała 
PGNiG Superliga, za dynamiczny roz-
wój i profesjonalizację. Najlepszym 
Sponsorem Sportu został Totalizator 

Sportowy, którego działania od lat 
wpływają nie tylko na rozwój sportu, 
ale także promują aktywność fizycz-
ną wśród Polaków. 

Najlepszą Kampanię Marketingową 
w 2019 roku zrealizował Polski Ko-
mitet Olimpijski, a statuetki odebrali 
również m.in. TAURON Speedway 
Euro Championship, Polski Związek 
Tenisowy, Enea wraz z Polskim 
Związkiem Towarzystw Wioślar-
skich, Legia Warszawa, Ekstraklasa 
Games czy Miasto Toruń. Symbolem 
nowych czasów w zakresie marke-
tingu i promocji sportu stała się 
nagroda w kategorii Social Media 
dla PKO Banku Polskiego za projekt 
Grajmy Razem czy zwycięstwo duetu 

Łukasz Wiśniowski i Jakub Polkowski 
w kategorii Medialista. Wydarze-
niem, które w 2019 roku przyniosło 
kibicom najwięcej emocji, okazał się 
powrót Roberta Kubicy do F1. 
 – Przed nami kolejne wyzwania 
organizacyjne, na które jesteśmy 
przygotowani i zdeterminowani, by 
kontynuować dobrą passę Areny 
Gliwice. Zarówno jeśli chodzi o im-
prezy sportowe, jak i muzyczne, 
rodzinne, a także społeczne, które 
są ważnym elementem naszej dzia-
łalności – dodał Chomentowski. 

Więcej informacji oraz pełną listę 
zwycięzców można znaleźć na 
stronie arenagliwice.com.
 Arena Gliwice

zespół Kult pojawi się w Arenie Gliwice 14 listopada.

Arena Gliwice została uznana za najlepszy obiekt sportowy w kraju
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Działający od 7 lat związek Gmin i Powiatów subregionu Centralnego województwa Śląskiego ma nowego prze-
wodniczącego. jednogłośną decyzją zarządu został nim mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic. Dotych-
czasowy szef związku, zygmunt Frankiewicz, złożył rezygnację z tej funkcji w związku z wygaśnięciem mandatu 
Prezydenta miasta Gliwice wskutek wyboru na senatora.

– Ten wybór to wielkie zobowią-
zanie i wyróżnienie. Zamierzam 
kontynuować dotychczasowe 
działania w sferze podziału 
środków w subregionie, a także 
intensywniej niż dotychczas reali-
zować projekty związku, który jest 
ważną i potężną siłą opierającą 
się na partnerstwie, wewnętrznej 
współpracy i sprawiedliwym po-
dziale środków między samorządy 
lokalne – podkreśla znaczenie 
tego samorządowego stowarzy-
szenia mariusz Śpiewok. W latach 
2014–2019 roku był dyrektorem 
Biura Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Centralnego Woje-
wództwa Śląskiego. Tam koordy-
nował prace związane z wyborem 
projektów do dofinansowania ze 
środków europejskich z puli dla 
miast i powiatów.

Przypomnijmy, że Związek Gmin 
i Powiatów Subregionu Central-
nego Województwa Śląskiego 
działa od listopada 2013 roku. 
Obejmuje swoim zasięgiem 81 
jednostek samorządu terytorial-
nego w naszym województwie 
i jest podzielony na 5 podregio-
nów (bytomski, gliwicki, katowic-
ki, sosnowiecki i tyski). W ramach 
związku decyzje robocze zapada-
ją w piętnastoosobowym zarzą-
dzie, tworzonym przez włodarzy 
Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, 
Gliwic, Katowic, Lublińca, Mikoło-
wa, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, 
Siemianowic Śląskich, Sosnowca, 

Tarnowskich Gór, Tychów, Zabrza, 
powiatów: będzińskiego, gliwic-
kiego i pszczyńskiego. Decyzje 
o charakterze strategicznym 
podejmowane są przez Walne 
Zebranie Członków. W ten spo-
sób powstaje szeroka sieć współ-
pracy, która sprzyja wymianie 
informacji oraz tworzeniu bazy 
wiedzy o potrzebach Subregionu 
Centralnego zamieszkiwanego 
przez prawie 3 mln osób. 

Głównym zadaniem związku 
jest efektywne pozyskiwanie 
i sprawiedliwe dzielenie środ-
ków unijnych dostępnych dla 

samorządów subregionu Cen-
tralnego. Ich źródłem są obecnie: 
Regionalny Program Operacyjny 
województwa Śląskiego na lata 
2014–2020 (ok. 3,5 mld zł), pro-
gramy POIŚ – Transport (ok. 900 
mln zł) oraz POIŚ – efektywność 
energetyczna (ok. 1 mld zł).

Związek koordynuje realizację 
wspólnych działań i projektów 
finansowanych z tych źródeł, 
a także wspomaga członków w re-
alizacji zadań własnych, wspiera 
ich rozwój gospodarczy, kulturowy 
oraz innowacyjność i konkurencyj-
ność firm zlokalizowanych na ich 

terenie. Warto podkreślić, że jako 
pierwszy w Polsce przystąpił do 
wdrażania Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, przecierając 
ścieżki w organizowaniu Instytucji 
Pośredniczącej ZIT i udziale w pro-
cedurze wyboru projektów. Dziś 
Związek Gmin i Powiatów Subre-
gionu Centralnego Województwa 
Śląskiego jest największym związ-
kiem w Polsce pod względem 
powierzchni i wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na 
realizację ZIT. 

Do tej pory rozdysponował kilka 
miliardów zł na przedsięwzię-

cia związane ze zwiększaniem 
potencjału inwestycyjnego na 
terenach typu brownfield (m.in. 
projekt Nowe Gliwice III), wzro-
stem udziału energii pochodzącej 
z odnawialnych źródeł, rozwojem 
transportu publicznego (m.in. 
Centrum Przesiadkowe w Gliwi-
cach, zakup niskoemisyjnych au-
tobusów dla gliwickiego PKM-u), 
wzrostem ilości unieszkodliwio-
nych odpadów i ochrony zasobów 
naturalnych. Dotacje wspomogły 
też projekty dotyczące poprawy 
dostępu do usług społecznych 
oraz aktywizacji społeczno-go-
spodarczej na obszarach rewita-
lizowanych, zwiększenia dostępu 
do wychowania przedszkolnego 
i kształcenia zawodowego. 

– Gliwice w bardzo znaczącym 
stopniu korzystają z pieniędzy unij-
nych pozyskanych przez związek. 
Dzięki nim budowane jest m.in. 
Centrum Przesiadkowe, wykony-
wane są liczne termomoderniza-
cje budynków, prowadzona jest 
przebudowa budynków Aeroklu-
bu Gliwickiego. Lista tego typu 
projektów dofinansowanych na 
przestrzeni 7 lat jest bardzo długa. 
Najważniejsze jest jednak to, że 
w następnej perspektywie finan-
sowej pula środków dostępnych 
dla władz lokalnych będzie jeszcze 
większa, więc na pewno skutecz-
nie o nie zawalczymy – zapewnia 
mariusz Śpiewok.  
 (kik)

Nie lada gratka czeka na miłośników kolei już w najbliższy weekend w Arenie Gliwice. Po raz kolejny będzie można 
zobaczyć miniaturowy świat pociągów i semaforów, poćwiczyć sterowanie ruchem, wziąć udział w warsztatach 
i pokazach, będą też symulatory prawdziwych lokomotyw.
„MINIATUROWA POLSKA – Świat 
wokół kolei” to ekscytujące wy-
darzenie dla miłośników kolei 
i wszystkiego, co ma związek 
z techniką kolejową. Podczas 
dwudniowego wydarzenia pasjo-
naci z całej Polski zaprezentują 
swoje techniczne, modelarskie 
i kolekcjonerskie dokonania, 
makiety i modele. Będzie można 
spotkać się z dyżurnymi ruchu 
obsługującymi stacje, maszyni-
stami sterującymi pociągami, 
technikami tworzącymi i kon-
trolującymi układy sterowania, 
instruktorami szkolącymi i nad-
zorującymi młodych adeptów. 
Goście odwiedzający wystawę 
będą aktywnymi uczestnikami 
kolejowych wydarzeń.

Zaprezentowane zostaną naj-
ciekawsze modele i makiety linii 
kolejowych z pociągami z poszcze-
gólnych epok, najlepsze dzieła 
klubów i modelarzy z całej Polski. 
Widzowie będą mogli oglądać 
pokazy prowadzenia ruchu kolejo-
wego na makietach oraz zdalnego 
sterowania modelami pojazdów 
w różnych skalach, poćwiczyć na 
symulatorach prawdziwych loko-
motyw, nauczyć się prowadzenia 
pociągów na ćwiczebnych makie-
tach oraz sterowania ruchem ko-
lejowym na stacjach ćwiczebnych 
i wziąć udział w warsztatach mo-
delarskich budowy makiet i modeli. 
Na najmłodszych czeka kolejowe 
przedszkole, w którym prowadzone 
będą zajęcia manualne i plastyczne, 

na starszych stoiska sklepów i firm 
modelarskich z pamiątkami, mo-
delami i akcesoriami do budowy 
makiet i dioram.

