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Galę otwarły walki wstępne, a na-
stępnie wysłuchaliśmy koncertu 
topowych graczy polskiej sceny 
hiphopowej – Sariusa i Smolastego, 
który tego wieczoru stoczył dodat-
kowo pojedynek w oktagonie. Star-
cie Smoły z reprezentantem disco 
polo, MiłymPanem, nie skończyło 
się sympatycznie dla młodego ra-
pera – oprócz przegranej walki ma 
na koncie poważną kontuzję nogi.

Pierwszy pojedynek stoczyli 
Krzysztof Ferenc i Piotr Szeliga, 
który błyskawicznie znokauto-
wał przeciwnika. Chwilę później 
w oktagonie zmierzyły się ze 
sobą przedstawicielki płci pięk-
nej – przełamująca stereotypy 
influencerka branży fitness, Karo-
lina Brzuszczyńska i zwyciężczyni 
pierwszej edycji „Projektu Lady”, 
Patrycja Wieja. Panie stoczyły wy-

równaną i zaciętą walkę, z której 
zwycięsko wyszła Brzuszczyńska. 
Wzruszeń dostarczył ruch Wiei, 
która przeznaczyła dochód ze 
swoich PPV na leczenie chorego 
brata swojej przeciwniczki.

Kolejne starcie miało miejsce 
pomiędzy Krystianem Wilcza-
kiem a Aleksandrem Muzheiko. 
Wygrana Wilczaka nie spotkała 
się z uznaniem publiczności, któ-
ra wygwizdała decyzję sędziów. 
Potężną aprobatę widzów zyskał 
natomiast nokaut ulubieńca fanów 
Arkadiusza Tańculi, znanego z se-
rialu „Lombard”. Serialowy Ryży 
pokonał Marcina Malczyńskiego 
w niespełna 30 sekund!

Starcie rapera Filipka z Ama-
deuszem Ferrarim również 
dostarczyło niemałych emocji. 

Youtuber postawił 100 tysię-
cy złotych na swoją wygraną 
w pierwszej rundzie. Niestety, 
walkę zwyciężył, ale dopiero 
w rundzie trzeciej. Ogłoszona 
na dzień przed galą rywalizacja 
Filipa Zabielskiego – zastępują-
cego kontuzjowanego Boxdela 
– i trenera personalnego Mak-
syma Ziółkowskiego zakończyła 
się niejednogłośnym remisem. 
Natomiast ósmy z pojedynków 
przyniósł zwycięstwo gwiazdy 
Twicha – Popo, który na ring 
wszedł w kreacji nawiązującej 
do Kung Fu Pandy i znokautował 
Mixera w drugiej rundzie.

Pojedynek Wardęga vs. Ferreri 
odbył się na nieco innych warun-
kach – ze względu na kontuzję 
Sylwestra panowie walczyli 
w małych rękawicach, na zasa-

dach obowiązujących w walkach 
bokserskich. Niestety – to zde-
cydowanie nie był dzień Sylwe-
stra, który pomimo miesięcy 
przygotowań odniósł sromotną 
klęskę. Zwycięstwo, w starciu 
z OjWojtkiem, odniósł natomiast 
Marcin Dubiel – młody influencer 
po raz kolejny udowodnił, że jest 
niezniszczalny. Z loży VIP wspie-
rało go grono przyjaciół, na czele 
z ukochaną mamą i Lexy Chaplin.

Walka główna to było coś! Peł-
nokrwisty piętnastominutowy 
pojedynek z prawdziwego zda-
rzenia! W oktagonie – Borys 
Mańkowski i Norman Parke, na 
trybunach – kwadrans abso-
lutnej ciszy i ogromne emocje. 
Gdy Polak wygrał jednogłośną 
decyzją sędziów, Arena Gliwice 
zawrzała z radości!
 
 Arena Gliwice

Ostre starcia w gliwickiej arenie

muzyka filmowa  
w najlepszym wydaniu

W zdrowym ciele – zdrowy duch!

W sobotni wieczór trybuny areny Gliwice wypełniło 12 tys. fanów mocnych 
wrażeń. Jak na FamE mma przystało – nie obyło się bez dymów, ostrej walki 
i niespodziewanych zwrotów akcji. Działo się sporo, ale spokojnie – to dopiero 
początek sportowych emocji tej jesieni.

Jesień rozgościła się na dobre. na razie jest łaskawa – polska i złota, jedna 
z tych wymarzonych. mimo sprzyjającej aury warto poświęcić szczególną 
uwagę swojemu zdrowiu i stawić czoła bezlitosnemu sezonowi na katar, 
kaszel i inne jesienne dolegliwości. Jeśli zrobicie to już teraz – będziecie mieli 
zdecydowaną przewagę. Zacznijcie od podstaw i postawcie na ruch.
Jak wiecie, nasze ulubione 
metody łączą przyjemne z po-
żytecznym, więc po raz kolejny 
przychodzimy ze sprawdzonym 
rozwiązaniem. Jeśli chcecie za-
dbać o swoją kondycję i wzmoc-
nić organizm – zajrzyjcie do KS 
3arte Arena Gliwice. Na szcze-
gólną uwagę zasługują zajęcia 
prowadzone przez Alinę Sapałę, 
którą joga zainteresowała jeszcze 
w liceum. W jodze znajduje swoją 
misję, mówi że chce zarazić ludzi 
poczuciem wolności i pozwolić 
sobie i innym na odrobinę uważ-
ności. Jej zajęcia to system pracy 
z ciałem, oddechem i umysłem. 
Droga, którą pokonujemy podczas 
nauki, ma nas zaprowadzić do 
celu – osiągnięcia harmonii i za-
znania wewnętrznej równowagi. 
Dodatkowo kształtuje piękną syl-
wetkę, poprawia samopoczucie 
i stan zdrowia. Mało? Będziecie 
zaskoczeni, jak skutecznie reduku-
je poziom stresu. Dla niektórych 
jest tylko fizycznym treningiem, 
dla innych sposobem na szczę-
śliwe życie w zgodzie z samym 
sobą. Jeśli chcecie się przekonać 
o wszystkich nieodzownych 

zaletach jogi na własnej skórze, 
wpadnijcie do KS 3arte Arena 
Gliwice we wtorek lub czwartek 
o godz. 19.30.

Jeżeli jesteście zwolennikami bar-
dziej dynamicznych aktywności 
– fitness z Nikolą Lubowicką bę-
dzie dla Was wyborem idealnym. 
Wszechstronne, starannie dobra-
ne ćwiczenia wzmocnią waszą 
kondycję, ujędrnią ciało i skrócą 
drogę do wymarzonej sylwetki. 
Grupowe treningi pod czujnym 
trenerskim okiem to efektywny 
sposób na wezwanie do pracy 
wszystkich partii mięśniowych. 

Te zajęcia są przeznaczone dla 
wszystkich grup wiekowych! 
Kombinacja ćwiczeń wzmacnia-
jących i cardio zapewnia wysokie 
zaangażowanie i zwiększenie kon-
centracji. Przekonajcie się sami, 
na zajęcia załapiecie się w ponie-
działki o godz. 16.30. Tym, którzy 
preferują bardziej hardcorowe 
aktywności fizyczne proponu-
jemy HIIT Workout z Piotrem, 
czyli pięćdziesiąt minut baaardzo 
intensywnego treningu. W tym 
przypadku, zajęcia opierają się 
na przeplataniu krótkich okresów 
wzmożonego wysiłku z krótszymi 
okresami wypełnionymi bardziej 
umiarkowanym ruchem. Na zaję-
cia możecie dołączyć w czwartki 
o godz. 18.30. To nie dla Ciebie? 
Zajrzyj na stronę www.3arte.pl.

Oprócz zajęć tanecznych w KS 
3arte w Arenie Gliwice odby-
wają się warsztaty taneczne. Już 
tej jesieni spotkamy się podczas 
maratonu zumby, Halloween 
Night Party i warsztatów dance-
hallowych z Agatą Ligas. To jak? 
Z kim widzimy się na parkiecie?
 (Arena Gliwice)

Zapraszamy na spektakularne wydarzenie łączące mu-
zykę najsłynniejszych kompozytorów na świecie. Zna-
komici i starannie wyselekcjonowani artyści z całego 
świata – orkiestra symfoniczna, chór oraz wokaliści 
– stworzą niepowtarzalną atmosferę, która przeniesie 
widzów w magiczny, filmowy świat. Już 15 października 
spotkamy się w arenie Gliwice podczas koncertu „tri-
bute to Hans Zimmer, Ennio morricone, John Williams”.
Usłyszymy największe utwory fil-
mowe stworzone przez wybitnych 
kompozytorów: Hansa Zimmera, 
Ennio Morricone i Johna Williamsa. 
Plonem ich pracy są ścieżki dźwię-
kowe do około 1000 filmowych 
produkcji. Osławieni mistrzowie 
muzyki filmowej zebrali mnóstwo 
nagród, w tym najsłynniejsze: 
Oscary, Złote Globy czy Grammy.

To będzie pierwszy taki wieczór 
w Arenie Gliwice – 15 października 
w muzycznej podróży towarzyszyć 
nam będą hity z filmowych arcy-

dzieł, m.in. „Króla Lwa”, „Gladiato-
ra”, „Gwiezdnych Wojen”, „Piratów 
z Karaibów”, „Dawno temu w Ame-
ryce”, „Nienawistnej Ósemki”, „Listy 
Schindlera” czy „Szczęk”. Na takim 
wydarzeniu nie powinno zabraknąć 
żadnego fana muzyki! Bilety są do-
stępne na stronie Royal Concert. 

To nie koniec muzycznych emocji. 
Tej jesieni zapraszamy was również 
na PalmJazz, Visual Concert oraz 
koncert Darii Zawiałow. Szczegóły 
na stronie arenagliwice.com.
 Arena Gliwice
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nauka

Gaudeamus na Politechnice Śląskiej
Gliwicka alma mater po raz 77. zainaugurowała nowy rok akademicki. Piątkowa uroczystość połączona była z nada-
niem tytułu Doktora Honoris causa prof. Jurijowi Bobalo, rektorowi Politechniki lwowskiej. W wydarzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele społeczności akademickiej i studenckiej, a także reprezentacje zaprzyjaźnionych uczelni, placówek edu-
kacyjnych i kulturalnych, przedsiębiorstw, władz samorządowych i kościelnych oraz służb mundurowych. Jednym z gości 
zabierających głos podczas inauguracji był prezydent Gliwic adam neumann.

W przemówieniu inauguracyjnym 
rektor Politechniki Śląskiej prof. 
Arkadiusz Mężyk nawiązał m.in. 
do wejścia w życie nowej ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce, w której ocena jakości działal-
ności naukowej oparta będzie na 
nowych zasadach. Nie zabrakło też 
odniesień do rzeczywistości pande-
micznej. – Rozpoczynający się rok 
akademicki będzie dla wszystkich 
polskich uczelni, w tym również dla 
Politechniki Śląskiej, bardzo trudny. 
W dalszym ciągu trwa pandemia 
Covid-19. Mamy doświadczenie 
w zwalczaniu jej skutków, jednak 
nie mamy pewności, jak będzie 
się rozwijała po powrocie całej 
kilkunastotysięcznej społeczności 
akademickiej w mury uczelni. 
Apeluję o rozsądek i odpowie-
dzialność w naszych działaniach. 
Bez wątpienia czeka nas wiele 
wyzwań i ciężkiej pracy – mówił 
prof. Mężyk.

Po przemówieniu inauguracyjnym 
rektor Politechniki Śląskiej uro-
czyście otworzył nowy rok akade-
micki, a prorektor ds. studenckich 
i kształcenia, prof. Wojciech Szkli-

niarz, rozpoczął immatrykulację 
reprezentantów studentów I roku. 
W grupie ślubujących znaleźli się 
najlepsi kandydaci wyłonieni 
w procesie rekrutacji – wśród nich 
dwoje studentów zagranicznych 
z Etiopii i Tanzanii. Wręczono także 
medale Omnium Studiosorum 
Optimo, czyli najlepszemu wśród 
studentów. W tym roku medal ten 
otrzymało pięcioro absolwentów 
Politechniki Śląskiej.

Po powitaniu społeczności stu-
denckiej przez przewodniczącego 
samorządu studenckiego Dawida 
Mordarskiego przyszedł czas na 
clou piątkowej inauguracji – uro-
czystość nadania tytułu Doktora 
Honoris Causa prof. Jurijowi 
Bobalo, rektorowi Politechniki 
Lwowskiej. Profesor otrzymał 
ten zaszczytny tytuł m.in. za ini-
cjowanie nowoczesnych rozwią-
zań dotyczących polityki jakości 
w szkolnictwie wyższym, integra-
cję środowiska naukowego Polski 
i Ukrainy, a także zaangażowanie 
w rozwój współpracy naukowej 
i dydaktycznej oraz podejmo-
wanie działań na rzecz rozpo-

znawalności międzynarodowej 
Politechniki Śląskiej.

Laudację wygłosił prorektor 
ds. nauki i rozwoju prof. Marek 
Pawełczyk. – Czerpiąc ze śre-
dniowiecznej tradycji czołowych 
europejskich uniwersytetów, 
pragniemy po raz 52. w naszej 
77-letniej historii uhonorować 

osobę szczególnie zasłużoną 
w rozwoju nauki i społeczeństwa, 
której dorobek niesie szczególną 
wartość dla naszej uczelni. Nie bez 
powodu nawiązuję w tym miejscu 
do historii, gdyż właśnie ona łączy 
Politechnikę Lwowską z Politech-
niką Śląską. Ciągle z dumą odwo-
łujemy się do nazwisk pierwszych 
profesorów, którzy przybyli ze 
Lwowa, aby zbudować na Śląsku 
silny ośrodek akademicki – mówił 
prof. Pawełczyk.

Po nałożeniu szarfy doktorskiej 
i wręczeniu dyplomu przez rek-
tora Politechniki Śląskiej, prof. 
Jurij Bobalo wygłosił wykład 
inauguracyjny. Zaprezentował 
zgromadzonym system szkol-
nictwa wyższego Ukrainy oraz 
swoją uczelnię. – Chciałem po-
dziękować za tak wysoką ocenę 
mojej działalności i za nadanie 
mi zaszczytnego tytułu Doktora 
Honoris Causa Politechniki Ślą-
skiej. Jestem też wdzięczny moim 

kolegom z Polski za możliwość 
przemawiania w moim ojczystym 
języku ukraińskim. Dzisiejsze 
spotkanie potwierdza, że nasza 
współpraca jest coraz bardziej 
skuteczna i owocna – podkreślił 
prof. Jurij Bobalo.

Podczas uroczystości głos zabrali 
także prezydenci akademickich 
miast: Gliwic, Katowic i Zabrza. 
– Oddziaływanie Politechniki 
Śląskiej jest wielkie i znaczące, 
jeśli chodzi o rozwój Gliwic i budo-
wanie perspektyw na przyszłość 
całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Dzisiejszy dzień jest 
szczególny, ponieważ gościmy 
prof. Jurija Bobalo. Pana obecność 
jest impulsem, aby wspominać to, 
co działo się w Gliwicach 76 lat 
temu, kiedy profesorowie lwow-
scy tworzyli tutaj Politechnikę 
Śląską – zaakcentował w swoim 
przemówieniu prezydent Gliwic 
adam neumann. 
 (Pol.Śl./kik)

Dobiega końca XVi edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą 
Gliwic. autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich, 
które mogą być wykorzystane do promocji miasta, mają szanse na wygranie 
nagród pieniężnych lub rzeczowych. termin zgłoszeń upływa 15 października. 
W poprzednich latach nagrodzono w sumie 52 osoby.

W konkursie mogą wziąć udział 
absolwenci studiów wyższych, 
którzy obronili tytuły w latach 
2018–2021 i nie brali udzia-
łu w poprzednich edycjach. 
Uwaga! Prawo do zgłaszania 
prac mają władze uczelni lub 
wydziału, posiadające prawo 
do nadawania tytułu licencjata, 
inżyniera, magistra lub doktora. 
Autorzy mogą także zgłosić pra-

ce do konkursu – po uzyskaniu 
rekomendacji władz uczelni, 
wydziału lub placówki badaw-
czej. O tym, które prace zostaną 
nagrodzone, zadecyduje Prezy-
dent Miasta Gliwice w oparciu 
o opinię komisji konkursowej, 
w skład której wejdą przedsta-
wiciele Prezydenta Miasta, Rady 
Miasta Gliwice oraz Politechniki 
Śląskiej.

Termin zgłoszeń do konkursu upły-
wa 15 października. Prace przyjmo-
wane są w sekretariacie Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(ul. Zwycięstwa 21, p. 132, tel. 
32/239-12-89). Regulamin jest 
dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu).   
 (UM)

Prace dyplomowe o Gliwicach POsZukiWanE!
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EDukacJa

„Żaden uczeń z Gliwic nie pojedzie na wycieczkę. Winny urząd miasta?” – czytamy w tytule tekstu 
umieszczonego na jednym z gliwickich portali. W świecie związanym z mediami znana jest regu-
ła, że na każdy nagłówek prasowy kończący się znakiem zapytania można odpowiedzieć „nie”. 
sprawa, o której piszę, jest kolejnym dowodem na słuszność tego stwierdzenia.
Jakie więc wycieczki ominą mło-
dych gliwiczan? Chodzi o prowa-
dzony przez Ministerstwo Edu-
kacji program „Poznaj Polskę”, 
w ramach którego możliwe jest 
uzyskanie do 80% dofinanso-
wania do wycieczek szkolnych. 
Zapowiadając program, minister 
Czarnek informował, że propo-
nuje uczniom i nauczycielom 
wycieczki w ramach 4 obszarów 
edukacyjnych:
1. Śladami Polskiego Państwa 

Podziemnego,
2. Śladami Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego,
3. Kultura i dziedzictwo naro-

dowe,
4. Największe osiągnięcia pol-

skiej nauki.

Ustalmy więc, dlaczego gliwiccy 
uczniowie zostali pozbawieni 
możliwości skorzystania z pro-
gramu. Do portalu, o którym 
pisałem na wstępie, zgłosiła się 
nauczycielka pracująca w Zespo-
le Szkół im. Janusza Korczaka 
z następującą informacją: Po 
uzyskaniu informacji o naborze 
wniosków w ramach programu 
„Poznaj Polskę” Pana Ministra 
Przemysława Czarnka, niezwłocz-
nie podjęłam przygotowania 
szkolnej, trzydniowej, patriotycz-
nej wycieczki, zaplanowanej dla 
uczniów. Wniosek przygotowany 
przez nauczycielkę nie znalazł się 
jednak na ministerialnej liście 
dofinansowanych wycieczek. 
Powodem, zdaniem nauczycielki, 
ma być to, że Urząd Miejski zbyt 
długo zwlekał z wysłaniem wnio-
sku do ministerstwa, a wnioski 

rozpatrywane są na zasadzie „kto 
pierwszy, ten lepszy”. Kolejnym 
dowodem na rzekomą winę urzę-
du ma być fakt, że do programu 
nie zakwalifikowała się żadna 
gliwicka szkoła.

sprawdźmy więc, które szko-
ły otrzymały dofinasowanie. 
na stronie ministerstwa są 
dostępne 4 listy zawierające 
wykaz ponad 2 tys. pozytyw-
nie rozpatrzonych wniosków. 
nie ma wśród nich nie tylko 
szkół z Gliwic, ale również 
z żadnego miasta na prawach 
powiatu z naszej konurbacji. 
co więcej – znajdziemy tam 
zaledwie kilkanaście wnio-
sków z dużych miast, z czego 
większość to szkoły katolickie 
lub niepubliczne.

Czy zatem wszystkie najwięk-
sze miasta w Polsce również 
przetrzymały wnioski? Okazuje 
się, że taki stan rzeczy wynika 
z reguł programu. Przewidu-
je on, że wnioski muszą być 
weryfikowane przez „organy 
założycielskie”. W przypadku 
szkół publicznych są to właści-
we samorządy i działające w ich 
urzędach wydziały edukacji. Taki 
wydział musi zebrać informacje 
o wszystkich wnioskach swoich 
szkół i przesłać do MEN tzw. for-
mularz ogólny. Czy możliwe było 
składanie tego formularza dla 
każdego wniosku z osobna? Nie 
wiadomo. Pracownicy minister-
stwa, z którymi kontaktowali się 
gliwiccy urzędnicy, nie potrafili 
zapewnić, że złożenie formularza 

na jeden lub kilka projektów nie 
zablokuje możliwości zgłaszania 
kolejnych. Widać więc wyraźnie, 
że szkoły niepubliczne oraz małe 
miejscowości, gdzie jest zaledwie 
kilka placówek oświatowych, 
były w stanie szybciej wysłać for-
mularz – nie musiały czekać, aż 
uzbierają kilkadziesiąt czy kilka-
set zweryfikowanych wniosków.

Do Wydziału Edukacji UM w Gli-
wicach trafiło 47 wniosków. Szko-
łom przekazano, żeby składały je 
do 14 września (dwa tygodnie 
przed terminem naboru określo-
nym przez MEN). Niestety, środki 
na program wyczerpały się już 
13 września. 24 września MEN 
poinformował, że 27 września 
uruchomi drugi nabór wnio-
sków. Jeszcze tego samego dnia 
gliwicki Wydział Edukacji złożył 
wspomniany „formularz ogólny”, 
który uruchamia procedurę. Nie-
stety, nie został on przyjęty przez 
system. Mimo licznych prób 
kontaktu z MEN (telefonicznie 
i mailowo) 28 września, czyli 
dzień po rozpoczęciu naboru, 
otrzymaliśmy informację, że 
dodatkowa pula również została 
wyczerpana.

Warto również prześledzić los 
wniosku, który opisuje zatroska-
na nauczycielka. Okazuje się, że 
wniosek został przekazany do 
Wydziału Edukacji UM w Gliwi-
cach 14 września, ale zawierał 
błędy i został zwrócony do 
poprawy. Poprawiony wniosek 
przekazano 16 września, czyli już 
po informacji o wyczerpaniu puli. 

Ponownie kompletny wniosek 
trafił do urzędu 24 września.

Zaznaczam, że nie chcę piętno-
wać osób, które popełniły błędy 
we wnioskach. Wymagały one 
zgromadzenia dużej liczby infor-
macji (ustalenie miejsc, spraw-
dzenie odpłatności za bilety, 
możliwości zakwaterowania i po-
siłków, sprawdzenie dostępności 
autokarów itd.). To oczywiste, że 
w tak krótkim czasie i przy tak 
dużej liczbie wniosków wystąpią 
błędy, które w przypadku więk-
szego miasta rzutują niestety na 
wszystkich. Problemem nie są 
szkoły, lecz zaproponowany przez 
ministerstwo system.

Dlaczego zamęczam Państwa 
tymi wyjaśnieniami? Tu muszę 
wrócić do wspomnianej na wstę-
pie publikacji. Pracownica porta-
lu, nie czekając na wyjaśnienia 
miasta (tekst pojawił się ledwie 
kilka godzin po przesłaniu pytań 
do urzędu), postanowiła obwinić 
Urząd Miejski, podając jednocze-
śnie nieprawdziwą informację, 
że „żaden uczeń z Gliwic nie 
pojedzie na wycieczkę”. Jeśli ta-
kie podejście do dziennikarstwa 
kojarzy się komuś ze standardami 
wyznaczanymi od kilku lat przez 
media publiczne, to coś może 
być na rzeczy. Portal, który raczy 
czytelników sensacyjnym na-
główkiem, prowadzi trzech nie-
doszłych radnych PiS-u. Powstał 
on w ramach projektu, na który 
prawie 200 tys. zł dotacji przy-
znał podległy rządowi Narodowy 
Instytut Wolności. Informatorka 

portalu pisze, że pracuje w Ze-
spole Szkół im. Jana Korczaka. 
W 2019 r. jedna z nauczycielek 
tej szkoły kandydowała do sejmu 
z list PiS. To znana w Gliwicach 
działaczka związana z partią rzą-
dzącą. Czy to ta sama osoba? Nie 
wiem. W Polsce każdy ma prawo 
do swobody działalności politycz-
nej. W Gliwicach szanujemy to 
prawo oraz prawo dziennikarzy 
do ochrony źródeł informacji. 
Nikt nie będzie więc tego ustalał.

Ocenę, czy mamy do czynienia 
z dziennikarstwem czy z działal-
nością polityczną pozostawiam 
jednak Państwu. A zatroskanych 
pracowników rzeczonego por-
talu i wszystkich innych miesz-
kających w Gliwicach działaczy 
związanych z partią rządzącą 
proszę o pomoc i interwencję 
u szanownego „Pana Ministra 
Przemysława Czarnka”. W trakcie 
naboru zgłaszaliśmy do MEN, że 
procedura jest krzywdząca dla 
miast z dużą liczbą szkół. Otrzy-
maliśmy, co prawda, zapewnie-
nie, że tegoroczna edycja jest 
pilotażowa i w przyszłym roku 
zostaną wprowadzone rozwią-
zania ułatwiające dostęp do 
programu dużym miastom. Gli-
wiccy uczniowie nie powinni być 
dyskryminowani w dostępie do 
tak wartościowego rządowego 
programu i każda pomoc w tej 
sprawie będzie bardzo mile  
widziana.

Wycieczka śladami 
kardynała stefana Wyszyńskiego  
nie dla uczniów gliwickich szkół

fo
t. 

Un
sp

la
sh

Łukasz Oryszczak
 rzecznik prasowy 

prezydenta Gliwic



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 40/2021 (1077), 7 października 2021 5

innOWacJE

nowoczesne rozwiązanie z Gliwic
Gliwice intensywnie rozwijają się gospodarczo, głównie w branży nowych technologii. W mieście jest coraz więcej 
start-upów oferujących nowoczesne rozwiązania, a firmy z wieloletnią tradycją zdobywają kolejne obszary rynku, 
oferując produkty, które wpływają na poprawę jakości życia. Jednym z tego typu rozwiązań jest infokomunikator – in-
nowacyjny system przyzywowy dla branży medycznej, za który gliwicka firma infotower Business solutions, otrzymała 
wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu Marka-Śląskie.
Gliwice od lat stawiają na 
nowoczesne technologie, 
a samorząd chętnie współ-
pracuje z przedsiębiorcami 
i naukowcami. W mieście jest 
coraz więcej firm, które wpro-
wadzają najnowocześniejsze 
technologie, produkty i usługi, 
osiągając sukcesy biznesowe 
i naukowe. Za swoją działalność 
otrzymują nagrody i wyróżnie-
nia, m.in. w konkursie Inno-
wator Śląska organizowanym 
przez Górnośląski Akcelerator 
Przedsiębiorczości Rynkowej czy 
Marka-Śląskie Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. We 
współpracy z Miastem Gliwice 
organizowane są też eksperckie 
debaty i konferencje poświęco-
ne tej tematyce. 

Firmy branży nowych technologii 
współpracują chętnie z Politech-
niką Śląską – uczelnią badawczą, 
której wykwalifikowana kadra 

i potencjał naukowy umożliwiają 
tworzenie innowacyjnych roz-
wiązań i dalszy rozwój. Wielu 
absolwentów tej uczelni korzysta 
ze zdobytej wiedzy i doświad-
czenia i zakłada własne firmy. 
Jednym z nich jest Tomasz Wer-
ner, dawny student informatyki 
na Politechnice Śląskiej. Swoją 
firmę Infotower Business So-
lutions założył w Gliwicach. Jej 
produkt – Infokomunikator – 
został wyróżniony w konkursie 
Marka-Śląskie za innowacyjność 
i praktyczne zastosowanie, które 
ułatwi codzienne funkcjono-
wanie chorym i personelowi 
szpitala. To wyjątkowy system 
przyzywowy, który umożliwia 
sprawną komunikację, ale nie 
tylko. 

Gliwicki system różni się od 
tradycyjnych systemów przy-
zywowych, których główną, 
a często jedyną funkcją jest 

umożliwienie pacjentowi 
wezwania pielęgniarki.

– Jego innowacyjność polega 
przede wszystkim na wykorzy-
staniu wielokanałowej łączności 
bezprzewodowej do umożliwie-
nia komunikacji między użytkow-
nikami systemu. Pilot przy łóżku 

pacjenta służy do wzywania 
pielęgniarki, za jego pomocą 
można też sterować telewizo-
rem, roletami, klimatyzacją i in-
nymi elementami wyposażenia 
sali chorych. Ma wbudowany 
czujnik do pomiaru poziomu 
bólu i latarkę. Możliwości sys-
temu można dostosowywać do 

potrzeb konkretnej placówki – 
mówi Tomasz Werner, prezes 
Infotower Business Solutions.

W Infokomunikatorze wezwanie 
od pacjenta przyjmowane jest 
na smartfon, za pomocą które-
go pielęgniarka może nawiązać 
z pacjentem połączenie głosowe, 
bo przy jego łóżku jest specjalny 
pilot–słuchawka do odbierania 
takich połączeń. Jedną z funk-
cjonalności systemu jest możli-
wość odpowiedzi na wezwanie 
pacjenta. System umożliwia też 
połączenia głosowe i tekstowe 
między użytkownikami oraz 
wieloosobowe rozmowy z rów-
noczesnym przeglądaniem na 
wyświetlaczu wyników badań 
i innych dokumentów medycz-
nych. Infokomunikator można 
zintegrować z systemem infor-
matycznym placówki, w której 
został zainstalowany.  
 (mf)

technopark rozrasta się w szybkim tempie. W nowym, trzecim już budynku spółki, powstaną laboratoria z urzą-
dzeniami do druku 3D i kreatywna przestrzeń wspomagająca tworzenie produktów.
Gliwicki Technopark zajmuje się 
organizowaniem szeroko poję-
tego wsparcia dla przedsiębior-
ców. Za swoje działania został 
uznany przez Ministerstwo 
Rozwoju, Pracy i Technologii 
Hubem Innowacji Cyfrowych. 
Ostatnio spółka połączyła siły 
z największym w Polsce tech-
noparkiem w Poznaniu i razem 
wspierają transformację cyfrową 
i biznesową przedsiębiorstw. Ma 
też wsparcie Miasta Gliwice. 
Dzięki temu może inwestować 
w infrastrukturę. Obecnie trwa 
rozbudowa Technoparku, która 
ma się przyczynić do nadania 
dzielnicy Politechnika charakteru 
dzielnicy innowacji.