Wystawa będzie prezentowana 
od 26 do 27 września (w sobo-
tę w godz. od 10.00 do 18.00, 
w niedzielę od godz. 10.00 

do 17.00) w Arenie Gliwice 
(wejście A). Ekspozycja w holu 
wejściowym z pamiątkami i ga-
dżetami będzie dostępna za 
darmo. Bilet wstępu na płytę 
kosztuje 20 zł (dorośli) lub 5 zł 
(dzieci do lat 14). W związku 
z sytuacją pandemiczną liczba 
uczestników będzie dostoso-
wywana do obowiązujących 
obostrzeń.

Organizatorem wystawy jest Sto-
warzyszenie Miłośników Kolei 
w Katowicach. Projekt jest do-
finansowany z budżetu Miasta 
Gliwice. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie 
www.arenagliwice.com. 
 (mf)
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jeże zapadają w zimowy sen na 5 miesięcy. Rozpo-
częła się jesień, a to oznacza, że będą poszukiwały 
wygodnego i bezpiecznego miejsca do hibernacji. 
Dzięki gliwickim przedszkolakom nie będą miały 
problemu ze znalezieniem odpowiedniego lokum. 
Rusza miejska akcja „Hotel dla jeżyka” pod hono-
rowym patronatem Prezydenta miasta.
Już wkrótce na terenie Gliwic 
powstanie wyjątkowa sieć 
hoteli, składająca się z 20 kom-
fortowych i ciepłych domków 
dla zimujących jeży. Ustawią je 
dzieci z 20 miejskich przedszkoli, 
wezmą też udział w zajęciach 
dydaktycznych na temat życia 
i potrzeb jeży. 

– Inicjatywa ma na 
celu uwrażliwienie 

dzieci na potrze-
by zwierząt, 
przybl iżenie 
przedszkola-
kom gatunku 
będącego pod 

ochroną oraz za-
chęcenie młodych 

gliwiczan do aktywnego uczest-
niczenia w akcjach pomocowych. 
Liczymy również na to, że małe 
domki napotkane przez miesz-
kańców Gliwic podczas spacerów 
wzbudzą we wszystkich ciepłe 
i życzliwe uczucia wobec kolcza-
stych, pożytecznych stworzeń, 
których w naszym mieście nie 
brakuje – mówi Sandra Słupia-
nek-Warszawska, nauczycielka 
z Przedszkola Miejskiego nr 41 
w ZSO 5 im. Armii Krajowej, 
inicjatorka akcji. 

Akcja odbywa się pod honoro-
wym patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice, a domki dla 
jeży podarowała firma Kornik 
S.C. (mf)

Rekompensata za zsyłkę
ważna wiadomość dla osób deportowanych do zsRR w latach 1936–1956 
i tam represjonowanych! wraz z wejściem w życie ustawy z 14 sierpnia 
2020 r. pojawiła się nowa możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego 
za ten ciężki okres. w Gliwicach jest wiele takich osób. Pomoc w uzupeł-
nieniu formalności zadeklarowali członkowie stowarzyszenia sybiraków.
Gliwickie Stowarzyszenie Sybira-
ków działa przy ul. Barlickiego 3 
(wcześniej przy ul. Kościuszki 35). 
Dyżury odbywają się tam w każdy 
poniedziałek w godz. 13.00–17.00. 
Osoby będące ofiarami represji wo-
jennych mogą umówić się na nie 
telefonicznie (tel. 508-190-029). Na 
miejscu, w ramach indywidualnego 
spotkania, Sybiracy pomogą przy 
wypełnieniu wniosku.

Przypomnijmy, że Związek Sybira-
ków został powołany w 1928 roku 

i jest to polska organizacja zrze-
szająca zesłańców w głąb Rosji. 
Podczas II wojny światowej i po 
niej – do końca lat pięćdziesiątych 
– odbywały się liczne deporta-
cję na Syberię, do Kazachstanu 
i w inne regiony ZSRR. Liczba 
zesłańców osiągnęła wtedy 
1,35 miliona polskich obywateli. 
W czasach PRL-u ci, którzy do-
świadczyli krzywdy w stalinow-
skich obozach, nie mogli głośno 
mówić o bolesnej prawdzie, która 
wydarzyła się na „nieludzkiej zie-

mi”. O doświadczeniach Sybira-
ków świat dowiedział się dopiero 
po 1988 roku – w wolnej Polsce. 
Wtedy również po dłuższej prze-
rwie odrodził się Związek Sybira-
ków, a Ci którzy przetrwali, zaczęli 
się organizować, reprezentować 
interesy swoich członków i dbać 
o uroczyste upamiętnienie ich 
życiorysów. Członkowie organiza-
cji prowadzą działalność po dziś 
dzień, regularnie spotykając się 
przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach. 
 (GCOP)

Hotel dla jeżyka

Gliwicki jarmark Bożonarodzeniowy 2020
miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów oraz handlowców, chcących zaoferować swoje 
produkty do sprzedaży podczas Gliwickiego jarmarku Bożonarodzeniowego 2020. Planowany czas 
trwania jarmarku to 5–23 grudnia br.
Organizator przedsięwzięcia zapewnia: 
• zaplecze handlowe (domki handlowe o po-

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

organizatora dni, w zależności od sytuacji 
epidemicznej).

zobowiązania po stronie handlowców:
1. jednorazowa opłata za wynajem domku 

handlowego w wysokości 500 zł brutto za 
1 domek,

2. opłata targowa, zgodnie ze stawkami obo-
wiązującymi na terenie Gliwic (uchwała 
XVIII/359/2020 Rady Miasta Gliwice z 27 
sierpnia 2020 r. w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie wprowadzenia na 
terenie miasta Gliwice opłaty targowej 
oraz określenia wysokości stawek opłaty 
targowej),

3. opłata za prąd – zgodnie ze wskazaniami 
licznika, zainstalowanego w każdym z dom-
ków handlowych,

4. prowadzenie sprzedaży ciągłej w dniach 
i godzinach wskazanych przez organizato-

ra (nie będzie możliwości udostępniania 
domku tylko w wybrane dni lub godziny),

5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie w dom-
kach zapewnianych przez organizatora (nie 
będzie możliwości ustawienia dodatkowych 
stoisk na Rynku),

6. zapewnienie środków ochrony osobistej 
dla obsługi stoisk handlowych i klientów 
oraz stosowanie obowiązujących procedur 
sanitarnych związanych ze stanem epidemii.

Zasady naboru:
1. Preferowani będą wystawcy, którzy wcze-

śniej nie uczestniczyli w Gliwickim Jarmarku 
Bożonarodzeniowym, z produktami o cha-
rakterze świątecznym,

2. Preferowany rodzaj asortymentu, który bę-
dzie oferowany podczas jarmarku: cerami-
ka artystyczna, wyroby regionalne, ozdoby 
świąteczne i choinkowe, choinki, pamiątki 
i rękodzieło, biżuteria, artykuły spożywcze 
oraz wyroby garmażeryjne i gastronomiczne, 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość do-
konania wyboru wystawców i odrzucenie 
części zgłoszeń.

Termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosimy o prze-
syłanie zgłoszeń na „Karcie zgłoszenia wy-
stawcy”, dostępnej na stronie www.gliwice.
eu, do 17 października 2020 r. w jeden ze 
wskazanych poniżej sposobów:
• za pośrednictwem poczty e-mail: kp@

um.gliwice.pl (preferowany)
• pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski 

w Gliwicach, Wydział Kultury i Promocji 
Miasta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

• złożenie wniosku w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Ostateczna decyzja dotycząca organizacji wy-
darzenia zostanie podjęta do 31 października 
2020 r.

OBWIESZCZENIA

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

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

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

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Na zdjęciu grupa Jagódek z PM nr 41, wraz z Piotrem Badochą, dyrektorem ZSO nr 5, w którego  
strukturach działa PM nr 41 oraz wychowawczynią i inicjatorką akcji Sandrą Słupianek-Warszawską.
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z mIAsTA

Nowa odzież ochronna, przestrzeń do ćwiczeń fizycznych i rowerowych ewolucji, udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych, strefa rekreacji – to kolejne pomysły, zgłoszone w ubiegłorocznej edycji Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego, które w tym roku zostały zrealizowane.

Dla ochrony 
strażaków

Strażacy z OsP Ostropa dostali 
14 kompletów specjalnych 
ubrań bojowych, które umoż-
liwią im bezpieczne przepro-
wadzanie akcji. Ubrania mają 
wysoki wskaźnik ochrony prze-
nikania ciepła, są wodoszczelne 
i odporne na przenikanie pary 
wodnej do wnętrza ubrania. Są 
też odporne na promieniowa-
nie cieplne i płomienie. Zadanie 
o wartości 42 420 zł w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego zrealizował Wydział Usług 
Komunalnych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Koszt jednego kom-
pletu to 3030 zł. 