– Dzięki rozbudowie Technoparku 
i rewitalizacji dzielnicy Politech-
nika, w tej części Gliwic lokuje 
się coraz więcej młodych firm 
technologicznych i organizacji 
związanych z pobudzaniem kre-
atywności i innowacji. Po zakoń-
czeniu naszej inwestycji będzie 
ich około 150-200, w większości 
mających relacje z Politechniką 
Śląską. Uzupełnieniem tego będą 
laboratoria Politechniki i Techno-
parku. Ten potencjał, plus dobre 
skomunikowanie dzielnicy z dro-
gami wylotowymi w kierunku 
Wrocławia i Katowic powoduje, 

że spełnione są kryteria dla roz-
woju dzielnicy technologicznej 
miasta, mogącej wzorować 
się na europejskich ośrodkach 
o podobnych aspiracjach w dzie-
dzinie technologii i rozwoju nauki 
– wyjaśnia prof. dr hab. inż. Jan 
Kosmol, prezes zarządu gliwic-
kiego Technoparku.

W dwóch budynkach tech-
noparku działa obecnie 
prawie 80 przedsiębiorstw. 
lada moment będzie ich 
znacznie więcej.

Trwa budowa trzeciego już obiek-
tu Technoparku. Budynek będzie 
gotowy w pierwszym kwartale 
2022 r. Nabór nowych firm roz-
pocznie się jeszcze w tym roku. 
Nowoczesny obiekt dla 20 firm, 
o powierzchni około 1370 m2 , 
będzie zintegrowany z istnieją-
cym już budynkiem Technopark II 
specjalnym łącznikiem, w którym 
również znajdą się biura. Przed 
Inkubatorem Nowoczesnych 
Technologii powstaną miejsca 
postojowe, droga wewnętrzna 
oraz chodniki. W przyszłości w sa-

mym budynku będą świadczone 
usługi Living Lab, czyli laborato-
rium innowacji, które pomaga 
wprowadzać na rynek nowe pro-
dukty, usługi, marki i technologie. 
Wspierane będą nie tylko firmy, 
które znajdą swoją siedzibę w In-
kubatorze, ale również te, które 
skorzystają z usługi Living Lab. 
W budynku znajdzie się przestrzeń 
sprzyjająca pracy warsztatowej, 
networkingowi i spotkaniom 
w trybie mniejszych konferencji. 
Całość uzupełnią współdzielone 
przez najemców sale spotkań, 

przestrzeń wyposażona w sche-
maty do tworzenia modeli biz-
nesowych, a także laboratorium 
druku 3D. Budowa obiektu będzie 
kosztować około 7 mln zł.

technopark real izuje 
również wspólny projekt 
z mieszkańcami Gliwic.

Projekt ma na celu utworzenie 
12 małych firm rodzinnych. Już 
w październiku 12 mieszkańców 
Gliwic otworzy działalności go-
spodarcze dofinansowane przez 
Technopark Gliwice na łączną 
kwotę 679 800 zł. Każda z 12 
firm otrzyma ponad 50 tys. zł 
dofinansowania i będzie wspie-
rana przez ekspertów Techno-
parku przez pierwszy rok swojej 
działalności.

Niezależnie od tego Technopark 
prowadzi jeszcze szkolenia języ-
kowe i komputerowe dla osób 
pracujących oraz pomaga oso-
bom bezrobotnym przekwalifi-
kować się, by ponownie weszły 
na rynek pracy. 

Więcej informacji na temat 
działalności Technoparku oraz 
kursów można znaleźć na stro-
nie internetowej www.techno-
park.gliwice.pl. (mf)

rośnie dzielnica innowacji

itBs infokomunikator

fo
t. 

G.
 K

og
ut

 / 
UM

 G
liw

ice

fo
t. 

In
fo

to
w

er
 B

us
in

es
s S

ol
uti

on

www.technopark.gliwice.pl
www.technopark.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 40/2021 (1077), 7 października 20216

kultura

koncert bachowski w kościele pw. Wszystkich Świętych, występy gwiazd 
festiwalu PalmJazz w Jazovii, występ Gliwickiej Orkiestry kameralnej 
na scenie Bajka – nadchodzący weekend w Gliwicach będzie miał nie-
zwykłe brzmienie. uwadze teatromanów polecamy natomiast premierę 
„kartoteki” w reż. P. szkotaka na scenie teatru miejskiego w Gliwicach.

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na stronie kultura.
gliwice.eu. Jesteś organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na naszą 
stronę poprzez formularz. 

	Jest piątek, są szachy! 8 paź-
dziernika gramy w Bibliofo-
rum: o godz. 17.00 grupa 
początkująca dzieci, o godz. 
18.00 młodzi i zaawansowani 
gracze. O godz. 19.00 grają 
dorośli.

	W piątek o godz. 18.00 warto 
zajrzeć do Stacji Artystycznej 
Rynek (Rynek 4–5). monika 
krasoń będzie oprowadzać 
po swojej wystawie malar-
stwa „kolor to tworzywo”.

	Festiwal PalmJazz będzie grał 
w Jazovii (Rynek 10) przez 
cały weekend! W piątek 
o godz. 19.00 wystąpi Dave 
Douglas, a o godz. 21.30 – 
Jose luiz Gutierrez iberjazz 
trio. Na sobotę zaplanowano 
występy trygve seim & Frode 
Haltli (godz. 19.00) i Joaquin 
sosa Quartet (godz. 21.30). 
W niedzielę o godz. 19.00 
zagra nils Petter molvaer,  
a o godz. 21.30 Wacław 
Zimpel.

	Do soboty 9 października trwa 
impreza artystyczna kaczyniec 
kulturalnie. 8 października 
w Centrum 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
(ul. Studzienna 6) odbędą się 
wernisaże wystaw „Onirycznie 
– malarstwo” Bożeny szwai 
i „Obiekty” Wojtka W. Zieliń-
skiego. W tej samej przestrzeni 
będzie można oglądać otwartą 
wcześniej wystawę twórczości 
gliwickich plastyków Heleny 
i Józefa szubów. Na 9 paź-
dziernika w galerii ArtStudio 
(ul. Kaczyniec 26) zaplanowano 
wernisaż wystawy „Fotografia 
otworkowa” Piotra szewczy-
ka, a także artmapping na ele-
wacjach kamienic. W oba dni 
spotykamy się o godz. 18.00.

	W sobotę o godz. 10.30 
w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) rozpocznie się 

Poranek dla dzieci – twórcze 
spotkanie ze sztuką.

	„Czytanie wzmacnia” to ha-
sło Vii nocy Bibliotek. 9 paź-
dziernika między godz. 14.00 
a 19.00 gliwiccy bibliotekarze 
będą świętować w Centrum 
Handlowym Forum (ul. Lipo-
wa 1). W planach są rodzinne 
warsztaty.

	W sobotę o godz. 16.00 
w kościele pw. Wszystkich 
Świętych (ul. Kościelna 4) 
rozpocznie się koncert „mis-
sa solemnis” w wykonaniu 
triplum i michała Białki. Wy-
darzenie będzie elementem 
XXII Gliwickiego Festiwalu 
Bachowskiego.

	W sobotę o godz. 18.00 na 
Scenie Bojków (ul. Parkowa 
5) wystąpi Gliwicka Or-
kiestra kameralna i Piotr 
sałajczyk pod batutą Piotra 
Tomasiewicza. W programie 
„Mistrzowskich interpre-
tacji” jest między innymi 
muzyka Mieczysława Karło-
wicza i Wolfganga Amadeusa 
Mozarta.

	O godz. 18.55, w sobotę, 
w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) rozpocznie się 
transmisja opery „Borys 
Godunow” z cyklu „Met 
Opera”. Produkcja stephe-
na Wadswortha to pierwszy 
pokaz w nowym sezonie.

	Na 9 października, w setną 
rocznicę urodzin Tadeusza 
Różewicza, zaplanowano 
premierę spektaklu „karto-
teka” w reżyserii P. szkotaka. 
Przedstawienie rozpocznie się 
o godz. 19.00 w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach (ul. Nowy 
Świat 55–57). Spektakl będzie 
można obejrzeć także w nie-
dzielę. Na 10 października 
zaplanowano też wydarzenia 

dodatkowe. Szczegóły na teatr.
gliwice.pl.

	Postać Różewicza wróci także 
w niedzielę w Amoku (ul. Dol-
nych Wałów 3). Od godz. 11.00 
kino będzie wyświetlać filmy 
Petera lachmanna opowiada-
jące o „różewiczu gliwickim”.

	W niedzielę o godz. 16.15 
w kinie Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) rozpocznie się Ki-
nowy podwieczorek dla całej 
rodziny. Mali i duzi kinomani 
zobaczą film aktorski „Wszy-
scy za jednego” w reżyserii J. 
Helgeland.

	Na niedzielne popołudnie 
zaplanowano także projekcję 
„muzeum Prado – kolekcja 
cudów”. Będzie to filmowa 
podróż do Madrytu i jednego 
z najsłynniejszych muzeów 
świata, początek o godz. 18.15 
w gliwickim Amoku.

	W Bibliotece Centralnej (ul. 
Kościuszki 17) można oglądać 
wystawę fotograficzną „Z Gli-
wic do… moje podróże”, a na 
Rynku – ekspozycję poświęco-
ną tadeuszowi różewiczowi.

	Do końca października 
w Domu Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 
14) można oglądać wystawę 
prac studentek i studentów 
Politechniki Śląskiej „nowe 
zagospodarowanie histo-
rycznego żydowskiego domu 
przedpogrzebowego w tar-
nowskich Górach”.

	W Filii nr 30 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Partyzantów 25) do 31 
października można zoba-
czyć wystawę „lem literac-
kim patronem roku 2021”. 
W ten sposób świętujemy 
setną rocznicę urodzin Sta-
nisława Lema. (mm)

„czytanie wzmacnia” to hasło tegorocznej, Vii 
edycji nocy Bibliotek. Z tej okazji miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach oraz centrum Handlowe 
Forum w Gliwicach zapraszają w sobotę 9 paź-
dziernika do cH Forum (ul. lipowa 1) na bezpłatne 
„zaczytane” warsztaty dla całych rodzin.
Zaczytany kącik mocy, 
czarodziejskie plastry 
drewna i worki na książ-
ki, magiczne zakładki 
i breloczki oraz branso-
letki mocy – to wszystko 
czekać będzie na was na 
scenie Forum w godz. 
14.00–19.00.

Noc Bibliotek to wielkie święto 
bibliotek i czytania oraz ogól-
nopolska akcja, która w niekon-
wencjonalny sposób zachęca do 
korzystania z zasobów bibliotek 
– lokalnych centrów żywej kultu-
ry i edukacji, miejsc otwartych 
i dostępnych z ofertą dla osób 
w każdym wieku.

literacka jesień z miejską Biblioteką Publiczną 
w Gliwicach trwa w najlepsze – przed nami kolej-
ny miesiąc wspaniałych podróżniczych spotkań 
i wydarzeń w ramach projektu „Haczyk – gliwickie 
spotkania literackie”.
14 października o godz. 18.00 
w Bibliotece Centralnej przy 
ul. Kościuszki 17 rozpocznie się 
spotkanie z Marzeną Filipczak – 
podróżniczką, dziennikarką, au-
torką książek o samodzielnym 
podróżowaniu, która opowie 
m.in. o bliskiej egzotyce na 
nowe czasy.

Marzena Filipczak samotnie 
przemierzyła m.in. subkonty-
nent indyjski, Azję Południowo-
-Wschodnią, Azję Środkową 
(w tym zamknięty na świat 
Turkmenistan i miasta na daw-
nym Jedwabnym Szlaku), Bliski 
Wschód (Iran, Kurdystan w gra-
nicach Turcji i Iraku, Jordanię 
i inne), Kaukaz, wielokrotnie 
Skandynawię i Bałkany, wędro-
wała przez Himalaje i Islandię, 
biwakowała w namiocie w afry-

kańskich parkach narodowych. 
Zawsze podróżuje w pojedynkę, 
bo uważa, że w ten sposób 
wszystko odczuwa się „bar-
dziej” – i miejscowi ludzie są 
wobec niej śmielsi, i ona ma 
częściej potrzebę do nich po-
dejść.

Daj się porwać w podróż literac-
kim szlakiem z Miejską Bibliote-
ką Publiczną w Gliwicach! Liczba 
miejsc ograniczona. W związku 
z uczestnictwem w wydarzeniu 
w czasie obowiązywania stanu 
epidemii wymagane będzie 
złożenie pisemnego oświad-
czenia. Spotkanie odbędzie się 
w ramach projektu „Haczyk – 
gliwickie spotkania literackie”, 
dofinansowanego ze środków 
MKDNiS pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury.  

miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza 
na pokazowe zajęcia szachowe prowadzone przez 
trenerów akademii szachowej w Gliwicach oraz 
instruktorów klubu Osiedlowego „chatka”.
W ramach zajęć instruktorzy 
zaproponują wprowadzenie do 
świata szachów dzieciom, które 
jeszcze nie miały styczności z kró-
lewską grą i/lub zajęcia rozwija-
jące oraz zgłębiające techniki gry 
dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia będą odbywać się w piąt-
ki, w następujących terminach: 
08. 10 – Biblioforum, 15.10 – Fi-
lia nr 30 (Łabędy), 22.10 – Filia nr 
21 (os. Kopernika), 29.10 – Filia 
nr 5 (Sikornik), 05.11 – Filia nr 
16 (Sośnica), 09.11 – Filia nr 20, 
26.11 – Filia nr 15 (Trynek).

Godziny zajęć to: 17.00–17.45 
(grupa początkująca), 18.00- 
-18.45 - (grupa zaawansowana), 
19.00–19.45 – grupa dorosłych 
(tylko w Biblioforum).
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Gliwiczanin z podwójną „nike” 
Zbigniew rokita, pochodzący z Gliwic pisarz i reporter, został 
uhonorowany nagrodą literacką „nike” 2021 za książkę 
„kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. twórca był podwójnym 
zwycięzcą konkursu – w jego ręce powędrowała też „nike” 
czytelników i czytelniczek.

„Kajś” opowiada o Górnym 
Śląsku, na którym autor się wy-
chowywał i na który wrócił, żeby 
napisać tę książkę. Jego dzieło 
doceniło zarówno jury w 25. 
jubileuszowej edycji nagrody 
„Nike”, któremu przewodniczyła 
prof. Inga Iwasiów, jak i czytel-
niczki i czytelnicy, którzy także 
uznali książkę Rokity za najcie-
kawszą w tegorocznym konkur-
sie. Reporter odebrał nagrodę 
w niedzielę 3 października, pod-
czas uroczystej gali w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie.

– O swoich korzeniach wiedzia-
łem mało. Nie wierzyłem, że na 
Śląsku przed wojną odbyła się 

jakakolwiek historia. Moi ante-
naci byli jakby z innej planety, 
nosili jakieś niemożliwe imiona: 
Urban, Reinhold, Lieselotte – 
mówi Zbigniew Rokita.

Ale „Kajś” to nie tylko opowieść 
o tym, co minęło, o wielkiej historii 
i małych codziennych sprawach, ale 
też spojrzenie na Śląsk współcze-
sny. Pisarz przechodzi od rodzaju 
rodzinnej sagi do reportażu. Warto 
sięgnąć po „Kajś” nie tylko z okazji 
obchodzonych rocznic kolejnych 
powstań śląskich – to książka i dla 
„hanysów”, i dla „goroli”.

Zbigniew Rokita pochodzi z Gliwic. 
„Kajś” jest jego drugą książką. 

Wcześniej napisał książkę re-
porterską „Królowie strzelców. 
Piłka w cieniu imperium”. Obie 
pozycje ukazały się w wydawnic-
twie Czarne. Rokita pisze także 
do gazet, między innymi „Tygo-
dnika Powszechnego”, „Polityki” 
i „Dziennika Gazety Prawnej”. 
Specjalizuje się w problematyce 
Europy Wschodniej i Górnego 
Śląska.

Nagroda Literacka „Nike” jest 
przyznawana najlepszej książce 
roku, bez względu na gatunek 
literacki. Wcześniej zdobywali ją 
tacy autorzy, jak Czesław Miłosz, 
Olga Tokarczuk czy – w ubiegłym 
roku – Radek Rak. (mm)
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Fortepianowa magia w wykonaniu leszka moż-
dżera 7 października będzie nadawać ton podczas 
festiwalu PalmJazz. W programie nadchodzących 
koncertów w gliwickiej Jazovii są także występy 
Dave’a Douglasa, duetu trygve seim & Frode 
Haltli i Wacława Zimpela.
Festiwal PalmJazz to coroczne 
gliwickie święto muzyki jazzowej 
i etnicznej. W tym roku festiwal 
rozpoczął się wydarzeniem wyjąt-
kowym – 30 września wspólny kon-
cert dali Jan Nowicki i De Profundis. 
Po takim muzycznym trzęsieniu 
ziemi napięcie już tylko rośnie!

W czwartek 7 października Cen-
trum Kultury Jazovia (Rynek 10) 
będzie należeć do pianisty leszka 
możdżera. Wystąpi dwukrotnie 
– o godz. 19.00 i 21.30. Zaliczany 
do najpopularniejszych muzyków 
jazzowych w Polsce, nagrał ponad 
100 albumów, w tym z Tomaszem 
Stańką, Januszem Muniakiem czy 
Michałem Urbaniakiem. W piątek 
8 października Jazovię odwiedzi trę-
bacz improwizator Dave Douglas  
(godz. 19.00) i hiszpańskie Jose 
luis Gutierrez iberjazz trio 

(godz. 21.30). Sobota 9 paździer-
nika rozpocznie się od podróży na 
muzyczną północ. O godz. 19.00 
wystąpi norweski duet trygve 
seim & Frode Haltli. O godz. 
21.30 znów zrobi się gorąco, za 
sprawą kubańskiego Joaquin 
sosa Quartet. Natomiast w nie-
dzielę 10 października publicz-
ność w Jazovii powita kolejnych 
jazzmanów z Norwegii – o godz. 
19.00 zagra nils Petter molva-
er Quartet. O 21.30 sceniczną 
pałeczkę przejmie świetny polski 
klarnecista Wacław Zimpel.

Festiwal PalmJazz potrwa do  
16 października. Informacje o bi-
letach są dostępne na stronie 
palmjazz.pl. Impreza jest dofinan-
sowana z budżetu Miasta Gliwice. 
 
 (mm)
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PalmJazz inspiruje
„missa solemnis” i „Harmonischer Gottesdienst – muzyczne nabożeństwo” 
– to tytuły dwóch kolejnych koncertów w ramach XXii Gliwickiego Festi-
walu Bachowskiego. sceną dla muzyków 9 i 12 października będą gliwickie 
kościoły – Wszystkich Świętych i Zbawiciela.

W sobotę 9 października o godz. 
16.00 w kościele pw. Wszystkich 
Świętych (ul. Kościelna 4) wy-
stąpi Męski Kwartet Wokalny 
TRIPLUM w składzie: Szczepan 
Kosior (tenor), Piotr Piwko (te-
nor), Marcin Wasilewski-Kruk 
(baryton) i Mariusz Zarzycki 
(bas). Na organach zagra Michał 
Białko. W programie koncertu 
jest utwór Messe pour les paro-
isses François Couperina.

– François Couperin to starszy 
kolega Jana Sebastiana. Obu 
kompozytorów łączy nie tylko 
fakt, iż wywodzą się z wielkich 
muzycznych dynastii, ale także 
dwa instrumenty, których byli naj-
większymi w historii mistrzami: 
klawesyn i organy. O ile w przy-
padku Bacha możemy dziś cieszyć 
się wielką liczbą kompozycji na te 
instrumenty, to z dzieł Couperina 
przetrwała do naszych czasów 
niemal wyłącznie muzyka kla-

wesynowa oraz fundamentalny 
podręcznik do nauki gry na tym 
instrumencie, którego zasady 
Bach stosował w swojej pracy 
pedagogicznej i twórczej. Dlatego 
też dzieło, które usłyszymy, ma 
wyjątkową rangę, a wykonywane 
jest stosunkowo rzadko – mówi 
Piotr Oczkowski, dyrektor Gliwic-
kiego Festiwalu Bachowskiego.

Następny koncert w ramach 
festiwalu, „Harmonischer Got-
tesdienst – muzyczne nabożeń-
stwo” , odbędzie się w kościele 
Zbawiciela (ul. Jagiellońska 19). 
We wtorek 12 października 
o godz. 18.00 zabrzmi muzyka 
Johanna Rosenmüllera, Philippa 
Heinricha Erlebacha i oczywiście 
Bacha. Wystąpią sopranistka 
Ingrida Gapova i trio Overto-
ne w składzie: Klaudia Matlak 
(skrzypce), Julia Karpeta (viola 
da gamba) i Maurycy Raczyński 
(pozytyw).

– Tytułowe Harmonischer Got-
tesdienst to zbiór 72 kantat 
kościelnych na cały rok, skom-
ponowanych przez przyjaciela 
Bacha – Georga Philippa Tele-
manna. Jedna z nich zabrzmi 
w Gliwicach w interpretacji 
znakomitej słowackiej sopra-
nistki, laureatki prestiżowych 
konkursów wokalnych w Londy-
nie i Karlovych Varach, współ-
pracującej stale z Filharmonią 
Narodową i Warszawską Operą 
Kameralną – zapowiada Piotr 
Oczkowski.

Wejściówki na koncerty są do 
nabycia za pośrednictwem 
portalu www.bilety24.pl oraz 
w Centrum Informacji Kultural-
nej i Turystycznej (ul. Dolnych 
Wałów 3). Organizatorem 
festiwalu jest Klub Inicjatyw 
Kulturalnych. Projekt jest dofi-
nansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)

W podniosłym tonie

www.bilety24.pl
https://palmjazz.pl/
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100-lEciE urODZin taDEusZa róŻEWicZa

nie przegap!
sobota, 9 października
 godz. 17.00, mała scena Teatru Miejskiego 

w Gliwicach 
Ogłoszenie i edycji Konkursu o Nagrodę 
Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza 
Konferencja prasowa z udziałem członków Rady 
Programowej Konkursu

 godz. 19.00, duża scena Teatru Miejskiego 
w Gliwicach 
Premiera: „kartoteka” tadeusza różewicza 
w reżyserii Pawła szkotaka

niedziela, 10 października
 godz. 11.00–15.00, Scena Bajka – Kino Amok,  

sala kameralna, ul. Dolnych Wałów 3 
„różewicz gliwicki”. Pokazy filmów Pete-
ra lachmanna i prelekcja prof. ireneusza 
Gielaty

 Tadeusz Różewicz: Twarze
 Moje pojednanie: Różewicz i Niemcy
 Szukamy życia w grobach: Tadeusz Różewicz, 

powroty
 godz. 14.00–14.30, mała scena Teatru Miejskie-

go w Gliwicach 
Dr Bogusław tracz, „Pozostawić w kartotece 
elementu przestępczego i podejrzanego”. 
służba Bezpieczeństwa Prl wobec tadeusza 
różewicza

 godz. 15.00–16.30, mała scena Teatru Miejskie-
go w Gliwicach 
spotkanie z Januszem Drzewuckim, autorem 
książek o tadeuszu różewiczu

 godz. 17.00–18.30, mała scena Teatru Miejskie-
go w Gliwicach 
Poetki i poeci różnych pokoleń czytają wiersze 
tadeusza różewicza w akompaniamencie 
kontrabasisty marcina Olesia. Prowadzenie: 
krzysztof siwczyk.

 godz. 19.00, duża scena Teatru Miejskiego 
w Gliwicach 
„kartoteka” tadeusza różewicza w reżyserii 
Pawła szkotaka

tadeusz różewicz mieszkał w Gliwicach wraz z rodziną przez blisko dwadzieścia lat, pisząc tutaj dzieła, które 
odmieniły oblicze polskiej poezji i dramatu współczesnego. W 100. rocznicę urodzin artysty jego najbardziej 
znany utwór sceniczny, „kartoteka”, zostanie po raz pierwszy wystawiony w mieście, w którym powstał.

– Bohater utworu, pozbawiony 
wiary i nadziei, nie jest zdolny do 
podjęcia żadnego działania, nie po-
trafi albo też nie chce podejmować 
decyzji, pogrążony w  meandrach 
własnej pamięci, skąd nieustannie 
powracają do niego pozostałe po-

staci dramatu – zapowiada spektakl 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor Teatru 
Miejskiego w Gliwicach.

– Za pomocą kilkunastu kresek 
Różewicz tworzy panoramę ludzi, 
którzy są niezwykle prawdziwi, 

możemy zobaczyć ich w całym 
ich bogactwie, nieomal domyślać 
się ich życiorysów, tęsknot, pra-
gnień. Dla mnie jest to niezwykłe 
doświadczenie w pracy nad tym 
tekstem – mówi o spektaklu Pa-
weł Szkotak, reżyser.

Premiera spektaklu 
rozpocznie się 9 
października o godz. 
19.00 na dużej scenie 
teatru miejskiego 
w Gliwicach 

Kolejne pokazy zaplanowano na 
10, 12, 13, 15 i 16 października. 

Więcej informacji i bilety: www.
teatr.gliwice.pl. 
 
 Teatr Miejski w Gliwicach

Po raz pierwszy w Gliwicach!

na gliwickim rynku można obejrzeć wystawę „raport Ocalonego” 
prezentującą sylwetkę tadeusza różewicza. Organizatorem ekspo-
zycji jest muzeum w Gliwicach, a jej kuratorką tatiana Hołownia.

– Wystawa „Raport Ocalo-
nego” przedstawia meandry 
życia, które prowadziły Tade-
usza Różewicza od rodzinnego 
Radomska, poprzez lata par-
tyzantki w lasach kieleckich, 
przez Częstochowę, powojenny 
Kraków twórczych lat studenc-
kich, Gliwice, aż do Wrocławia. 
„Gliwicki azyl Mistrza” to tytuł 
planszy wystawy przywołującej 
dwadzieścia niezwykle owoc-
nych lat dojrzałej twórczości Ró-
żewicza – mówi Ewa Chudyba 
z Muzeum w Gliwicach.

Na Rynku prezentowanych jest 
kilkanaście wielkoformatowych 
plansz. Poza wydarzeniami z ży-
cia poety i dramaturga znajdują 
się na nich między innymi dzieła 
malarskie, które inspirowały 
Różewicza oraz komentarze 
autorskie kuratorki wystawy. 
W „Raporcie Ocalonego” nie 
mogło zabraknąć też fragmen-
tów z wierszy, poematów i dra-
matów Tadeusza Różewicza.

W nawiązaniu do prezentowa-
nej na Rynku wystawy Muzeum 
w Gliwicach zaprasza uczniów 
do udziału w specjalnych lek-
cjach muzealnych poświęco-
nych Tadeuszowi Różewiczowi. 

Można w nich uczestniczyć sta-
cjonarnie w Willi Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a) albo online na 
platformie ZOOM. Szczegóły są 
dostępne na stronie muzeum.
gliwice.pl.   (mm)

Zobacz „raport Ocalonego”
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W sobotę 9 października, w setną rocznicę urodzin Poety, 
odbędzie się ogłoszenie pierwszej edycji konkursu o na-
grodę Dramaturgiczną im. tadeusza różewicza. nagro-
da, ustanowiona przez adama neumanna, prezydenta 
Gliwic, w zamyśle jej inicjatorów: Grzegorza krawczyka, 
dyrektora teatru miejskiego w Gliwicach, Joanny Opa-
rek oraz Juliusza Pielichowskiego, ma na celu wsparcie 
twórców piszących dla teatru oraz promocję najbardziej 
wartościowych zjawisk zachodzących we współczesnej 
dramaturgii polskiej. 
– Patronat Tadeusza Różewicza nad na-
grodą jest nieprzypadkowy – w Gliwicach 
przez dwadzieścia lat mieszkał i tu napisał 
nie tylko swoje najbardziej znane utwory 
sceniczne, ale i inne dzieła literackie, które 
odmieniły oblicze polskiej poezji i dramatu 
współczesnego. Ogłoszenie pierwszej edy-
cji konkursu, któremu towarzyszyć będzie 
konferencja prasowa z udziałem członków 
Rady Programowej Nagrody, poprzedzi 
premierę „Kartoteki” na deskach Teatru 
Miejskiego – po raz pierwszy wystawionej 
w mieście, w którym Różewicz napisał ją 
na przełomie 1958 i 1959 r. – powiedział 
Grzegorz Krawczyk.

Tadeusz Różewicz był związany z Gliwicami 
w jednym z najpłodniejszych okresów swo-
jej twórczości – zarówno poetyckiej, jak 
i dramatycznej. O naturze więzi łączącej go 
ze śląskim miastem, którego był honoro-
wym obywatelem, mówił tak: „interesują 
mnie miasta w rozwoju, miasta dynamicz-
ne, miasta, które zmieniają się w moich 
oczach i z którymi ja się zmieniam. Może 
dlatego przemieszkałem dwadzieścia lat 
w Gliwicach (…)”. To w nich powstało naj-
bardziej znane dzieło sceniczne Tadeusza 
Różewicza – „Kartoteka”. 

– W Gliwicach narodził się Różewicz 
dramaturg, który pod koniec lat pięć-
dziesiątych – podobnie jak kilkanaście 
lat wcześniej na gruncie poezji – właści-
wie z miejsca zrewolucjonizował język 
powojennego dramatu polskiego. Nie 
sposób mówić o współczesnym teatrze 
bez „Kartoteki”, która już wkrótce zostanie 
wystawiona na deskach gliwickiego Teatru 
Miejskiego, zaledwie kilkaset metrów od 
domu, w którym została napisana – pod-
kreśla Joanna Oparek. 

Ale w kamienicy przy ul. Zygmunta Starego 
28 powstało także wiele innych, nie mniej 
ważnych utworów w dorobku autora „Nic 
w płaszczu Prospera”.

Jak dodaje Juliusz Pielichowski, „Tadeusz 
Różewicz przeżył w Gliwicach blisko dwa-
dzieścia lat – a nawet kilka lat więcej, 
jeśli doliczyć czas tuż po wojnie, gdy 
jeszcze jako student Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego dojeżdżał do Gliwic z Krakowa, 
odwiedzając w nich swoją przyszłą żonę, 
Wiesławę. To w tym mieście stworzył 
wiersze i dramaty, które na stałe weszły 
do historii literatury – a po latach powró-
cił do niego raz jeszcze w przejmującym 

tomie »Matka odchodzi«”. W połowie 
lat sześćdziesiątych w jednym z wywia-
dów poeta przyznał: „Pejzaż Śląska, rytm 
życia, czasu, pracy weszły do wnętrza 
mojej twórczości”.

na zwycięzcę konkursu o nagro-
dę Dramaturgiczną im. tadeusza 
różewicza czeka statuetka oraz 
kwota 50 000 zł. Ponadto nagro-
dzony dramat zostanie wystawio-
ny na deskach teatru miejskiego 
w Gliwicach oraz opublikowany 
przez muzeum w Gliwicach w se-
rii „czytelnia sztuki” – poświę-
conej dramaturgii współczesnej 
– w której dotychczas ukazała się 
sztuka michała siegoczyńskiego 
Najmrodzki, czyli dawno temu 
w Gliwicach (w 2019 r. spektakl 
zdobył grand prix i szereg innych 
nagród w konkursie instytutu 
teatralnego na wystawienie 
polskiej sztuki współczesnej). 
nagroda przyznawana będzie 
rokrocznie.