Dla dobrej 
formy

Mieszkańcy dzielnicy Kopernika 
zyskali kolejne miejsce, w którym 
mogą systematycznie dbać o for-
mę i dobre samopoczucie. Przy ul. 
Gwiazdy Polarnej wybudowano 
specjalną przestrzeń wyposażoną 
w zestaw drążków do ćwiczeń fi-
zycznych z wykorzystaniem cięża-
ru własnego ciała. Street workout 
park zbudowano wśród zieleni, 
pomiędzy ul. Gwiazdy Polarnej 
i Syriusza. W pobliżu pojawiły się 
też ławki i kosze na śmieci oraz 
tablice regulaminowe. Dla wygo-
dy ćwiczących, z płyt gumowych 
EPDM wykonano nawierzchnię 
amortyzującą upadki, a dla 
sprawnej komunikacji z otocze-
niem – chodnik wyłożony kostką. 
Inwestycję w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020 
wykonał Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych. Nowy street work- 
out park kosztował 99,7 tys. zł. 
To już czwarta tego typu atrakcja 
w Gliwicach. Poprzednie znajdu-
ją się na Trynku przy ul. Jasnej, 
w Brzezince przy ul. Olsztyńskiej 
i Starych Gliwicach przy ul. Sado-
wej. Ponadto, mniejsze tego typu 
elementy do street workoutu 

można znaleźć na skwerze Nacka 
przy ul. Toszeckiej oraz na terenie 
parku Chrobrego.

Dla  
aktywnych

Strefa aktywnej rekreacji po-
wstaje w sośnicy przy pływalni 
Neptun. Wcześniej zbudowano 
tam już siłownię zewnętrzną, 
plac zabaw i boisko, a od kilku-
nastu dni można też wykonywać 
ewolucje i ćwiczyć płynną jazdę 
bez pedałowania na muldach 
nowego pumptracku. Z pewno-
ścią ucieszy on rowerzystów oraz 

miłośników ekstremalnej jazdy 
na hulajnogach i rolkach. To zam- 
knięta pętla o długości około  
120 m, po której można jeździć 
w obu kierunkach. Tor ma 6 muld 
i profilowane zakręty umożliwia-
jące rozpędzanie się i utrzymywa-
nie prędkości bez konieczności 
pedałowania, wyposażono go 
w przeszkody o wysokości do  
120 cm. Skarpa toru została 
obłożona trawnikiem, w pobliżu 
znajduje się ławka, kosz na śmie-
ci i stojak na rowery. Inwestycję 
o wartości 229 tys. zł w ramach 
GBO 2020 zrealizowała firma 
VELO PROJEKT Sp. z o.o. z Białe-
gostoku, ta sama, która w 2018 r. 
zbudowała pierwszy w Gliwicach 
pumptrack przy ul. Akademickiej.

Dla osób niepeł-
nosprawnych

Na krytej pływalni Mewa na si-
korniku zamontowano mobilny 
podnośnik dla osób niepełno-
sprawnych. Dzięki niemu kąpieli 
mogą zażywać również osoby 
poruszające się na wózkach inwa-
lidzkich oraz osoby o ograniczonej 
zdolności motorycznej. Urządzenie 
pozwala w łatwy i komfortowy 
sposób przetransportować użyt-
kownika do basenu, pod prysznic 
czy do szatni basenowej. Mobilny 
podnośnik kosztował 29 160 zł.

Dla  
rowerzystów 

W dzielnicy Obrońców Pokoju 
zakończyła się budowa ścieżki 
rowerowej od łącznicy DK88 z ul. 
Tarnogórską do ul. Przydrożnej. 
Zadanie zrealizowano w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego. Około 200-metrowa ścież-
ka rowerowa jest komfortowym 
i bezpiecznym połączeniem z ul. 
Tarnogórskiej w kierunku dzielnicy 
Obrońców Pokoju. Przy okazji prac 
wyremontowano chodnik wzdłuż 
drogi dla rowerów. Koszt realizacji 
wyniósł 210 tys. zł. (mf)

z inicjatywy mieszkańców

strażacy z OsP Ostropa w nowych strojach bojowych

street workout park

Nowa ścieżka rowerowa w dzielnicy Obrońców Pokoju

Nowy pumptrack w sośnicy
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ARCHITeKTURA w ROLI GłówNej

Było, nie minęło
Tegoroczne XVIII Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego pod hasłem „szobiszowice – inkubator 
nowoczesnego miasta” przeszły już do historii, ale ogrom wiedzy przekazany w ich trakcie przez 
muzeum w Gliwicach mam nadzieję pozostanie! w towarzyszących wydarzeniu 16 folderach opi-
sano historię rozwoju terytorialnego dzielnicy i jej dzieje, archeologiczne odkrycia, zabudowę ulic 
jana Śliwki i szobiszowickiej, dawny przemysł, osiedla, dwór, wybrane budynki. Na liście zabytków 
udostępnionych do zwiedzania znalazły się m.in. dwa kościoły pw. św Bartłomieja, z których starszy 
– kościółek rektorski przy ul. Toszeckiej – przywodzi na myśl sceny z „Rzymu” Federica Felliniego.

Gdzie Rzym, a gdzie Gliwice? Co 
może łączyć te dwa miasta w pra-
wie 50-letnim obrazie jednego 
z najważniejszych reżyserów 
europejskiego kina? Mianowi-
cie fragment pokazujący odkrycie 
malowideł ściennych w czasie 
budowy tunelu pod autostradą. 
To pierwsze sceny jednej z dzie-
więciu historii. Najpierw widać 
piękno odsłoniętych polichromii 
na ścianach ukrytej dotąd sali. 
Później jest rozpacz – robotnicy 
nawet nie zdążą nacieszyć oczu 
pięknem znaleziska! Pod wpły-
wem światła i powietrza malo-
widła zaczynają błyskawicznie 
znikać. Dosłownie rozpływają 
się… Jest to spektakularne, lecz 
jak najbardziej prawdziwe. Czę-
sto współczesność niszczy to co 
dawne. Z tego względu prehi-

storyczne malowidła w grotach 
w hiszpańskiej Altamirze czy we 
francuskim Lascaux trzeba było 
zamknąć przed publicznością, 
by nie podzieliły losu filmowych 
polichromii z Rzymu.

Gliwickie polichromie w „sta-
rym Bartłomieju” przy ul. 
Toszeckiej odkryto w 2017 r.  
Wówczas na zlecenie woje-
wódzkiego konserwatora zabyt-

ków rozpoczęto prace badaw-
cze obejmujące ścianę nawy 
południowej. W rezultacie wy-
konano odkrywki i ukazało się 
malowidło, które przedstawiało 
m.in. czerwoną plamę, praw-
dopodobnie fragment stojącej 
postaci. Świętego? Którego? 
Dyskusjom nie było końca. Jeśli 
czerwień to płaszcz lub zdarta 
skóra, to wiele wskazywało-
by na św. Bartłomieja. Druga 

odkrywka odsłaniała z kolei 
relikty białej draperii z innego 
malowidła.

Następne badania w kościółku 
rektorskim też nie rozwiały wąt-
pliwości. Dopiero historyk sztuki 
Irena Kontny (w której gestii przez 
wiele lat znajdowały się zabytki sa-
kralne w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków) stwierdziła, że 
nie jest to św. Bartłomiej. Analiza 
stylistyczno-porównawcza z inny-
mi przedstawieniami wskazywała 
jednoznacznie na św. Krzysztofa. 
Co za tym przemawiało? Ogromna 
postać świętego oraz jego atry-
buty. I tak św. Krzysztof z pierw-
szej połowy XVI w. powrócił do 
Gliwic. Konserwator zabytków 
Bożena Halska, legitymująca się 
wieloletnim doświadczeniem 
i prowadząca od początku prace 
badawcze w Gliwicach, obecnie 
odtwarza kompozycję. Efekt 
końcowy będzie przedstawiał 
świętego z Jezusem niesionym 
na plecach.

Co w ogóle wiemy o św. Krzysz-
tofie (gr. Kristoforos – niosący 
Chrystusa), patronie podróżni-
ków i tzw. dobrej śmierci? We-
dług Jakuba de Voragine’a jego 
pierwsze imię brzmiało Repro-
bus (z łac. odrzucony, potępiony, 
niedobry). Charakteryzował go 
potężny wzrost i pochodzenie 
z rodu Psiogłowców (Kynoke-
falów). Chrześcijańską wiarę 
odnalazł dzięki pustelnikowi, 
którego małą postać często 
widzimy na obrazach w pobli-

żu świętego. Zginął ok. 250 r. 
śmiercią męczeńską, w czasach 
prześladowania chrześcijan za 
panowania cesarza Decjusza. 

Krzysztof kojarzony jest z po-
mocą i przeprawą przez rzekę. 
Raz zdarzyło się bowiem, że 
przeszedł przez bród z bardzo 
ciężkim dzieckiem na plecach. 
Okazało się nim Dzieciątko Je-
zus, które wzięło na siebie cię-

żar całego świata. Na pamiątkę 
ofiarowało Ono Krzysztofowi kij 
(kostur), który ożył – puścił listki 
i kwiaty. Na gliwickim malowidle 
to drzewko, którego górną część 
niestety kiedyś skuto. 

Krzysztofowe przejście przez rzekę 
można potraktować jako symbo-
liczne oddzielenie życia i śmierci, 
początek następnego życia. W wo-
dzie, którą przekracza św. Krzysz-
tof, roi się od różnych strasznych 
stworów wodnych (to następne 
odwołanie do Sądu Ostatecznego). 
Tego jednak nie zobaczymy w ko-
ściele pw. św. Bartłomieja. Kiedyś 
skuto ten fragment polichromii, 
a szkoda. Na ostateczny rezultat 
punktowych prac konserwator-
skich Bożeny Halskiej trzeba jeszcze 
trochę poczekać.

Kościółek rektorski to tylko 
jeden z obiektów znajdujących 
się w Szobiszowicach, wciąż 
zaskakujących i nie do końca 
odkrytych. Tym większe podzię-
kowania należą się Damianowi 
Recławowi z Muzeum w Gliwi-
cach – za pomysł i organizację 
tak interesującej edycji GDDK!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Polichromie w kościółku pw. św. Bartłomieja po odsło-
nięciu i zabezpieczeniu, przed konserwacją estetyczną

znikające freski 
znalezione przez 

robotników 
w „Rzymie”  

Felliniego (1974)

Święty Krzysztof pędzla  
Bernardo strozziego

Punktowany detal płaszcza z kijem

Prace konserwatorskie w „starym Bartłomieju” fo
t. 
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zespół U-18 GTK Gliwice w finale młodzieżowych mistrzostw Polski został wicemistrzem 
kraju, oddając pola jedynie Nawrotowi Śląsk wrocław. w najlepszej piątce turnieju znalazło 
się dwóch zawodników drużyny Andrzeja Bartosza: Norbert maciejak i mikołaj Adamczak.

Finał lepiej rozpoczął się dla 
GTK, a pierwsze punkty – jak się 
później okazało ostatnie – zdobył 
lider gliwickiego zespołu, Norbert 
Maciejak. Na kolejną skuteczną 
akcję licznie zgromadzeni kibice 
musieli długo czekać. Jeszcze 
przed końcem tej części gry za-
wodnicy Nawrotu Śląsk zdołali 
doprowadzić do wyrównania.

Po wznowieniu gry oba zespoły 
nadal szły łeb w łeb. Ostatecznie 
gliwiczanie udali się do szatni ze 
stratą czterech „oczek” (19:23). 
Nieudany był też początek drugiej 
połowy, bo wrocławianie grali 
długo i konsekwentnie. Gdy sta-
nęło na 30:42, trudno było liczyć, 
że w tym mocno defensywnym 
meczu GTK będzie jeszcze w sta-
nie odrobić straty.

Każda skuteczna akcja gliwiczan 
w praktyce oznaczała także taką 

samą po drugiej stronie parkietu. 
Straty zredukowano maksymalnie 
do 6 pkt. (48:54), ale GTK zabra-
kło już czasu, by doprowadzić do 
szczęśliwego finału. Stanęło na 
48:56.

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Kacper Marchewka 

z Nawrotu Śląsk, a w pierwszej 
piątce znaleźli się Norbert Ma-
ciejak i Mikołaj Adamczak z GTK. 
Dla gliwiczan to drugie srebro 
w historii występów w rozgryw-
kach młodzieżowych. Poprzedni 
tytuł wicemistrza GTK wywalczyło 
w 2006 roku w kategorii młodzi-
ków.  (GTK Gliwice)

sPORT 

Piast Gliwice po dobrej grze awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi europy. 
Niebiesko-Czerwoni pokonali u siebie zespół TsV Hartberg 3:2. Gliwiczanie 
pokazali solidność i wytrwałość w dążeniu do celu, co zostało wynagrodzone 
bramkami martina Konczkowskiego, Patryka sokołowskiego i michała żyry. 
Brązowi medaliści w trzeciej rundzie kwalifikacji, 24 września, zmierzą się na 
wyjeździe z drużyną FC Kopenhaga.

Piłkarze Piasta świetnie rozpoczęli 
spotkanie, wysoko atakując prze-
ciwnika – agresywnie doskakiwali 
do niego, uniemożliwiając pre-
cyzyjne rozgrywanie akcji. Praca 
popłaciła już w dziesiątej minucie, 
kiedy to ustawiony wyżej Martin 
Konczkowski dał próbkę swojej 
szybkości. Prawoskrzydłowy mi-
nął najpierw zwodem bocznego 
obrońcę, a następnie precyzyj-
nie posłał piłkę między nogami 
interweniującego Rene Swete'a. 
Niebiesko-Czerwoni chwilę póź-
niej mogli już prowadzić różnicą 
dwóch bramek, ale tym razem 
bramkarz gości uchronił swój 
zespół przed stratą bramki po 
pięknym strzale Piotra Parzyszka. 
Gra gliwiczan napawała optymi-
zmem. Zawodnicy TSV Hartberg 
także stwarzali zagrożenie. Gra-
jący w biało-pomarańczowych 
strojach próbowali strzałów 
z dystansu i niestety dla polskiego 
zespołu jedna z tych prób oka-
zała się skuteczna. Do piłki zbyt 
krótko wybitej przez Tomasa Huka 
doskoczył Tobias Hainz i zdecy-
dował się na uderzenie z około 
20 metrów. Františkowi Plachowi 
zabrakło kilku centymetrów, by 
sięgnąć futbolówkę, ale strzał 
Austriaka był na tyle precyzyjny, 
że zatrzymał się dopiero w siatce. 
Gliwiczanie zdołali skonstruować 

jeszcze jedną groźną akcję, dzięki 
której mogli odzyskać prowadze-
nie, ale strzał Kristophera Vidy mi-
nimalnie przeszedł obok okienka 
bramki.

Druga połowa wyraźnie ze 
wskazaniem na drużynę Piasta, 
która od razu po wznowieniu 
przeprowadziła kilka ataków i jej 
aktywność została wynagrodzo-
na. Po pięknej indywidualnej 
akcji Patryk Sokołowski wpisał 
się na listę strzelców. Pomocnik 
oddał precyzyjne uderzenie w 62. 
minucie i Piast wyszedł na pro-
wadzenie. Po strzelonej bramce 
podopieczni braci Fornalików 
dobrze organizowali swoją grę, 
co dało spokój i brak zagrożenia 

pod własną bramką. Jednak TSV 
zdołało przeprowadzić akcję 
z bramkowym efektem w 75. 
minucie gry. Dobre techniczne 
podanie za linię obrony przyjął 
Lukas Ried. Następnie posłał pre-
cyzyjny strzał nad bramkarzem 
i stan rywalizacji znów był remiso-
wy. Gospodarze nie zwiesili głów, 
czuli, że tego wieczoru stać ich na 
awans, co potwierdziła akcja z 84. 
minuty: dośrodkowanie Martina 
Konczkowskiego na bramkę Mi-
chała Żyry. Trafienie rezerwowego 
w tym spotkaniu piłkarza dało 
Piastowi zwycięstwo i awans dru-
żyny, na którą w trzeciej rundzie, 
24 września na wyjeździe, czeka 
FC Kopenhaga.
 Biuro Prasowe Piast Gliwice SA

w Gliwicach odbyły się mistrzostwa Polski Niesłyszą-
cych w koszykówce 3x3 organizowane przez Polski 
związek sportu Niesłyszących, miasto Gliwice oraz 
stowarzyszenie sportowe Niesłyszących mIG. To hi-
storyczna – pierwsza – edycja tej imprezy dla niesły-
szących koszykarzy i koszykarek w Polsce.
W dwudniowym turnieju wzięło 
udział łącznie jedenaście drużyn, 
pięć żeńskich oraz sześć męskich. 
Rywalizacja toczyła się w obu ka-
tegoriach w grupach w systemie 
każdy z każdym (następnie – faza 
play off). W zmaganiach kobiet 
bezkonkurencyjne okazały się za-
wodniczki Wrocławskiego Klubu 
Sportowego Niesłyszących ŚWIT 
Wrocław, które nie przegrały żad-
nego meczu. W dalszej kolejności 
plasowały się zawodniczki Świtu 
II Wrocław oraz MKSN Mazowsze 
Warszawa. Wśród mężczyzn złoty 

medal zdobył zespół gospodarzy 
MIG Gliwice, który pokonał ŁKSG 
Łódź. Brązowy medal przypadł 
zawodnikom ŚWIT-u Wrocław. 
Najlepszym zawodnikiem całego 
turnieju został zawodnik MIG Gli-
wice Maciej Gawryś. Gratulacje!

Warto podkreślić, że koszykówka 
3x3 jest bardzo młodą odmianą 
popularnego „kosza”, zyskującą 
coraz więcej zwolenników poprzez 
swoją widowiskowość i dynami-
kę. Od następnych igrzysk będzie 
również dyscypliną olimpijską. (kik)

są w trzeciej rundzie

Brawo, mIG Gliwice!

GTK Gliwice nadal niepokonane na własnym parkiecie. w trze-
cim meczu rozgrywanym w Gliwicach podopieczni matthiasa 
zollnera ograli PGe spójnię stargard 84:78, choć w pewnym 
momencie przegrywali różnicą nawet 13 punktów.
Dwa zwycięstwa na początek, dwie 
porażki w dwóch kolejnych grach 
wyjazdowych – tak prezentował się 
dorobek GTK Gliwice po czterech 
rozegranych spotkaniach. Mecz 
przeciwko PGE Spójni Stargard miał 
dać odpowiedź, o co będą walczyć 
podopieczni Matthiasa Zollnera 
w tym sezonie. W porównaniu do 
przedniego spotkania szkolenio-
wiec naszego zespołu dokonał jed-
nej zmiany w wyjściowym składzie 
– miejsce Martina Krampelja zajął 
MJ Rhett i to właśnie amerykań-
ski środkowy przez długi czas był 
jedyną opcją w ataku gospodarzy. 
PGE Spójnia nie zamierzała łatwo 
oddawać wypracowanej przewagi. 