Do Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną 
im. Tadeusza Różewicza mogą zostać zgło-
szone utwory dramatyczne przeznaczo-
ne do wystawienia w teatrze, napisane 
w języku polskim przez autorów posiada-
jących w swoim dorobku przynajmniej je-
den wcześniej opublikowany (z nadanym 
numerem ISBN) utwór literacki. Zgłaszany 
do konkursu tekst nie może być wcześniej 
publikowany ani wystawiony w formie 
sztuki teatralnej.

konkurs o nagrodę Dramatur-
giczną im. tadeusza różewicza 
składa się z trzech etapów. 

W etapie pierwszym kolegium kwalifika-
cyjne dokona wstępnej oceny nadesłanych 
utworów (termin nadsyłania zgłoszeń: 31 
marca każdego roku), wybierając spośród 
nich 20 utworów i przekazując je do dalszej 
oceny kapitule nagrody (do 30 czerwca). 
W etapie drugim, spośród utworów 
zarekomendowanych przez kolegium 

kwalifikacyjne, kapituła nagrody wybie-
rze trzy teksty, kwalifikując je do finału 
konkursu (ogłoszenie finalistów nastąpi 
do 30 września). 

Utwory zakwalifikowane do trzeciego 
etapu zostaną zaprezentowane w po-
staci czytań scenicznych na scenie Te-
atru Miejskiego w Gliwicach w okresie 
bezpośrednio poprzedzającym finałową 
galę nagrody. 

rozstrzygnięcie konkursu nastą-
pi do 30 listopada każdego roku 
podczas dni teatru i dramaturgii 
współczesnej w Gliwicach, gdy 
kapituła nagrody wskaże zwy-
cięski utwór i ogłosi zwycięzcę 
konkursu – laureata nagrody. 

Pozostała dwójka finalistów konkursu 
otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 

po 5000 zł, a wyróżnione utwory zostaną 
zamieszczone w portalu internetowym 
nagrody.

Kolegium kwalifikacyjne, jak i kapituła na-
grody powołane zostaną przez Radę Pro-
gramową Nagrody. Skład osobowy kapituły 
nagrody zostanie podany do wiadomości 
publicznej na początku 2022 roku. 

Zgłoszenia do pierwszej edycji konkursu 
o nagrodę Dramaturgiczną im. tadeusza 
różewicza przyjmowane będą w termi-
nie do 31 marca 2022 roku. 

Regulamin konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy zostaną udostępnione na 
stronach internetowych nagrody pod 
adresem nagrodarozewicza.pl.

Organizatorem Konkursu o Nagrodę Dra-
maturgiczną im. Tadeusza Różewicza jest 
Teatr Miejski w Gliwicach.

 Teatr Miejski w Gliwicach

100-lEciE urODZin taDEusZa róŻEWicZa

nagroda dla twórców 
utworów dramatycznych

nagrodarozewicza.pl
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Z miasta

spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki 
samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je 
jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań 
służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec  
2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim 
– tym razem Park naukowo-technologiczny „technopark Gliwice” sp. z o.o.

Gliwicki Technopark istnieje 
od 2004 r. Zajmuje się organi-
zowaniem szeroko pojętego 
wsparcia dla przedsiębiorców, 
m.in. poprzez transfer innowa-
cyjnych technologii i promocję 
przedsiębiorczości, świadczy też 
specjalistyczne usługi szkolenio-
we. Ostatnio spółka połączyła 
siły z największym w Polsce Tech-
noparkiem w Poznaniu i razem 
wspierają transformację cyfrową 
i biznesową przedsiębiorstw. Ma 
też wsparcie Miasta Gliwice. 
Dzięki temu może inwestować 

w infrastrukturę. W dwóch 
budynkach technoparku 
działa obecnie prawie 80 
przedsiębiorstw, po zakoń-
czeniu budowy trzeciego 
obiektu ich liczba wzrośnie. 
miasto posiada w niej 68,38% 
udziałów. 

W 2020 r. spółka wypracowała zysk 
w wysokości ponad 373 tys. zł, zreali-
zowała też kilka ważnych projektów, 
m.in. „Sieć Regionalnych Obserwa-

torów Specjalistycznych w Procesie 
Technologicznego Odkrywania”, któ-
ry ma na celu wsparcie i usprawnie-
nie zarządzania rozwojem regionu. 
W sierpniu spółka podpisała umowę 
na realizację projektu „Budowa 
Inkubatora Nowoczesnych Techno-
logii w Gliwicach” – obecnie trwa 
budowa Inkubatora Nowoczesnych 
Technologii. Również w 2020 r. spół-
ka pozyskała fundusze na rozwój no-
woczesnego laboratorium. Ponadto 
Technopark prowadzi szkolenia 

językowe i komputerowe dla osób 
pracujących oraz pomaga osobom 
bezrobotnym przekwalifikować się, 
by ponownie weszły na rynek pracy. 
Cyklicznie organizowane są również 
wydarzenia dla przedsiębiorców tj. 
Start It Up!, Dzień Nauki i Przemysłu 
oraz spotkania przy kawie. 

Więcej informacji na temat Tech-
noparku można znaleźć na stronie 
internetowej www.technopark.
gliwice.pl. (mf)

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” 
 Sp. z o.o.

Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

Budynek technoparku przy ul. konarskiego. swoje  
siedziby mają tam firmy z branży nowych technologii.

Do dyspozycji firm działających pod skrzydłami  
technoparku są nowoczesne sale. Odbywają się tam 
m.in. spotkania, warsztaty i szkolenia.

technopark wrósł w dzielnicę akademicką. to idealne miejsce rozwoju 
m.in. start-upów. spółka ściśle współpracuje z Politechniką Śląską. fo
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www.technopark.gliwice.pl
http://technopark.gliwice.pl/
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kOlOry miasta

W ostatnim odcinku „kolorów…” poświęconym dzielnicy Obrońców Pokoju obiecałam nawiązanie do dziedzic-
twa rodu von Welczek. Z góry uprzedzę, że nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest ono w dzisiejszych czasach 
zaskakująco aktualne, co więcej – znów splatam je z esperantystami.
W ostępach przynależnego 
do dzielnicy Obrońców Po-
koju Lasu Łąbędzkiego kryje 
się dawne „pole zarazy”. 
Od czasów Wojny Trzy-
dziestoletniej (1618–1648) 
grzebano tam osoby zmarłe 
na choroby zakaźne takie jak 
dur brzuszny czy czerwonka. 
Teren częściowo stanowił 
dobra rodu von Welczek 
(Gutsbezirk Petersdorf von 
Welczek). W połowie XIX 
wieku stał się miejscem po-
chówku wielu osób, które nie 
przeżyły epidemii cholery. 

Dziś jednym ze śladów po 
dawnej morowej nekropolii 
są inaczej rosnące drzewa, 
aczkolwiek na to zwróci 
uwagę wyłącznie uważny 
obserwator. Ostatnim mate-
rialnym reliktem przeszłości 
tego miejsca są pozostałości 
po niewielkim postumencie 
zwieńczonym kamiennym 
krzyżem. Został zapewne 
postawiony na polecenie 
barona Josefa von Welczek. 
Do naszych czasów dotrwał 
jedynie w formie podstawy 
i postumentu. Kamienny 
krzyż nie uchował się – za-
stąpiono go wtórnym, me-
talowym, który jest obecnie 
oparty o pozostałości 
oryginalnej podstawy pod 
krucyfiks. Tam też znajdzie-
my fragment postumentu 
z niemieckim napisem 
inskrypcyjnym (skutym 
częściowo zaraz po II wojnie 
światowej). Metalowego 
ogrodzenia krzyża już nie ma. 

Szczęśliwie udało mi się 
uzyskać archiwalne zdjęcie 
ze zbiorów państwa Le-
mańskich, na którym widać 
jeszcze niezniszczony krzyż. 
Bardzo dziękuję za udostęp-
nienie tak cennej pamiątki 
przypominającej o krucho-
ści i przemijalności ludzkie-
go życia w obliczu starcia 
z arcygroźną epidemią. 

I tu do akcji znów wkraczają 
esperantyści upamiętnieni 
w kilku nazwach ulic dziel-
nicy Obrońców Pokoju. 
Ciekawym zbiegiem oko-
liczności wśród piewców 
i popularyzatorów espe-
ranto – „języka nadziei” – 
są bowiem lekarze, uczeni, 
którzy w zaciszu gabinetów 
i laboratoriów opracowywa-
li m.in. szczepionki ratujące 
zdrowie i życie tysięcy osób!

W Gliwicach w sąsiedztwie 
ulic Esperantystów i Za-
menhofa znajdują się ulice 
Bujwida i Grabowskiego, 
nazwane tak na początku 
XXI wieku z inicjatywy 
gliwickiego oddziału Pol-
skiego Związku Esperanto. 
Odo Feliks Kazimierz Bujwid 
(urodzony w 1857 roku 
w Wilnie, a zmarły w 1942 
roku w Krakowie) należał do 
najznakomitszych polskich 
uczonych bakteriologów.

Człowiek, który w czasie  
II wojny światowej ratował 
życie rodaków, dostarczając 
im szczepionkę przeciwko 
durowi brzusznemu, szkolił 
się w specjalizacji bakte-
riologicznej w berlińskiej 
pracowni Roberta Kocha 
oraz w paryskim Instytucie 
Ludwika Pasteura. Był też 

założycielem laboratorium, 
w którym badano żywność. 
Działalność naukowa nie 
przeszkodziła mu być ak-
tywnym społecznikiem i wy-
razicielem głosu obywateli. 
Jako radny miasta Krakowa 
przyczynił się chociażby do 
założenia miejskich wodo-
ciągów. 

Szybko zgłębił i pokochał 
esperanto, działając 
bardzo wiele na 
rzecz promocji 
nowego języ-
ka. W 1912 
roku został 
przewod-
niczącym 
Świato-
w e g o 
Kongre-
su Espe-
r a n t a 

w Krakowie. Sprawił rów-
nież, że Marszałek Polski 
Józef Piłsudski objął swo-
im patronatem Światowy 
Kongres Esperanta w 1931 
roku. We wszystkich dzia-
łaniach wspierała go żona, 
Kazimiera Bujwidowa 
z Klimontowiczów, kobie-
ta nietuzinkowa, czuła 
na społeczne problemy, 

feministka 
pierw-

szej fali. Wraz z nią założył 
pierwsze gimnazjum żeń-
skie. 

Domeną kolejnego upa-
miętnionego w Gliwicach 
esperantysty, Antoniego 
Grabowskiego (urodzonego 
w 1857 roku we wsi Nowe 
Dobra, zmarłego w 1921 
roku w Warszawie), była 
chemia. Parał się również 
pisaniem i tłumaczeniem, 
znał bowiem 9 języków, 
a podobno rozumiał 15! 
Miał wielkie zasługi w upo-
wszechnianiu „języka 
nadziei” – to dzięki niemu 
esperantyści na całym 
świecie mogą poznać „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza czy „Mazepę” Juliusza 
Słowackiego. Był również 
autorem Wielkiego Słow-
nika Polsko-Esperanckiego 
i Esperancko-Polskiego.

Tą klamrą zamykam – na 
jakiś czas – kwestie dzie-
dzictwa i paralel w dzielnicy 
Obrońców Pokoju. Aczkol-
wiek jeszcze jeden relikt 
czeka na swoją publikację. 
O dawnych „kulochwytach” 
znajdujących się w sąsiedz-
twie ul. Strzelniczej opo-
wiem jednak w odcinku, 

w którym opisane zostanie 
podobne miejsce znaj-
dujące się w parku przy  
ul. Chorzowskiej.

Ewa Pokorska
miejski konserwator 

zabytków

OBrOŃcóW POkOJu: DZiEDZictWO

antoni Grabowski (w okularach) w otoczeniu czołowych polskich poetów esperantystów.

fo
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Odon Bujwid

...oraz współcześnie.

Fotografia z rodzinnego  
albumu państwa lemańskich.  
krzyż cmentarny w lesie Łabędzkim przed laty...

częściowo skuty napis inskrypcyjny  
na zachowanym fragmencie postumentu.
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WartO WiEDZiEć

Widzisz – reaguj, doznajesz krzywdy – szukaj pomocy. rusza kampania Ra-
zem przeciw przemocy. Bo razem jesteśmy silniejsi i możemy więcej! nad 
kampanią organizowaną przez Ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach 
honorowy patronat objął Prezydent miasta Gliwice adam neumann.
Przemoc w rodzinie to każde za-
chowanie wobec osoby bliskiej, 
którego celem jest utrzymanie 
nad nią kontroli i władzy, które 
narusza jej godność i podsta-
wowe prawa i wolności oraz 
powoduje cierpienie i szkody. 
Przemoc prowadzi do poważ-
nych naruszeń norm moralnych 
i prawnych, tragicznych skutków 
psychologicznych, a w skrajnych 
przypadkach do poważnych 
okaleczeń czy zabójstw. Wokół 
przemocy narosło wiele mitów. 
Jednym z nich jest przekonanie, 
że jest to zjawisko marginalne, 
występujące wyłącznie w pato-
logicznych środowiskach. Tym-
czasem znęcanie się nad rodziną 
jest jednym z najczęściej popeł-
nianych przestępstw w Polsce. 
Aby zminimalizować to zjawisko 
i pomóc osobom doznającym 
przemocy, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach zachę-
ca do udziału w kampanii Razem 
przeciw przemocy.

W ramach akcji zaplanowano 
szereg działań, m.in. konferen-
cję inaugurującą, szkolenia, 
warsztaty profilaktyczne oraz 

konkursy dla dzieci i młodzieży, 
a także promocję usługi tele-
fonicznego wsparcia dla dzieci 
i młodzieży #SŁUCHAWKA. 
Wszystko po to aby uwrażliwić 
na zachowania mogące prze-
jawiać symptomy przemocy, 
nauczyć asertywności.

– Chcemy zwrócić uwagę 
i zwiększyć wrażliwość społe-
czeństwa na przemoc i jej symp-
tomy, nauczyć, jak jej przeciw-
działać i ośmielić społeczność 
lokalną do reagowania na 
przejawy agresji i każdej formy 
przemocy. Chcemy działać na 
rzecz osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej, 
w szczególności na rzecz rodzin 
przeżywających kryzysy zwią-
zane między innymi z występo-
waniem w rodzinie przemocy 
lub współuzależnienia. Dlate-
go akcja będzie prowadzona 
interdyscyplinarnie, na wielu 
szczeblach i obejmie zarów-
no pracowników jednostek 
miejskich, jak i społeczność – 
potencjalne osoby doznające 
przemocy, jak i świadków tego 
typu zdarzeń. Kampania Razem 

przeciw przemocy wspiera Białą 
wstążkę, największą na świecie 
akcję przeciwdziałania przemo-
cy – mówi Marzena Połomska, 
zastępca dyrektora Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach.

Kampania będzie prowadzona 
w Gliwicach od października do 
grudnia. Udział w wydarzeniach 
organizowanych przez OPS bę-
dzie bezpłatny.