GTK już na początku drugiej po-
łowy nie tylko odrobiło straty, ale 
też objęło prowadzenie. W ataku 
wychodziło już praktycznie wszyst-
ko Na tym nie koniec emocji, bo 
ekipa Jacka Winnickiego z Pomorza 
raz jeszcze wróciła do rywalizacji 
o zwycięstwo i zmniejszyła stratę 
do 4 pkt. Zimną krew zachowali 
jednak Gołębiowski i Varnado, 
którzy wykorzystali komplet rzutów 
wolnych i nie pozwolili rywalom 
doprowadzić do wyrównania. GTK 
ostatecznie wygrało 84:78.

Kolejny mecz GTK rozegra w Gdyni 
– 29 września z Asseco Arką.  
 (GTK/kik)

młodzi wicemistrzowie

Ograli PGe spójnię
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● pracownik hali 
wykształcenie: brak wymagań; praca w dziale 
spożywczym (wędliny, warzywa/owoce, art. 
spożywcze suche, napoje/alkohole/detergenty/
piekarnia); pracodawca ponosi koszty wyro-
bienia książeczki do celów sanitarno-epide-
miologicznych; pracodawca zapewnia: dofi-
nansowanie do śniadania i obiadu w bufecie 
zakładowym, pracownika-opiekuna w okresie 
umowy na okres próbny, prywatną opiekę 
medyczną, korzystne ubezpieczenie na życie 
w ramach ubezpieczenia grupowego, bony na 
święta, dofinansowanie do wypoczynku; zakres 
obowiązków: wykładanie towaru na półki skle-
powe; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik malowania linii 
doświadczenie zawodowe w malowaniu linii 
w halach, na drogach; prawo jazdy kat. B; dys-
pozycyjność; gotowość do częstych wyjazdów; 
malowanie linii, pasów, oznaczeń BHP w halach 
logistycznych w całej Polsce;

● koordynator ds. transportu 
wykształcenie średnie; prawo jazdy kat. C; za-
awansowana znajomość języka angielskiego; 

ukończony kurs instruktora nauki jazdy; zakres 
obowiązków: koordynacja pracy floty pojazdów; 
zarządzanie pracą kierowców; koordynacja ser-
wisu floty; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji 
wykształcenie zawodowe lub średnie; doświad-
czenie zawodowe min. 1 rok w produkcji; zakres 
obowiązków: praca w dziale lakierni, wtrysku 
lub montażu, obsługa maszyn, wykonywanie 
poleceń przełożonego; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice;

● pracownik   
 produkcyjno-magazynowy 

wykształcenie zawodowe/średnie; uprawnie-
nia UDT do obsługi wózków widłowych; zakres 
obowiązków: rozładunek i załadunek towa-
rów w magazynie; wykonywanie transportów 
wewnętrznych komponentów i produktów; 
konfekcjonowanie wyrobów do odpowiednich 
opakowań; trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● pomocnik elektryka 
wykształcenie podstawowe; prawo jazdy kat. 
B; zdolności manualne, jedna zmiana; miejsce 
pracy: teren Śląska.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 17 września 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

OfERTY PRACY

kOMuNIkATY

Numer naboru: GCOP.KD.210.7.2020
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych  
z siedzibą w Gliwicach, ul. zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze  
– specjalisty ds. księgowości w niepełnym  

wymiarze czasu pracy etatu, tj. 1/2 etatu.
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 
• przygotowywanie przelewów bankowych, 
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania 

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

sowych, 
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finan-

sowych jednostki, 
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji  

w programie Płatnik w ramach zastępstwa. 
wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub średnie 

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

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

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe, 

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

finansów publicznych, przepisów podatkowych 
i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora 
jednostek finansów publicznych,

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

na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komu-
nikatywność, umiejętność pracy w grupie.

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

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

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

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania),
4. kserokopie dokumentów poświadczających posia-

dane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (ory-
ginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

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

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata 
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie do-

kumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy skła-
dania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 
24 września 2020 r. w siedzibie głównej GCOP przy  
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) w zaklejonej koper-
cie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze 
– specjalisty ds. księgowości”, numerem ogłoszenia oraz 
imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie 
w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty 
za pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się 1 – 2 października 2020 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkur-
su bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-

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

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

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 

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

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

Dyrektor Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach
 zatrudni pracowników na stanowiska:

• konserwator w wymiarze pełnego etatu, na czas określony – zastępstwo,
• robotnik do prac lekkich (sprzątaczka) w wymiarze niepełnego etatu,  

tj. 7/8, na czas określony.
Wymagane dokumenty:
• kwestionariusz osobowy, klauzula informacyj-

na (dostępne na stronie www.ckziu.gliwice.pl  
w zakładce oferty pracy),

• list motywacyjny i CV własnoręcznie podpisane,
należy składać do 13 października 2020 r. do godz. 
9.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-
wicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem tel. 32/231-52-36.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci 
zostaną poinformowani telefonicznie (w związku 
z powyższym konieczne jest podanie numeru kon-
taktowego).
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej:  
13 października 2020 r. 

zarząd Budynków miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice,  

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

zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), pn.:
Rządowy program finansowego wsparcia  

budownictwa komunalnego – Budowa dwóch  
budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą  

przy ul. Dworskiej – zbożowej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 25 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 września 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

zarząd Budynków miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice,  

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

zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony), pn.:
wykonanie prac modernizacyjnych  

i remontowych w budynku mieszkalnym  
przy ul. elsnera 5 w Gliwicach. 

Termin składania ofert: 30 września 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 30 września 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

zarząd Budynków 
miejskich I Towarzystwo 

Budownictwa społecznego 
w Gliwicach, ul. Dolnych 

wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie remontu pomieszczeń łazienek, 
uporządkowanie i dobudowę przewodów 

wentylacji w budynku  
przy ul. Bojkowskiej 15-17 w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
1 października 2020 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
1 października 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

zarząd Budynków miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 

społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na
wykonanie kompleksowej termomodernizacji  

budynku pry ul. szarej 14 w Gliwicach  
wraz ze zmianą sposobu ogrzewania na instalację 

gazową i pracami towarzyszącymi.
Termin składania ofert: 1 października 2020 r. do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: 1 października 2020 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Śląskie Centrum Logistyki s.A., 
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie prze-
targu nieograniczonego na zadanie pt.: 

Modernizacja i remont parteru  
i drugiego piętra budynku „A” zlokalizowanego  

na terenie Śląskiego Centrum Logistyki s.A.  
w Gliwicach przy ul. Portowej 28.

Termin składania ofert:  
16 października 2020 r. do godz. 10.15

Termin otwarcia ofert:  
16 października 2020 r. o godz. 10.30

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

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. Chorzowska 150,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o.  

w Gliwicach nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych”, 
nr sprawy PKM/PN/TR/06/2020, pn.:

Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie 
fundamentów pod ładowarki szybkiego i wolnego 
ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby 

PKm sp. z o.o. w Gliwicach.
Termin składania ofert: 30 września 2020 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 30 września 2020 r. o godz. 11.00

Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl

OBRADy NA żywO
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera 
wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić 
z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. 
W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz 
do plików wideo.

sesjA RADy mIAsTA GLIwICe
24 września 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady miasta Gliwice  

w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 27 sierpnia 2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wie-

loletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk 
nr 385).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie bu-
dżetu Miasta Gliwice na 2020 rok (druk nr 386).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
regulaminów określających zasady i tryb korzystania 
z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 
miasta Gliwice (druk nr 387).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/340/ 
2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na drogach pu-
blicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na 
terenie miasta Gliwice (druk nr 389).

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od ul. 
Przyszowskiej (druk nr 380).

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii 
kolejowej i na zachód od ul. Portowej (druk nr 381).

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia 
z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej w Gliwicach przy  
ul. Rybnickiej (druk nr 382).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat 
z wnioskodawcą, nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach na zachód od  
ul. Reja (druk nr 383).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, z dotychczaso-
wym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach 
przy ul. Jowisza (druk nr 384).

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki 
Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021–2025” (druk 
nr 390).

16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach 
(druk nr 388).

17. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału 
Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności 
przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów  
z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracow-
ników samorządowych (DzU, poz. 936, z późniejszymi 
zmianami) w zakresie kwot wynagrodzenia zasad-
niczego zawartych w tabeli I lit. B Lp. 2, tiret drugie, 
kolumna 3 zatytułowana: „wynagrodzenie zasadnicze 
(kwota w złotych)”, zamieszczonej w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, 
Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami 
ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawy 
z 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospo-
litej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej 
(DzU z 2005 r., nr 90, poz. 759) (druk nr 379).

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Zjed-
noczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia 
„Samorządowej Karty Praw Rodzin” (druk nr 391).

19. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do 
Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie 
realizacji inwestycji pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na 
Potoku Wójtowianka” w Gliwicach do czasu wyjaśnie-
nia i ewentualnego usunięcia wad w dokumentacji 
projektowej wykazanych w ekspertyzach przekazanych 
przez mieszkańców Gliwic oraz o niezwłoczne podjęcie 
działań zmierzających do wyjaśnienia i usunięcia tych 
wad (druk nr 392).

20. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.
21. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady miasta Gliwice

Marek Pszonak

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

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.ckziu.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://zbmgliwice.pl/
http://www.scl.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.gliwice.eu
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OGłOszeNIA

Nr naboru: zDm.110.1.14.2020 

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór 
na stanowiska urzędnicze do Referatu planowania 

i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w pełnym 
wymiarze czasu pracy (2 etaty).

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończo-

ne uzyskaniem tytułu inżyniera 
lub magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią dy-
plomu). Preferowana specjalizacja 
z zakresu: dróg i autostrad, budow-
nictwa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, inżynie-
ria lądowa.

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

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

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

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile 
widziane uprawnienia w specjalno-
ści drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności sta-
tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

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

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

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

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

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UwAGA – wszystkie potrzebne 

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

gliwice.eu/ w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 września 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
2 października 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifika-
cyjnej: 7 października 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

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

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

Nr naboru: zDm.110.1.15.2020

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór 
na stanowisko urzędnicze do Referatu planowania 

i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie i aktualizacja ewiden-

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

2. Przygotowywanie i udostępnianie, 
na wniosek stron, informacji na te-
mat sieci drogowej.

3. Prowadzenie procedury przeglądów 
stanu dróg dla potrzeb ewidencji.

4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowa-
nie dokumentacji (książek) dróg.

5. Generowanie zestawień danych 
o sieci dróg publicznych dla nad-
rzędnych jednostek administracji 
drogowej, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury  
z 16 lutego 2005 r. (DzU 2005 r.,  
nr 67, poz. 582).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miasta Gliwice o zali-
czeniu/niezaliczeniu dróg do kate-
gorii dróg publicznych i ustaleniu 
ich przebiegu.

8. Prowadzenie ewidencji majątku 
drogowego.

9. Prowadzenie ewidencji dróg pu-
blicznych i wewnętrznych.

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

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

12. Współpraca z innymi jednostkami 
i referatami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

13. Prowadzenie innych działań w za-
kresie związanym z administrowa-
niem drogami publicznymi i we-
wnętrznymi. 

14. Prowadzenie innych spraw z zakresu 
Referatu planowania i inwestycji 
drogowych oraz ewidencji dróg.

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek techniczny (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakre-
su: dróg i autostrad, budownictwa 
komunikacyjnego, inżynierii drogo-
wo-kolejowej, konstrukcji budow-
lanych i inżynierskich, inżynieria 
lądowa.

1.2. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

1.3. Prawo jazdy kat. B.
2. wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane doświadczenie 

w zakresie prowadzenia ewidencji 
dróg publicznych, w szczególności 
książki drogi oraz oprogramowania 
wspomagającego obsługę sieci dro-
gowych. 

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

2.3. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyj-
nych.

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, roz-
porządzenie w sprawie sposobu 
numeracji ewidencji dróg publicz-
nych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiek-
tom mostowym i tunelom.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UwAGA – wszystkie potrzebne 

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

gliwice.eu/ w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 września 2020 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
2 października 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifika-
cyjnej: 7 października 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

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

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

Numer naboru 2/2020
Dyrektor zakładu Gospodarki 

mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. Inwalidów wojennych 12,

ogłasza nabór na 
2 wOLNe sTANOwIsKA URzęDNICze w DzIALe 

wsPóLNOT mIeszKANIOwyCH,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika bę-
dzie należało:
• prowadzenie spraw związanych 

z zarządzaniem terenami niezabu-
dowanymi przez Miasto Gliwice oraz 
reprezentowanie Miasta Gliwice we 
wspólnotach mieszkaniowych.

wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumen-

towane kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o go-

spodarce nieruchomościami (t.j. 
DzU z 2020 r., poz. 65 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 praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, pracy w zespole, obsłu-
ga komputera w stopniu bardzo do-
brym, 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 w siedzi-
bie Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, pl. Inwalidów Wojennych 
3;12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

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

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna ob-

sługa klienta.
wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwa-

lifikacje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń 

(opublikowany na stronie interne-
towej Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej – www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
– „Nie byłem/am skazany/a pra-

womocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwa skar-
bowe i nie toczy się przeciwko 
mnie postępowanie karne.”, 

– „Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania, w przypadku pod-
jęcia decyzji o zatrudnieniu w wy-
niku przeprowadzonego naboru, 
zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych.”.

Oświadczenia muszą być własnoręcz-
nie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyj-
ne należy składać w zamkniętych 
kopertach oznaczonych numerem 
naboru 2/2020, w sekretariacie za-
kładu Gospodarki mieszkaniowej 
(I piętro), plac Inwalidów wojennych 
12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 24 września 2020 r. 
do godz. 15.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej po terminie, nie będą rozpatry-
wane. 
Do oferty mogą być dołączone inne 
dokumenty, w tym opinie lub refe-
rencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/239-
-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych: 6 paździer-
nika 2020 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
Inne informacje
Regulamin naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Zakładzie Gospodar-
ki Mieszkaniowej w Gliwicach jest do-
stępny na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.pl w zakładce praca.
Zastrzega się informowanie o zakwalifi-
kowaniu do testów merytorycznych wy-
łącznie kandydatów, których dokumenty 
aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze. Wykaz 
kandydatów spełniających wymagania 
formalne zostanie zamieszczony na BIP 
oraz na stronie internetowej ZGM.
Nadesłane oferty nie są odsyłane. 
Osoby zainteresowane zwrotem do-
kumentów mogą je odebrać w ZGM, 
zgłaszając się osobiście, nieodebra-
ne dokumenty po trzech miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
W przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM. 
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych – publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydata zatrudnionego 
w wyniku przeprowadzonego naboru. 
ZGM informuje, że w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa wyżej jest mniejszy niż 6% kandy-
dat, chcący skorzystać z uprawnienia 
pierwszeństwa w zatrudnieniu, składa 
wraz z wymaganymi dokumentami 
kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

OfERTY PRACY

INFORmACjA szCzeGółOwA O OCHRONIe DANyCH OsOBOwyCH  
zBIeRANyCH PRzez zAKłAD GOsPODARKI mIeszKANIOwej  

w GLIwICACH w zwIĄzKU z ReALIzACjĄ zADAŃ UsTAwOwyCH 1

Administratorem danych osobowych jest Za-
kład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora. 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 nie-
zbędne do udzielenia odpowiedzi.
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane 
w celu realizacji procesu rekrutacji pracowni-
ków do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy 
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych. W przypadku podania danych oso-
bowych wykraczających poza zakres wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą 
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. 
Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
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 rezygna-
cją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają 
Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwa-
rzanie danych wykraczających poza wymagania 
określone w ogłoszeniu 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 dane dotyczą, ma również 
prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie 
danych niezgodne z przepisami prawa, do or-
ganu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
Dane osobowe mogą być przekazywane innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych, a w szczególności Instruk-
cji w sprawie organizacji i zakresu działania 
składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie 
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.
W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie 
ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego 
w związku z wymaganiami rozporządzenia Par-
lamentu 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 dy-
rektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).
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http://www.zdm.gliwice.pl
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http://www.zgm-gliwice.pl
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OGłOszeNIA

uŻYTkOWE

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości oznaczonej jako:
• dz. nr 630, obręb Kolej, położonej w Gliwicach 

na południe od ul. Towarowej, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, użytek: Ba – tereny 
przemysłowe, o pow. gruntu 0,2367 ha, księ-
ga wieczysta nr GL1G/00129310/3.

Termin przetargu: 6 października 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 436 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 43 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 627, obręb Kolej, położonej w Gliwicach 

na południe od ul. Towarowej, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, użytek: Ba – tereny 
przemysłowe, o pow. gruntu 0,0098 ha, księ-
ga wieczysta nr GL1G/00129310/3.

Termin przetargu: 6 października 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 17 500,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 1750,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 634, obręb Kolej, położonej w Gliwicach 

na południe od ul. Towarowej, stanowiącej 
własność miasta Gliwice, użytek: Ba – tereny 
przemysłowe, o pow. gruntu 0,0010 ha, księ-
ga wieczysta nr GL1G/00129310/3.

Termin przetargu: 6 października 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1850,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 190,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 września 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 933/3, obręb Przyszówka, o pow. 

0,1043 ha, użytek: RIIIb – grunty orne, za-
pisana w Kw nr GL1G/00029567/8 oraz  
½ udziału w działce nr 933/2, obręb Przyszów-
ka, o pow. 0,0141 ha, użytek: RIIIb – grunty 
orne, zapisane w Kw nr GL1G/00029567/8, 
położone przy ul. wazów w Gliwicach.

Termin przetargu: 13 października 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*.
Cena wywoławcza nieruchomości: 307 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 30 750,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 933/4, obręb Przyszówka, o pow. 

0,1049 ha, użytek: RIIIb – grunty orne, za-
pisana w Kw nr GL1G/00029567/8 oraz  
½ udziału w działce nr 933/2, obręb Przyszów-
ka, o pow. 0,0141 ha, użytek: RIIIb – grunty 
orne, zapisane w Kw nr GL1G/00029567/8, 
położone przy ul. wazów w Gliwicach.

Termin przetargu: 13 października 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 
31A, sala nr 206*.
Cena wywoławcza nieruchomości: 309 100,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 30 910,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości obejmującej nieza-
budowaną:
• dz. nr 229, obręb Kolej, o powierzchni  

0,1794 ha, Kw GL1G/00069805/1, położoną 
przy ul. Chorzowskiej w Gliwicach.

Termin przetargu: 15 października 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 184 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wyso-
kości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
Wadium: 18 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 886, obręb Nowe miasto, o pow. 

0,2300 ha, położona na płn. od ul. sobieskiego, 
z Kw nr GLG1G/00045643/3, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane, zabudowana budynka-
mi o charakterze garażowo-warsztatowym  
o numerach ewidencyjnych: 1651, 1680, 1694, 
1744, 1746, 2509, 2681, bud. bez nr ewid. 