Od października informacje 
o kampanii, a także publikacje 
i inne materiały dotyczące prze-
ciwdziałania przemocy, dostępne 
będą na stronie www.opsgliwice.
pl w zakładce „Formy pomocy” – 
„Razem przeciw przemocy” oraz 
na profilu Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach na portalu 
Facebook.

Przypominamy, że w Gliwicach 
przy ul. Fiołkowej 26 działa 
Zespół ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, kryzysom, 
trudnościom opiekuńczo-wycho-
wawczym, który chętnie udziela 
wsparcia osobom potrzebującym 
(tel. 32/ 300-01-11).  (mf)

Od lat na całym świecie październik związany jest z zie-
lonym kolorem nadziei, który ma zwrócić uwagę na 
osoby żyjące z mózgowym porażeniem dziecięcym. to 
również znak solidarności z nimi i ich rodzinami. Gliwice 
przyłączyły się do akcji – 6 października, w Światowy 
Dzień mózgowego Porażenia Dziecięcego, na zielono 
podświetlone były radiostacja i Palmiarnia, a przedszko-
laki z Pm z Oddziałami integracyjnymi nr 40 przystroiły 
fontannę z faunami na zielono.

Mózgowe porażenie dziecięce 
wynika z uszkodzenia tkanki mó-
zgowej na etapie jej wczesnego 
rozwoju. Na świecie żyje ponad 
17 milionów osób z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, ale licz-
ba osób, które są ściśle związane 
z ludźmi bezpośrednio dotknię-
tymi MPD sięga nawet 350 milio-
nów. Według statystyk liczba ta 
stale rośnie.

– Mózgowe porażenie dziecięce 
jest zespołem objawów, które 
wynikają z trwałego uszkodzenia 
mózgu. Statystycznie MPD jest 
diagnozowane u 2 dzieci na 1000 
urodzeń. Jedno na czworo dzieci 
z MPD nie mówi, jedno na troje 
nie chodzi, 50% ma zaburzenia 
umysłowe lub zachowania, około 
25% choruje na epilepsję. W Polsce 
wśród dzieci z niepełnosprawno-

ścią ruchową ponad połowa, czyli 
około 25 tys., to dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym – mówi 
Dominika Chabin-Pactwa, prezes 
gliwickiej Fundacji NieOdkładalni.

W akcję uświadamiania spo-
łeczeństwa i zwrócenia uwagi 
na osoby żyjące z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, a także 
solidarności z nimi i ich rodzinami 
włączyła się Radiostacja Gliwice, 
która od 5 do 7 października jest 
podświetlona na zielono. Z oso-
bami z MPD solidaryzuje się rów-
nież Palmiarnia Miejska, która na 
zielono podświetlona jest zawsze, 
jednak 6 października ta zieleń na-
brała zupełnie innego znaczenia.

Więcej informacji na temat MPD 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.nieodkladalni.pl.  (mf)

Światowy  
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inauguracja roku akademickiego 2021/2022 roz-
pocznie się 11 października o godz. 16.30 w kinie 
amok w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 3. Wy-
kład inauguracyjny pt. „Psychologia biegu życia 
przed i po covidzie” wygłosi dr leszek Woszczek.

W części artystycznej wystąpi duet Joanna Wojtaszew-
ska i Kamil Roch Kowalczuk.
W programie uroczystości:
• Powitanie gości i studentów UTW Gliwice oraz  

„Gaudeamus”
• Kilka słów o sytuacji seniorów
• Przemówienia gości
• Wykład inauguracyjny
• Występ artystyczny

Z uwagi na pandemię Covid-19, uroczystość odbędzie się 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicz-
nego. Prosimy o zakładanie maseczek oraz zachowanie 
dystansu społecznego. 

utW zaprasza!

www.opsgliwice.pl
www.opsgliwice.pl
http://nieodkladalni.pl/
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W piątkowy wieczór doszło do przełamania Piasta Gli-
wice. niebiesko-czerwoni po złotym golu alberto torila 
pokonali Wisłę kraków 1:0. Gliwiczanie odetchnęli z ulgą 
i w dobrych nastrojach mogli udać się na reprezentacyjną 
przerwę. Biała Gwiazda przegrała trzeci mecz z rzędu.
W pierwszych minutach meczu 
drużyny nie forsowały tempa, 
cierpliwie budowały swoje akcje 
i starały się przede wszystkim 
ustrzec przed popełnieniem błę-
du. Goście z Krakowa próbowali 
uzyskać korzyść dzięki kilku rzu-
tom rożnym, jakie mieli w pierw-
szym kwadransie, ale wszelkie 
starania kończyły się fiaskiem 
przez dobre interwencje defen-
sorów Niebiesko-Czerwonych. 
Po fragmencie gry, w którym 
przewagę optyczną osiągnęli Wi-
ślacy, częściej przy głosie byli pod-
opieczni Waldemara Fornalika i to 
oni jako pierwsi byli bliżsi wyjścia 
na prowadzenie. Krakowianie 
również mieli świetną okazję do 
strzelenia gola po prezencie ze 
strony obrońcy Niebiesko-Czer-
wonych. Doskonałe zachowanie 
Františka Placha utrzymało jed-
nak remisowy status w pierwszej 
połowie starcia z Wisłą.

Po zmianie stron role nieco 
się odwróciły. Gliwiczanie 
dłużej utrzymywali się przy 
piłce i mieli swoje szanse po 
dośrodkowaniach z narożnika 

boiska. Serca kibiców mocniej 
zabiły w 55. minucie, kiedy to 
Damian Sylwestrzak odgwizdał 
rzut karny dla gości. Jednak 
dzięki możliwości konsultacji 
z wozem oraz po obejrzeniu 
powtórki na monitorze, arbiter 
zweryfikował swoją decyzję 
i anulował jedenastkę. Piłkarze 
Piasta szybko zareagowali na 
to zdarzenie i przeprowadzili 
świetną akcję. Po efektownej 
wymianie podań z pierwszej 
piłki, agresywnie w pole karne 
dogrywał futbolówkę Michael 

Ameyaw. Golkiper Białej Gwiaz-
dy starał się zażegnać niebez-
pieczeństwo, ale wyjechał 
z nią poza własną szesnastkę. 
Skorzystał na tym Alberto Toril, 
który dopełnił formalności i dał 
Piastowi upragnione prowadze-
nie. Wiślacy nie mający w koń-
cówce nic do stracenia ruszyli 
do odrabiania strat. Gliwiccy 
piłkarze przetrwali prawdziwy 
napór i dowieźli korzystny wynik 
do samego końca.  
 
 (Biuro Prasowe Piast Gliwice SA)

Gliwiczanie mieli szanse odwrócić losy tego meczu, ale rzuty 
Jabariego Hindsa i robertsa stumbrisa okazały się niecelne. De-
cydujący rzut oddał Bartłomiej Wołoszyn, który zapewnił asseco 
arce pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Asseco Arka od początku grała 
konsekwentnie, a GTK Gliwice 
starało się dotrzymać jej pola. 
Dzięki temu gliwiczanie pod 
koniec pierwszej kwarty zredu-
kowali straty do dwóch punktów 
różnicy (14:16). Po wznowieniu 
gry ponownie lepszy fragment 
notowali goście. Na całe szczę-
ście w kolejnych akcjach miejsco-
wi poprawili defensywę. Wynik 
pierwszej połowy ustalił Hinds, 
popisując się skutecznym wej-
ściem pod kosz (35:39).

Druga połowa rozpoczęła się od 
dwóch skutecznych akcji Adama 
Ramstedta, jednak to Asseco 
Arka nadal była na prowadze-
niu. GTK odzyskało na szczęście 
dynamikę za sprawą Hindsa, 
Williamsa i Stumbrisa. Dobry 
fragment zaliczył także Szymań-
ski, który radził sobie w polu 
trzech sekund z Boguckim. Ten 
ostatni wykorzystał dwa rzuty 
wolne i ustalił wynik po 30. min 
gry (59:57).

W ostatniej odsłonie, po 
uzyskaniu remisu, trwała na-
przemienna wymiana ciosów. 
W gliwickim zespole ciężar zdo-
bywania punktów wziął na sie-
bie Hinds. Na 20 sekund przed 
końcową syreną z półdystansu 
przymierzył Wołoszyn (72:73). 
Trener Witka poprosił o czas na 
żądanie. Gdynianie mieli jesz-
cze możliwość faulowania bez 

konsekwencji i to znacząco po-
mogło im ograniczyć możliwości 
gospodarzy w ataku. Gliwicza-
nom pozostały niespełna trzy 
sekundy na zdobycie punktów, 
ale rzut Stumbrisa z rogu boiska 
okazał się niecelny. Pierwsze 
zwycięstwo klubu z Pomorza 
w tym sezonie stało się faktem.

 (GTK/kik)

toril za trzy!

Z Pucharem Polski  
i basketowym dubletem

Beniaminek minimalnie lepszy

Futsalowa drużyna Piasta odniosła czwarte 
w tym sezonie zwycięstwo, pokonując na wy-
jeździe Gi malepszy leszno 5:1. Dwie bramki 
i dwie asysty zaliczył w tym meczu rodrigo Da-
saiev. Ponadto dla gliwiczan trafiali jeszcze Pinto, 
Baklanov, a jeden gol to trafienie samobójcze. 
Gospodarze zdołali odpowiedzieć jedną bramką.
Już w 30 sekundzie Pegacha 
celnie uderzył, ale bramkarz 
gospodarzy odbił piłkę. Za chwilę 
Baklanov zagrał do Pinto, ten 
zdecydował się na indywidualną 
akcję, przedarł się prawą stroną 
i strzałem z ostrego kąta otwo-
rzył wynik tego spotkania. Po 
kilku minutach gliwiczanie znów 
wypracowali sobie przewagę, 
próbowali zaskoczyć Charriera 
także uderzeniami z dystansu, 
ale bez powodzenia. Potem 
dwoił się i troił Douglas, jednak 
Piast ma w bramce Widucha, 
który do 16. min zachowywał 
czyste konto. Wtedy jednak 
Baklanov dał sobie zabrać piłkę 
przed polem karnym na rzecz 
Olczaka, który stanął oko w oko 
z Widuchem i tej okazji nie 
zmarnował. 

Drugą połowę gliwiczanie zaczęli 
od mocnego uderzenia. Już w 22. 
sekundzie Dasaiev zdecydował się 

na strzał z dystansu, jeszcze Pie-
truszko zmienił lot piłki, co zupeł-
nie zaskoczyło Charriera i musiał 
on wyciągnąć piłkę z siatki. Potem 
zaatakowali gospodarze, ale z gola 
cieszyli się goście. W 24. minucie 
Dasaiev przejął piłkę przed wła-
snym polem karnym, przebiegł 
z nią przez pół boiska, zagrał do 
Mrowca, który z klepki „odbił” 
ją do Brazylijczyka, a ten z bliska 
umieścił ją w bramce. Wynik 
3:1 utrzymał się do 35. minuty, 
choć wcześniej oba zespoły miały 
okazje, by go zmienić. Szczególnie 
groźne strzały oddawał Kąkol. 
Wtedy jednak Widuch zdecydo-
wał się wyrzucić piłkę przez całe 
boisko do Dasaieva, ten zatańczył 
z zawodnikiem gospodarzy, zagrał 
do Baklanova, a ten tylko przyłożył 
nogę i było już 4:1. Gospodarze 
walczyli do końca, ale to zawod-
nicy Piasta cieszyli się z piątego, 
ostatniego gola.   
 (piast.gliwice.pl/kik)

miG Gliwice z Pucharem Polski niesłyszących 
w koszykówce mężczyzn! to kolejny triumf pod-
opiecznych kamila Wanii i fantastyczny dublet 
– kilka miesięcy temu gliwiczanie sięgnęli po 
tytuł koszykarskiego mistrza Polski.
W ostatnim spotkaniu pucharo-
wych zmagań MIG Gliwice pewnie 
pokonał Wrocławski Klub Sporto-
wy Niesłyszących ŚWIT Wrocław 
108:73. Wart odnotowania jest 
fakt, że gracze z naszego miasta 
cały turniej rozgrywali w sześciu 
zawodników, a ostatni mecz już 
nawet w pięciu. Pomiędzy najstar-
szym a najmłodszym koszykarzem 
MIG-u występującym w tej im-
prezie było aż 29 (!) lat różnicy. 
Puchar dla gliwickich mistrzów 
odebrał maleńki syn kapitana 
drużyny – Franek.

Wielkie gratulacje dla zawodników 
i sztabu szkoleniowego!  (kik)
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EkOlOGia

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

SZERSZE 
INFORMACJE:  
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA  
URZĘDU MIEJSKIEGO  
W GLIWICACH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły na paliwo stałe węglowe, spełniające wymogi klasy 5 
w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-
później do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na 
paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku 
których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi 
klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego 
wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normyEN 303-5, w budynku poddanym 
ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEbA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘgLOWE?

 do 1 STYCZNIA 2022 r.   – kotły, które wyprodukowano  
              przed 2007 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2024 r.   – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007  
             a 2012 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2026 r.   – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku  
            i zostały włączone do eksploatacji przed  
        1 września 2017 r.

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do  
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte 
do 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa 
w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –  
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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EkOlOGia

DOTACJA Z WFOŚigW – pROgRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

pORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup 
i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak 
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie.

pOŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚigW  
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

SZERSZE INFORMACJE: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21), tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, 
czw. w godz. 14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

ZasięG miastO GliWicE caŁy kraJ

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
Obejmuje również budynki wielorodzinne  X

Dotacja do pomp ciepła  
Dotacja do kotłów biomasowych  

Dotacja do kotłów gazowych  
Dotacja do indywidualnej instalacji grzewczej zależna  

od dostępu do sieci PEc X X

możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów 
termomodernizacji + 6 tys. zł  + 10 tys. zł

nabór ciągły i refundacja  
można łączyć z programem dotacji z budżetu miasta nie dotyczy 

można łączyć z programem czyste powietrze  nie dotyczy

można łączyć z programem czyste powietrze nad Gliwicami X 
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

dla kotłów gazowych  
do max. 10 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła
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OGŁOsZEnia

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Gliwice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbywa się w dniach

od 15 września 2021 r.  
do 15 października 2021 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równoczesnym wy-
łożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach ar-
tykułów 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 obiek-
tach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadze-
nia 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 prawdopodo-
bieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, 
w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – 
zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Do 15 października 2021 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, 
uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2021 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki 
i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie  
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

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

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

OBWIESZCZENIA I kOMuNIkATY

rządowy program pomocy uczniom  
niepełnosprawnym w formie dofinansowania 

zakupu podręczników, materiałów  
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

w latach 2020–2022, realizowany w 2021 roku 

W roku szkolnym 2021/2022 po-
moc w formie dofinansowania 
zakupu podręczników do kształ-
cenia ogólnego i do kształcenia 
w zawodach, materiałów eduka-
cyjnych do kształcenia ogólnego 
i do kształcenia zawodowego oraz 
materiałów ćwiczeniowych jest 
udzielana uczniom: 
1) słabowidzącym, 
2) niesłyszącym, 
3) słabosłyszącym, 
4) z niepełnosprawnością intelek-

tualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością rucho-

wą, w tym z afazją, 
6) z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, 
7) z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, w przypadku, 
gdy są to niepełnosprawności 
spośród niepełnosprawności, 
o których mowa odpowiednio 
w pkt. 1–6, 

8) z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowa-
nym lub znacznym, 

9) z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, w przypadku, 
gdy są to niepełnosprawności 
spośród niepełnosprawności, 
o których mowa odpowiednio 
w pkt. 1–6 i 8 

– posiadającym orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego, 
uczęszczających w roku szkolnym 
2021/2022 do szkół dla dzieci 
i młodzieży do: 
• branżowej szkoły I stopnia, 
• branżowej szkoły II stopnia, 
• klas I–III czteroletniego liceum 

ogólnokształcącego, 
• klasy III dotychczasowego 

trzyletniego liceum ogólno-
kształcącego prowadzonej 
w czteroletnim liceum ogól-
nokształcącym, 

• klas I–III pięcioletniego tech-
nikum, 

• klas III i IV dotychczasowego 
czteroletniego technikum 
prowadzonych w pięcioletnim 
technikum, 

• klas III–VI ogólnokształcącej 
szkoły muzycznej II stopnia, 

• klas VI–IX ogólnokształcącej 
szkoły baletowej, 

• klas I–III liceum sztuk plastycz-
nych, 

• klas III i IV dotychczasowego 
liceum plastycznego prowa-
dzonych w liceum sztuk pla-
stycznych, 

• klasy VI dotychczasowej ogól-
nokształcącej szkoły sztuk pięk-
nych lub klasy VI dotychczaso-
wej ogólnokształcącej szkoły 
sztuk pięknych prowadzonych 
w liceum sztuk plastycznych; 

• uczęszczającym w tym roku 
szkolnym do szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy. 