Termin przetargu: 27 października 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*. 
Cena wywoławcza brutto: 1 232 000,00 zł
Sprzedaż zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie z art. 
43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)
Wadium: 123 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 października 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 292, obręb Czechowice zachód, o pow.  

0,2903 ha, użytek: RIVb – grunty orne (0,2701 ha), 
B – tereny mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisa-
na w Kw nr GL1G/00014878/3, położona przy  
ul. Grzybowej w Gliwicach.

Termin przetargu: 16 listopada 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,  
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 691 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 69 150,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 listopada 2020 r.

NIERuCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu miejskiego w Gliwicach

NIERuCHOMOŚCIOfERTY PRACY

NIERuCHOMOŚCI

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące wła-
sność miasta Gliwice:
• nr 162/2020 do 1 października 2020 r.;
przeznaczone do użyczenia, stanowiące wła-
sność miasta Gliwice:
• nr 155/2020 do 1 października 2020 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowią-
ce własność miasta Gliwice:
• nr 131/2020 do 2 października 2020 r.,
• nr 137/2020 do 1 października 2020 r., 
• nr 138/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 149/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 156/2020 do 1 października 2020 r.

nabór nr KD.210.13.2020.IR-2 

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 Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 2 października 
2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

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

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

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

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

nabór nr KD.210.15.2020.Gw-1

Urząd miejski w Gliwicach,  
ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników  
na stanowiska urzędnicze  

w Wydziale Gospodarowania Wodami  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / Urząd Miejski oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 7 października 
2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

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

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

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

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

zarząd Budynków miejskich I Towarzystwo Budownictwa społecznego 
spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych wałów 11,

działający w imieniu Prezydenta miasta Gliwice,
 ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na garaż położony przy ulicy:

I PRzeTARG

Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia 
do przetargu odbędzie się 13 października 2020 r. (wtorek) 
od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, 
I piętro w siedzibie zBm I TBs sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. Dolnych wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 13 października 2020 r. (wtorek) 
o godz. 10.00, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w sie-
dzibie zBm I TBs sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych 
wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• zachowanie reżimu sanitarnego, tj.: założenie maseczki, 

zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do 
innych zaleceń komisji przetargowej. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi),

• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu wpłaty – 
kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, 
na które wadium to będzie mogło zostać zwrócone po 
rozstrzygnięciu przetargu. Wadium wnosi się przed upły-
wem terminu przetargu i zaleca się, aby zostało wpłacone 
odpowiednio wcześnie, tak by znalazło się na koncie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium 
uznane będzie za wniesione, gdy będzie znajdować się 
na rachunku ogłaszającego przetarg. W przeciwnym 
wypadku uczestnik nie zostanie dopuszczony do licytacji,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami 
technicznymi lokalu/garażu, treścią regulaminu przetar-
gu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2, do pobrania 
na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl),

• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań wobec Miasta 
Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierża-
wy (załącznik nr 3, do pobrania na stronie internetowej 
www.zbmgliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz 
umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wysta-
wionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium 
na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 
– ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice nr konta 20 1050 1285 
1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, 
wzorem umowy najmu, można zapoznać się w Biurze Ob-
sługi Klienta w godzinach urzędowania (pok. 115) ZBM I TBS 
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument 
tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, 
tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe nota-
rialnie poświadczone, upoważniającej ją do podejmowania 
czynności prawnej w imieniu osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden garaż.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu 
nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wyco-
fania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrałm nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowa-
niem lokalu/garażu do użytkowania najemca wykonuje we 
własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu/
garażu z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin  
8 października 2020 r. ( czwartek):
1. ul. Na Piasku 12c ZG/G-1 – godz. 10.00 – 10.15.
-----------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 
z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Bu-

dynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11,

2. inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Małgorzata 
Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z re-
alizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) 
rozporządzenia,

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w ro-
zumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, 
z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą pod-
miotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, 
w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń,

5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku 
prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez 
okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia swoich danych,

7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczą-
cych Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia.

1. ul. Na Piasku 12C, zG/G-1, garaż o powierzchni 15,53 m2 
(działka nr: 434, obręb: Centrum, GL1G/00035140/4), lokal nie ma zasilania w energię elektryczną, najemca winien 
wystąpić do firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, stan techniczny lokalu – garażu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni garażu: 5,00 zł
Wadium: 233,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

turystyka.gliwice.eu

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / sprzedaż nierucho-
mości 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 Nieruchomo-

ściami Urzędu miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:iod%40zbmgliwice.pl?subject=
http://zbmgliwice.pl/
https://turystyka.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
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OGłOszeNIA

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

że w budynku zakładu Gospodarki mieszkaniowej  
w Gliwicach 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 przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamko-
wej części działki:
• nr 404/2020 do 1 października 2020 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 387/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 405-408/2020 do 1 października 2020 r.,
• nr 410-411/2020 do 6 października 2020 r.;
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 360/2020 do 28 września 2020 r.,
• nr 401/2020 do 28 września 2020 r.,
• nr 403/2020 do 28 września 2020 r.

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

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach 
informuje, 

że w siedzibie zarządu Dróg miejskich w Gliwicach, 
na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) zarządu Dróg 
miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały po-
dane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomośćci przeznaczone do użyczenia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/35/2020 do 5 października 2020 r.,
• nr ZDM/37/2020 do 7 października 2020 r.

NIERuCHOMOŚCI

MIESZkALNE

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest zakład Gospodarki mieszkaniowej

UL. mARzANKI 6, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 47,43 m2 + piwnica: 8,99 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 700,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. PszCzyŃsKA 112D, lokal nr 19,  
VI piętro, pow. 42,08 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 126 100,00 zł
Wadium: 12 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. LOTNIKów 52, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 55,49 m2 + piwnica: 3,94 m2, 2 po-
koje, kuchnia, wC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 152 100,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. PRzyszłOŚCI 94, lokal nr 55, X pię-
tro, pow. 36,30 m2 + piwnica: 2,10 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. zyGmUNTA sTAReGO 29, lokal nr 3a, 
I piętro, pow. 27,26 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 79 100,00 zł
Wadium: 8000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

UL. KRóLOwej jADwIGI 2A, lokal nr 21, 
II piętro, pow. 29,56 m2 + wC: 0,91 m2, 
1 pokój, kuchnia, komórka, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 9.50

Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

UL. sIemIŃsKIeGO 27F, lokal nr 22, IV pię-
tro – poddasze (oficyna), pow. 68,63 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
10.40
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 175 200,00 zł
Wadium: 17 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 24 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

UL. GOŹDzIKOwA 10, lokal nr 4, I pię-
tro, pow. 42,53 m2 + piwnica: 4,05 m2, 
2 pokoje, kuchnia, komórka, łazienka 
z wC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 98 700,00 zł
Wadium: 9900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 24 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

AL. KORFANTeGO 27, lokal nr 10, I pię-
tro (oficyna), pow. 58,71 m2 + piwnica: 
14,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
pomieszczenie pomocnicze, z wC do-
stępnym na klatce schodowej (pozosta-
jącym w częściach wspólnych nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
10.40
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 200,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 6 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 

kontaktować się do 1 października 2020 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

AL. KORFANTeGO 27, lokal nr 14, III pię-
tro (oficyna), pow. 62,49 m2 + piwnica: 
10,77 m2, 2 pokoje, kuchnia, pomiesz-
czenie pomocnicze, z wC dostępnym na 
klatce schodowej (pozostającym w czę-
ściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 6 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 1 października 2020 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

UL. CHORzOwsKA 41, lokal nr 1, parter, 
pow. 36,29 m2 + piwnica: 4,00 m2, 2 po-
koje, kuchnia, przedpokój, z wC dostęp-
nym na klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
12.20
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 6 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 1 października 2020 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

UL. sTyCzyŃsKIeGO 55, lokal nr 6,  
II piętro, pow. 64,38 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
13.10
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 300,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 7 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 2 października 2020 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

UL. DOLNyCH wAłów 19B, lokal nr I, par-
ter (oficyna), pow. 28,77 m2, 3 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 54 900,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. DOLNyCH wAłów 19B, lokal nr II, 
parter (oficyna), pow. 58,70 m2, 5 po-
mieszczeń, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 100,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. CHUDOBy 5, lokal nr 18, IV piętro 
– poddasze (oficyna), pow. 31,08 m2, 
3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 5 października 2020 r., godz. 14.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 300,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2020 r.

UL. KOŚCIUszKI 35, lokal nr III, I piętro, 
pow. 145,98 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 
2 wC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
12.20
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 407 900,00 zł

Wadium: 40 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

UL. DOLNyCH wAłów 13, lokal niemiesz-
kalny (gospodarczy) nr 5, III piętro, pow. 
56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2, 5 pomiesz-
czeń, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
13.10
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 200,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

UL. KOzIeLsKA 22A, lokal nr I, parter, 
pow. 53,11 m2, 2 pomieszczenia, wC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
14.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 144 500,00 zł
Wadium: 14 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 września 2020 r. z ROM-1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

UL. zABRsKA 9, lokal nr II, parter (ofi-
cyna), pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 października 2020 r., godz. 
14.50
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 86 800,00 zł

Wadium: 8700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 września 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 25 września 2020 r. z ROM-2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 5 października 2020 r.