Wnioski o przyznanie dofinan-
sowania do zakupu podręcz-
ników należy składać w szko-
le, do której uczeń uczęszcza 
roku szkolnym 2021/2022, 
w nieprzekraczalnym terminie do  
15 października 2021 r. 
Do wniosku należy dołączyć kopię 
orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego. W przypadku 
uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym posia-
dających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dofinan-
sowanie obejmuje również zakup 
materiałów edukacyjnych. 
Wartość pomocy finansowej jest 
uzależniona od rodzaju niepeł-
nosprawności oraz typu szkoły, 
do której uczeń będzie uczęsz-
czał – szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy szkoły oraz 
Wydziału Edukacji UM w Gliwi-
cach. Pomoc finansowa udzielana 
jest niezależnie od dochodu. 
Wypłata pieniędzy wnioskodaw-
com nastąpi po przedłożeniu przez 
rodziców/pełnoletnich uczniów 
w szkole dowodu zakupu pod-
ręczników. Informację w zakresie 
szczegółowych zasad składania 
wniosków i refundowania wy-
datków należy pozyskać w szko-
le, w której uczeń będzie objęty 
pomocą w ramach Rządowego 
programu pomocy uczniom nie-
pełnosprawnym w formie dofi-
nansowania zakupu podręczni-
ków, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych 
w latach 2020–2022, realizowa-
nego w 2021 roku.

Zarząd Budynków miejskich i towarzystwo 
Budownictwa społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu zamówień publicznych  

w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na:

szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonych postępowań: 
miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie internetowej  

zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

OBiaDy
Warsztaty szkolne 

ckZiu nr 1  
w Gliwicach  

przy ul. kozielskiej 1 
oferują obiady. Prowadzimy sprzedaż od poniedziałku 

do piątku, od 12.30 do 15.30. koszt obiadu 
dwudaniowego wynosi 18 zł. Zapraszamy chętnych.

saŁatki, WyrOBy 
GarmaŻEryJnE
szkolny bar sałatkowy  

„u króla stasia”  
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 32 oferuje w ciągłej 

sprzedaży sałatki oraz wyroby garmażeryjne. Bar jest 
czynny od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00. 

Zapraszamy chętnych.

Budowę budynku mieszkalnego wraz z parkingiem podziemnym 
przy ul. kujawskiej, samotnej, Górnej, św. Jacka w Gliwicach 
w ramach etapu iii realizacji zabudowy mieszkaniowej.

termin składania ofert: 11 października 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 11 października 2021 r. o godz. 9.15

Wykonanie remontu i przebudowy, docieplenia elewacji, izolacji 
ścian fundamentowych i piwnicznych, docieplenia stropu ostat-
niej kondygnacji i stropu nad piwnicą, wymiany pokrycia dachu, 
uporządkowania przewodów kominowych, remontu pomieszczeń 
kuchni i łazienek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy 
ul. niedurnego 14 w Gliwicach.

termin składania ofert: 11 października 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 11 października 2021 r. o godz. 9.45

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 
ul. reymonta 30 w Gliwicach wraz z dociepleniem stropodachu 
i wymianą pokrycia dachowego, dociepleniem stropu nad piwni-
cą, izolacją pionową ścian fundamentowych, uporządkowaniem 
przewodów kominowych.

termin składania ofert: 11 października 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 11 października 2021 r. o godz. 10.00

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu 
podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi 
komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania c.W.u. wraz 
z budową etażowej instalacji centralnego ogrzewania w lokalach 
mieszkalnych nr 25/3, 25/5, 25/6, 27/4, 29/1, 29/2 w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. równej w Gliwicach oraz 
doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz 
z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek.

termin składania ofert: 11 października 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 11 października 2021 r. o godz. 9.30

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 gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” 
i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

sEsJa raDy miasta GliWicE
7 października 2021 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 9 września 2021 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(druk nr 658).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2021 rok (druk 
nr 657).

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru 
biegłego rewidenta mającego dokonać badania 
sprawozdania finansowego Miasta Gliwice za rok 
2021 i 2022 (druk nr 636).

9. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia doty-
czącego ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Rady Miasta Gliwice z 12 czerwca 2014 r. w spra-
wie zwolnienia z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis na wsparcie roz-
woju nowoczesnych technologii i innowacji (druk  
nr 637). 

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/ 
340/2020 Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 2020 r. 
w sprawie określenia strefy płatnego parkowania 
na drogach publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice 
(druk nr 650).

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy hali 
widowiskowo-sportowej położonej na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 656).

12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego na wschód od  
ul. Ceramików (druk nr 646).

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta oraz ulic Ku Dołom i Wójtow-
skiej (druk nr 647).

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi 
oraz połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów  
(druk nr 648).

15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Stara 
Cegielnia, Zielone Wzgórze i Słoneczne Wzgórze 
(druk nr 649).

16. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
z budżetu Miasta Gliwice na rok 2021 na sfinan-
sowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków (druk nr 645).

17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości stanowiących własność Mias- 
ta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Jana 
Śliwki 12, oznaczonych jako działka nr 1142/2 
i działka nr 1143/2, obręb Kłodnica, z jednocze-
snym udzieleniem bonifikaty (druk nr 643).

18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierża-
wienie nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach przy 
ul. Częstochowskiej (druk nr 644).

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz 
nadania jej statutu (druk nr 640).

20. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia programu polityki zdrowotnej do-
tyczącego profilaktyki próchnicy zębów u dzieci 
pod nazwą „Zdrowy uśmiech” (druk nr 638).

21. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 
uchwalenia programu polityki zdrowotnej dot. 
wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci 
w wieku 3-4 lat pod nazwą „Dobry wzrok, lepszy 
start” (druk nr 639).

22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
udzielania dotacji celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie działań związanych z wykonywa-
niem zadań Miasta Gliwice w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej przez ochotnicze straże po-
żarne mające siedzibę w Gliwicach (druk nr 642).

23. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu 
do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 
o pilną zmianę art. 17 ust. 1b ustawy z 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (druk  
nr 641).

24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gliwickiego 
programu osłonowego w zakresie udzielenia po-
mocy osobom, które ponoszą zwiększone koszty 
ogrzewania lokalu związane z trwałą zmianą sys-
temu ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
jeden z systemów ekologicznych” (druk nr 653).

25. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryte-
rium dochodowego uprawniającego do zasiłku 
celowego (druk nr 654).

26. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez 
Miasto Gliwice (druk nr 651).

27. Projekt uchwały w sprawie sposobu sprawienia 
pogrzebu przez Miasto Gliwice (druk nr 652).

28. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. (druk 
nr 655).

29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady 
Miasta Gliwice, a także ustalenia zakresów ich 
działania i składów osobowych (druk nr 662).

30. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 635).

31. Projekt uchwały w sprawie negatywnego roz-
patrzenia petycji w sprawie zmiany uchwały  
nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na dro-
gach publicznych oraz zasad pobierania opłat 
za parkowanie na terenie miasta Gliwice (druk 
nr 659).

32. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania sta-
nowiska w sprawie petycji w sprawie zmiany 
metody naliczania opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (druk nr 660).

33. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania sta-
nowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na dzia-
łalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach (druk nr 661).

34. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez 
radnych.

35. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

rady miasta Gliwice
marek Pszonak

OBraDy na ŻyWO

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 Gliwice, 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 w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 
• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.
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OGŁOsZEnia
OfERTY PRACY

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, 

pl. inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● elektromonter 
wykształcenie min. zawodowe kie-
runkowe; prawo jazdy kat. B oraz 
uprawnienia SEP; mile widziane do-
świadczenie w pracy przy budowie 
linii NN i SN; jedna zmiana; miejsce 
pracy: teren Śląska;

● przedstawiciel handlowy 
wykształcenie średnie; mile widziane 
doświadczenie zawodowe; prawo jaz-
dy kat. B; zakres obowiązków: pozyski-
wanie klientów – branża: fotowoltaika, 
pompy ciepła; pracodawca zapewnia 
samochód służbowy, telefon oraz kartę 
paliwową; praca na terenie Śląska;

● asystent projektanta   
    instalacji elektrycznych   
    i teletechnicznych 

wykształcenie średnie kierunkowe; mi-
le widziane doświadczenie na podob-
nym stanowisku lub zainteresowanie 
tematyką; prawo jazdy kat. B – mile 
widziane; obsługa programu AutoCad; 
zaangażowanie i silna motywacja do 
pracy; zakres obowiązków: sporządza-
nie dokumentacji technicznej i projek-
towej, wykonywanie dokumentacji po-
wykonawczej; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● magazynier 
wykształcenie zawodowe; uprawnie-
nia na wózek widłowy; zakres obo-

wiązków: praca w magazynie, kontrola 
stanów magazynowych, wydawanie 
towaru; dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● konserwator 
wykształcenie średnie; komunikatyw-
ność; dobra kondycja fizyczna; zakres 
obowiązków: zamykanie szkoły, ob-
chód budynku szkoły przed zamknię-
ciem, utrzymanie w czystości posesji 
szkolnej, grabienie, koszenie, naprawy 
i zgłaszanie usterek; jedna zmiana;  
1/2 etatu; miejsce pracy: Gliwice;

● rejestratorka medyczna 
wykształcenie wyższe; mile widziane 
doświadczenie na podobnym stano-
wisku; umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, sumienność, do-
kładność i dobra organizacja pracy, 
obsługa komputera i urządzeń biuro-
wych; dwie zmiany; 1/2 etatu; miejsce 
pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie zawodowe/średnie kie-
runkowe, doświadczenie zawodowe:  
2 lata; zakres obowiązków: sporzą-
dzanie posiłków, organizacja pracy 
w kuchni, racjonalne gospodarowanie 
towarem, utrzymanie porządku i hi-
gieny w miejscu pracy; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 30 września 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie  
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach  

gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

straŻ miEJska W GliWicacH
sm-OF.110.18.2021

nabór do pracy na  
10 wolnych stanowisk urzędniczych  

w straży miejskiej w Gliwicach.
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa pol-

skiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fi-

zycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2019 r., poz. 
1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 450 
z późn.zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych (DzU 
z 2019 r., poz. 1795); 

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miejskich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi kom-

putera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy – do 

pobrania,
c) formularze oświadczeń – do 

pobrania.
uwaga!
Dokumenty o których mowa 
w podpunkcie b) i c) dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 
zamieszczonym na stronie inter-
netowej: sm.bip.gliwice.eu/kate-
goria/ogloszenia-o-naborach-do-
jednostek.
5. Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do za-
pewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez pa-
trolowanie dzielnic miasta 
w zakresie utrzymania czysto-
ści i porządku,

e) kontrola przestrzegania obo-
wiązków dotyczących czystości 
i porządku oraz gospodarowa-
nia odpadami wynikających 
z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie Miasta Gliwice oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warun-

kach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pra-

cy w 4-miesięcznym okresie 
rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 

w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewi-

dziane dla pracownika realizu-
jącego wyżej opisany zakres 
zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru;

c) proponowane warunki zatrud-
nienia: wynagrodzenie zasad-
nicze, dodatek stażowy, nagro-
dy motywacyjne oraz nagrody 
za szczególne osiągnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowanie 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energią 
elektryczną – TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału w coty-
godniowym szkoleniu w za-
kresie technik interwencji 
i samoobrony, w tym użycia 
środków przymusu bezpo-
średniego (w tym urządzeń 
TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dynamicz-
nie rozwijającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: listopad – grudzień 2021 r.

9. termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów do  
18 października 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organi-

zacyjno-Finansowego w godzi-
nach pracy straży,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data 
wpływu oferty do straży),

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię 
podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referencyj-
nych nastąpi do 22 października 
2021 r.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przepro-

wadzona zostanie na podsta-
wie rozmowy kwalifikacyjnej, 
w przypadku dużej liczby 
chętnych dopuszcza się moż-
liwość przeprowadzenia testu 
merytorycznego,

b) oświadczenia, życiorys, kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zosta-
ną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie 
(dokumenty sporządzone w ję-
zyku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem),

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

numer naboru DO/7/2021

miejski Zarząd usług komunalnych  
w Gliwicach, ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze specjalisty ds. rozliczeń z tytułu podatku Vat w Dziale 

księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biu-
letynie Informacji Publicznej Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
na stronie internetowej mzuk.bip.gliwice.
eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-
jednostek.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 8 października 2021 r. do godz. 
11.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, 
które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-04-35.

miejski Zarząd usług komunalnych w Gliwicach,  
ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku majster Działu 
Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie średnie lub wyższe, spe-

cjalność: ogrodnictwo, architektura 
krajobrazu lub pokrewne. 

mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podob-

nym stanowisku w zakresie utrzymania 
zieleni,

• prawo jazdy kat. B.
Do podstawowych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. opracowywanie harmonogramów i pla-

nów robót oraz ich realizacja poprzez 
dysponowanie pracą podległych pra-
cowników,

2. kontrola pracy podległych pracowników,
3. prowadzenie dziennika robót,
4. zamawianie i rozliczanie transportu 

oraz materiałów (roślinnego, paliw do 
sprzętu i innych),

5. prowadzenie ewidencji czasu pracy, do-
kumentacji płacowej, ekwiwalentów 
podległych pracowników,

6. wnioskowanie o zatrudnienie, szkolenie, 
kary i nagrody dla podległych pracow-
ników,

7. prowadzenie wyposażenia pracowników 
w odzież, sprzęt, środki czystości i inne,

8. dbałość o właściwe użytkowanie 
i sprawność sprzętu ogrodniczego,

9. prowadzenie ewidencji odpadów ko-
munalnych i pozyskanego drewna,

10. sporządzanie kosztorysów powykonaw-
czych i protokołów odbioru,

11. prowadzenie korespondencji w zakresie 
zadań realizowanych przez dział,

12. współpraca z Urzędem Miejskim 
w Gliwicach i innymi instytucjami ad-
ministracji samorządowej w zakresie 
wykonywanych robót i usług.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Za-
rządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-
-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.
pl, w terminie do 15 października 2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandy-
datów ubiegających się o zatrudnienie jest 
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gli-
wicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

numer naboru: ZDm-kP.110.1.26.2021
Zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze w referacie 
centrum sterowania ruchem w pełnym wymiarze czasu 

pracy (4 etaty). 
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.
1. Bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sy-
gnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice.