UL. NOwy ŚwIAT 2, lokal nr 7, III piętro, 
pow. 33,93 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu, w lokalu brak 
instalacji wod.-kan.
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 7 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 2 października 2020 r. z ROM 3, 
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

UL. NOwy ŚwIAT 2, lokal nr 7a, III piętro, 
pow. 30,75 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu, w lokalu brak 
instalacji wod.-kan.
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 9.50
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 100,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 7 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 2 października 2020 r. z ROM 3, 
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

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

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A” o powierzchni 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” o powierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M” o powierzchni 17,2 m2 / 

 27,6 m2 / 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miejsca parkingowe 

bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez profesjonalną 

firmę oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.

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

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
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z radością informujemy, że miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach podjęła odpowiednie dzia-
łania i od 15 września umożliwiony został dostęp 
do księgozbioru we wszystkich filiach Biblioteki.
Wiemy, jak bardzo brakowało 
Wam odwiedzania Biblioteki – 
zapachu książek, widoku tysiąca 
wspaniałych tytułów i przede 
wszystkim wolnego wyboru 
konkretnych pozycji do prze-
czytania. Po kilkumiesięcznej 
przerwie znów będziecie mo-
gli cieszyć się odwiedzinami. 
Pamiętajmy jednak, że naj-
ważniejsze jest dbanie o bez-
pieczeństwo zarówno swoje, jak 
i pracowników Biblioteki oraz 
pozostałych czytelników.

Ze względu na panujący stan 
epidemii, podczas wizyty w bi-
bliotece należy stosować się 
do następujących zasad:
• obsługa czytelników odby-

wa się przy ladzie biblio-
tecznej,

• obowiązuje limit osób rów-
nocześnie przebywających 
na terenie wypożyczalni:

• 3 osoby w: Biblioforum 
oraz Filiach nr: 6, 7, 11, 13, 
15, 22, 23, 24, 25,

• 5 osób w: Bibliotece Cen-
tralnej oraz Filiach nr: 1, 5, 
9, 16, 17, 20, 21, 30,

• pozostałe osoby oczekujące 
na obsługę pozostają na ze-
wnątrz biblioteki z zachowa-
niem bezpiecznej odległości 
w kolejce,

• zamknięte zostają czytelnie,
• nie będą udostępnione 

stanowiska komputerowe,

• nie będą udostępnione to-
alety dla czytelników,

• wprowadzona zostaje prze-
rwa w godz. 13.00–14.00 
przeznaczona na dezynfekcję 
we wszystkich filiach z wyjąt-
kiem Biblioteki Centralnej, 
Biblioforum oraz Filii nr 21.

Czytelnicy korzystający z bi-
blioteki zobowiązani są:
• do zasłaniania ust i nosa,
• do dezynfekcji rąk w miej-

scach do tego wyznaczonych 
lub noszenia rękawiczek,

• zachowania 1,5 m odstępów 
pomiędzy osobami,

• nieużywania żadnych środ-
ków do dezynfekcji (np. wody, 
detergentów, alkoholu), które 
mogą zniszczyć wypożyczone 
zbiory.

Informujemy, że zwracane 
zbiory poddawane są kwa-
rantannie, co gwarantuje bez-
pieczeństwo wypożyczanych 
zbiorów, w związku z tym:
• utrudniony jest czasowy do-

stęp do wybranych pozycji,
• wydłużony zostaje czas re-

alizacji zarezerwowanych 
tytułów.

Biblioteka dokłada wszelkich 
starań, aby korzystanie z jej 
usług w tym wyjątkowym cza-
sie przebiegało sprawnie i bez 
zakłóceń. Do zobaczenia!  (MBP)

POLECA

Gliwicka Orkiestra Kameralna jest dumą naszego miasta. Od dwudziestu lat zna-
komici instrumentaliści prezentują na gliwickich scenach, w parkach i na skwerach 
muzykę klasyczną z najwyższej półki.

Z okazji tego okrągłego jubile-
uszu 27 września w Internecie 
zostanie udostępniony specjal-
ny, urodzinowy koncert Orkie-
stry pod batutą Macieja Toma-
siewicza. Będzie transmitowany 
na stronie gliwickaorkiestra.pl, 
kanale YouTube i stronie na FB 
GOK-u. Początek o godz. 19.00. 
W programie są między innymi 

Koncert brandenburski G-dur 
BWV 1048 Johanna Sebastiana 
Bacha i Serenada na smyczki op. 
2 Mieczysława Karłowicza.

Gliwicka Orkiestra Kameralna 
powstała w 2000 roku, z okazji 
750-lecia istnienia miasta. Wy-
stępują w niej znakomici, zwią-
zani z Gliwicami muzycy, którzy 

zasilają najlepsze zespoły w kraju, 
na przykład Narodową Orkiestrę 
Symfoniczną Polskiego Radia, 
Sinfonię Varsovię, Filharmonię 
Śląską. Połączenie ich talentów 
i doświadczeń zaowocowało wy-
pracowaniem bardzo wysokiego 
poziomu artystycznego orkiestry. 
Każdego roku GOK występuje 
w Gliwicach killkakrotnie, mię-

sto lat, Orkiestro!

Richard Galliano, Anna maria jopek, stanisław soyka – oto kilka dobrych 
powodów, żeby jesienią zasłuchać się w muzyce. 28 września rozpocznie się 
jedenasta edycja międzynarodowego Festiwalu Form etnicznych i jazzowych 
Palmjazz. miasto Gliwice zaprasza!

Gliwicka jesień to bardzo jazzo-
wa pora roku – od lat w naszym 
mieście goszczą muzycy z kręgu 
wykonawców etnojazzowych. 
Są to zarówno wielkie gwiazdy 
światowej sceny, jak i mniej 
znani artyści. PalmJazz to z jed-
nej strony bardzo interesujące 
koncerty, z drugiej – fanta-
styczna gliwicka publiczność, 
która co roku pokazuje, że jest 
otwarta na nowe, zaskakujące 
brzmienia.

Jedną z najjaśniejszych gwiazd 
tegorocznej edycji będzie fran-
cuski akordeonista Richard Gal-
liano. 9 października podczas 
koncertu w Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10) będzie świę-
tował swój podwójny jubileusz 
– 70. urodziny i 50-lecie działal-
ności artystycznej – w duecie 
z gitarzystą maćkiem Pyszem. 
Muzycy zagrają dwukrotnie, 
o godz. 18.00 i 21.00.

Podczas PalmJazzu 2020 pu-
bliczność spotka się z kilkoma 

bardzo interesującymi polskimi 
wokalistkami. 2 października 
zaśpiewa wielka dama polskiej 
sceny: Anna maria jopek. W li-
stopadzie w programie są także 
występy moniki Borzym i Kasi 
moś.

Do Gliwic lubi wracać sta-
nisław soyka. Wychowany 
w naszym mieście wokalista 

jest jednym z najważniejszych 
muzyków na polskiej scenie 
jazzowej. W jego dorobku znaj-
duje się kilkadziesiąt albumów, 
z których kilka pokryło się 
multiplatyną. Jego koncert za-
planowano na 17 października.

W tegorocznym koncertowym 
rozkładzie jazdy nie zabraknie 
też rewelacyjnych instrumen-
talistów. Adam Pierończyk to 
prawdziwy wirtuoz saksofonu. 
Trębacz Nils Petter molvær, 
uważany za pioniera nu jazzu, 
w Gliwicach wystąpi w duecie 
z mino Cinelu. Podczas Palm- 
Jazzu zagra także Krzysztof 
Kobyliński, pomysłodawca i dy-
rektor artystyczny tej imprezy, 
a także kompozytor i pianista. 
Koncert online 20 listopada 
zakończy tegoroczny PalmJazz 
Festival.

Szczegółowe informacje na 
temat biletów i programu są 
dostępne na stronie www.
palmjazz.pl.  (mm)

Pod tym hasłem odbędzie 
się kolejny koncert z cyklu 
„Podwieczorki muzyczne 
w willi Caro”. 27 września 
o godz. 16.00 wystąpi trio 
w składzie: Teresa Baczew-
ska, Beata warykiewicz-si-
wy i Natalia Kurzac-Kotula.
W aranżacjach na fortepian, 
skrzypce i wiolonczelę za-
brzmią utwory skompono-
wane przez kobiety – Cécile 
Chaminade i Dorę Pejačević. 
Chaminade napisała około 
150 pieśni w stylu salonowym. 
Pejačević pozostawiła sobie 
katalog ponad 100 utworów, 
obecnie niesłusznie zapomnia-

nych. Domagała się także rów-
ności kobiet. Koncert w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
będzie dla melomanów świet-
ną okazją, by w historii muzyki 
poważnej poszukać śladów 
wybitnych kompozytorek.

Liczba miejsc jest ograniczo-
na, dlatego bilety warto kupić 
w przedsprzedaży. Są dostęp-
ne w Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej (ul. 
Dolnych Wałów 3, wtorek–so-
bota godz. 10.00–18.00).  (mm)

muzyka jest... kobietą!

PalmJazz was zaskoczy
KULTURA

Anna Maria Jopek
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dzy innymi podczas „Mistrzowskich 
interpretacji”, koncertu „Na pożegna-

nia lata” czy występu z cyklu „Estrada 
młodych”.  (mm)

https://www.gliwickaorkiestra.pl/
http://www.palmjazz.pl/
http://www.palmjazz.pl/