2. Projektowanie i wdrażanie no-
wych procedur i programów sy-
gnalizacji świetlnej dotyczących 
funkcjonowania tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice.

3. Współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi infrastrukturę tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średni-
cowej oraz sygnalizacje świetlne 
na terenie miasta Gliwice.

4. Przyjmowanie, rozpatrywanie 
oraz analiza wniosków składanych 
przez zewnętrzne podmioty w za-
kresie tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz działania 
sygnalizacji świetlnej na terenie 
miasta Gliwice.

5. Prowadzenie i planowanie inwe-
stycji związanych z funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnali-
zacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice.

6. Weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu, znajdującego się 
na terenie miasta Gliwice oraz 
w tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej na terenie miasta 
Gliwice, pod kątem bezpieczeń-
stwa, zachowania płynności ru-
chu itp.

7. Przygotowanie i gromadzenie 
dokumentów do archiwizacji 
związanych z tunelem w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice. 

8. Współpraca z Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, Strażą Miejską, 
Policją i innymi organami admini-
stracji, samorządów, kolei i innych 
zarządców dróg, w zakresie pro-
jektów dotyczących bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.

9. Prowadzenie wymaganej spra-
wozdawczości.

10. Przygotowywanie propozycji 
robót z zakresu prowadzonych 
zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe techniczne.
2. Znajomość rozporządzenia w spra- 

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i warunków ich umieszczania 
na drogach, ustawy o samorzą-
dzie gminnym, ustawy o pracow-
nikach samorządowych, ustawy 
o drogach publicznych, ustawy 
Prawo o ruchu drogowym.

3. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość topografii miasta Gli-

wice.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania sa-

modzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności 

Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, sa-
modzielność, zaangażowanie, sys-
tematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzo-
ne zadania, silne nastawienie na 
realizację wyznaczonych celów, 
wysoka kultura osobista, odpor-
ność na stres.

informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, II piętro).

2. Praca w systemie zmianowym.
3. Praca z monitorem ekranowym 

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4. Praca na wysokości powyżej 3 m.
5. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 

poza stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzie-

lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

8. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje, zaświad-
czenie z uczelni.

5. formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce naBOry.

Oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w ter-
minie do 8 października 2021 r. do 
godz. 14.30 w Biurze Obsługi Inte-
resantów Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Do-
kumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu doku-
mentów do Zarządu Dróg miej-
skich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwali-
fikacyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 11 paździer-
nika 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 13 października 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwali-
fikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia, 
wraz z dokumentami, kopii do-
kumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

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.

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

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

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

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej urzędu miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody 
Śląskiego w Biuletynie informacji Publicznej zostały podane do 
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność skarbu Państwa:
• nr 18/SP/2021 do 15 października 2021 r.,
• nr 22/SP/2021 do 15 października 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

oferuje  
do wynajęcia  

pomieszczenia  
biurowe w Gliwicach  
w doskonałej lokali-
zacji (skrzyżowanie 
autostrad a1 i a4, 

DtŚ, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych 
metrażach od 20 do 160 m2. 
Możliwość wynajęcia całego 
piętra.
Pomieszczenia wyremon-
towane z klimatyzacją. Do-
stępny parking. Teren jest 
ogrodzony, ochraniany oraz 
monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedz-
twie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjal-

nej Strefy Ekonomicznej,

• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Cen-

trum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy 

PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Śred-
nicową, 4 km od śródmie-
ścia Gliwic. Komunikacja 
miejska – linie autobusowe 
178 i 202.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki 

S.A., ul. Portowa 28, 44-
100 Gliwice,  

tel. 32/301-84-84  
lub e-mail:  

marketing@scl.com.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/5, obręb Żerniki, położonej na płn. od ul. Omań-

kowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
użytek: riVb – grunty orne, pow. 0,0800 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00095480/7.

termin przetargu: 19 października 2021 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 256 400,00 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: 25 640,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 października 2021 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/6, obręb Żerniki, położonej na płn. od ul. Omań-

kowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice, 
użytek: riVb – grunty orne, pow. 0,0802 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00095479/7.

termin przetargu: 26 października 2021 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257 000,00 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: 25 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 20 października 2021 r.
----------------------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana dz. nr 1133, obręb Ostropa Północ, zapisanej 

w księdze wieczystej nr Gl1G/00010637/4, o powierzchni 
0,1676 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach 
przy ul. Prawników i stanowi własność miasta Gliwice.

termin przetargu: 3 listopada 2021 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 259 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 25 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 października 2021 r.

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki nieruchomościami  
urzędu miejskiego w Gliwicach

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: 
msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / 

gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów  

udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki nieruchomościami 
urzędu miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przepro-
wadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się naj-
później o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

że w budynku Zakładu Gospodarki mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

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

1. lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 518–520/2021, 524/2021, 542/2021, 545/2021 do 13 października 2021 r.,
• nr 528/2021, 553/2021  do 14 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:  
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komunalnych-zarz%c4%85dzenia
-prezydenta-miasta/

2. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice:
• nr 551–552/2021 do 18 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

Zarząd Budynków miejskich ii towarzystwo 
Budownictwa społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu

 i ustnego przetargu nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy  

ul. Dworskiej 18, o pow. 44,65 m2 oraz piwnice o pow. 44,65 m2.
termin przetargu – 28 października 2021 r., godzina 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1273,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na www.tbs2.pl

DO WynaJęcia OD ZaraZ 
lokal użytkowy na prowadzenie działalności 

gospodarczej,

andersena 2-4/u1,
lokal wyremontowany, ogrzewanie c.o. miejskie, bieżąca woda, 

profesjonalny zarządca nieruchomości, atrakcyjna oferta cenowa.

lp. powierzchnia, piętro liczba pomieszczeń cena za m2 + Vat

1. 116,40 m2, parter
4 pomieszczenia

(1 x sala sprzedaży,  
2 x zaplecze, 1 x WC)

20 zł

Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Działem Zasobów 
Własnych, pokój 101-103, ZBM I TBS Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,  

tel. 32/33-92-937/-969, 506-494-316.

naBór na miEsZkania tBs
Zarząd Budynków miejskich i towarzystwo 

Budownictwa społecznego sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach tBs  

od 15 września 2021 r. do 29 października 2021 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie 
wniosku w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11  
w Gliwicach w dniach 14 października 2021 r. (czwartek) i 21 października 
2021 r. (czwartek) w godz. od 9.30 do 11.30 lub po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się z pracownikiem Działu Zasobów Własnych, tel. 32/33-92- 
-935/-937.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.zbmgliwice.pl lub  
w siedzibie spółki.

lp. adres czynsz bez 
mediów

rodzaj 
mieszkania Partycypacja kaucja

1. andersena 44/3
parter

652,92 zł
czynsz bez 
mediów

2 pokoje
(jeden  

z aneksem)
53,04 m2

67 054,00 zł 7835,00 zł

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

o przystąpieniu do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego miasta Gliwice
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy  
z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39  
ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 46  
pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Gli-
wice uchwały nr XXIX/604/2021  
z 9 września 2021 r. o przystąpieniu do 
sporządzenia Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice.

Zainteresowani mogą składać wnioski 
do studium. Zgodnie z art. 8c ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wnioski mogą być 
wnoszone w formie papierowej lub 
elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą 

pocztową na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście 
w Biurze Obsługi Interesantów 
w budynku przy ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice lub w budynku przy 
ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – na 
stanowiskach informacyjno-podaw-
czych, w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomo-
cą elektronicznej skrzynki podaw-

czej opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, pod-
pisem zaufanym albo podpisem 
osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesio-
ne za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej na adres e-mail: 
pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie do 
30 listopada 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb lub adres). 
Do wniosku można dołączyć załącznik 
graficzny, przedstawiający lokalizację 
wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik 
graficzny do niego (w zależności od 
formy dostarczenia – elektronicznej 
lub papierowej) można przygotować 
w Geoportalu planistycznym dostęp-
nym pod adresem: msip.gliwice.eu 
(geoportale / Geoportal planistyczny) 
za pomocą narzędzia Dokumenty pla-
nistyczne / Zgłaszanie wniosków (ikona 
kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgod-
nie z art. 11 pkt 3 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego, codziennie (z wyjątkiem sobót 
i dni świątecznych) w godzinach pra-
cy urzędu, pod numerami telefonów: 
32/338-65-12 i 32/338-65-02.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

inFOrmacJa sZcZEGóŁOWa  
O OcHrOniE DanycH OsOBOWycH  

ZBiEranycH PrZEZ urZĄD miEJski W GliWicacH1

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

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w In-

formacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 
32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej 
oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administra-

torze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań 
realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 
6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• art. 11 pkt 3, 7 i 9,
• art. 11 pkt 1 i 8.

Kategorie danych osobowych
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/
Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane 
zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, 
nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych

1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów 

informatycznych i teleinformatycznych, w których dane 
osobowe są przetwarzane.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do pań-
stwa trzeciego.

Okres przechowywania 
danych osobowych

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie 
w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, 
mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwal-
nych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do 

danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następu-
jących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych 
przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwa-
rzania,

2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),

3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana 
przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich 
źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, 
od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługują-
cych praw

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo 

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na 

platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym 
lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy 
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/ dobro-
wolności podania danych oraz 
konsekwencjach niepodania 

danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe 
w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od 
podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmo-
wanie decyzji, profilowanie

W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne 
(wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organiza-
cyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie 
z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 
Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .

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

MIESZkALNE

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

ul. mastalErZa 43, lokal nr 8, ii piętro, pow. 73,15 m2 
+ 2 piwnice: 9,80 m2, 4 pokoje, kuchnia, łazienka, Wc,  
2 przedpokoje, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 206 500,00 zł
Wadium: 20 700,00 zł
termin oględzin: 13 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się do 11 października 2021 r. z ROM 4, 
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. cZErnEGO 13, lokal nr 48, iX piętro, pow. 25,54 m2  
+ piwnica: 0,56 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 86 400,00 zł
Wadium: 8700,00 zł
termin oględzin: 14 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się do 11 października 2021 r. z ROM 3, 
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. DuBOis 6, lokal nr ii, parter, pow. 44,74 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 101 300,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
termin oględzin: 13 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się do 11 października 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. naDrZEcZna, garaż nr 10, parter, pow. 15,73 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 7400,00 zł
Wadium: 850,00 zł
termin oględzin: 14 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się do 11 października 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

ul. naDrZEcZna, garaż nr 3, parter, pow. 15,73 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 25 października 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 7200,00 zł
Wadium: 800,00 zł
termin oględzin: 14 października 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się do 11 października 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wypo-
sażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna 
spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, 
przeciwdziałania oraz zwalczania cOViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz 
zachowania dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscypli-
nowanie podczas oględzin.
miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy  
pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowa-
dzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/
aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 
12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

czynszu. szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

NIERuChOMOśCI

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki mieszkanioweji ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
7 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 91, obręb ligota Zabrska, zapisanej w księdze wieczystej  
nr Gl1G/00045509/2, o powierzchni 0,6905 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy ul. Górnej i sta-
nowi własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 683 000,00 zł
Wadium: 168 300,00 zł
minimalne postąpienie: 16 830,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 91, obręb ligota Zabrska, o pow. 

0,6905 ha, użytki: B – tereny mieszka-
niowe, Bz – tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe, zapisana w księdze wieczystej  
nr Gl1G/00045509/2.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 91, obręb Ligota Zabrska, położona jest 
przy ul. Górnej w Gliwicach, we wschodniej części 
miasta, w odległości ok. 3 km od centrum, w pobliżu 
wjazdu na autostradę i trasę DTŚ. 
Teren działki jest niezagospodarowany, częściowo 
zadrzewiony. Granice działki tworzą kształt niere-
gularny.
Skomunikowanie działki nr 91 powinno odbywać 
się poprzez działkę gminną nr 571 do drogi publicz-
nej ul. Górnej. W miejscowy planie działka nr 571 
oznaczona jest symbolem 015 KDD 1/2 – tereny 
dróg dojazdowych. W związku z brakującym frag-
mentem drogi na działce nr 571, nowonabywca jest 
zobowiązany do zaprojektowania oraz wybudowa-
nia drogi na własny koszt, po uprzednim zawarciu 
umowy użyczenia.
Warunki włączenia działki do drogi publicznej wyda-
wane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach.
W pobliżu działki przebiegają następujące sieci 
uzbrojenia terenu:
• wodociągowa,
• kanalizacyjna,
• elektroenergetyczna,
• gazowa,
• teletechniczna.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy me-
diów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
W przypadku konieczności usunięcia drzew i krze-
wów z przedmiotowej działki należy stosować prze-
pisy o ochronie przyrody, a także może być wyma-
gane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice. 
Działka nr 91 objęta jest dwoma umowami dzierżaw 
w części o pow. 0,0403 ha oraz 0,0190 ha, które 
zawarte są do 31 października 2022 r.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi 
wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki 
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przed-
miotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy 
przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Psz-
czyńską i ul. Bojkowską (uchwała nr XLVII/1217/2006 
z 26 października 2006r.) działka nr 91 znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem:
9 mn, co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna i wielorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe – z wy-

kluczeniem lokalizacji nowych hurtowni, usług 
produkcyjnych i warsztatów, które powodują 
znaczące zwiększenie ruchu samochodowego,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomoc-
nicze z wyjątkiem inwentarskich),

c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.
Działka na znacznej powierzchni porośnięta jest 
zielenią wysoką. Zgodnie z §11 ust. 1 pkt 1) tekstu 

miejscowego planu, którym objęta jest przedmioto-
wa działka, dla spełnienia wymogów ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: ustala się 
(…) nakaz utrzymania jak największej powierzchni 
zieleni towarzyszącej zabudowie usługowej i miesz-
kaniowej (w tym wprowadzania nowej zieleni przy 
realizacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej). 
W planie ustalono również zakaz wycinania oka-
załych gatunków drzew, wskazanych w §11 ust. 1 
pkt 3 tekstu planu.
Równocześnie, działka znajduje się w granicach:
• strefy „B3” pośredniej ochrony konserwatorskiej,
• obszaru rewitalizacji 1,
• terenu, dla którego obowiązuje zakaz budowy lub 

rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą 
stanowić źródło żerowania ptaków, a także ho-
dowania ptaków mogących stanowić zagrożenie 
dla ruchu lotniczego,

• terenu, dla którego obowiązuje zakaz wznosze-
nia obiektów o wysokości równej i większej niż  
100 m, licząc od poziomu terenu – bez uzgod-
nienia z Urzędem Lotnictwa.

Na rysunku planu widoczny jest przebieg nieprze-
kraczalnej linii zabudowy.
Jednocześnie Rada Miasta Gliwice 8 września 
2016 r. podjęła uchwałę nr XIX/482/2016 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Ligota Zabrska i Osiedla Baildona. Działka nr 91 
objęta została ww. uchwałą.
1 Ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem rewi-
talizacji wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy 
o rewitalizacji z 9 października 2015 r.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóź-
niej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie in-
ternetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości, organizator przetargu  
na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetar-
gu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, informa-
cję o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu,  
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicz-
nej, wskazując w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 168 300,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, dz. nr 91, obręb Ligota Zabrska, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 30 listopada 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
konto bankowe, z którego dokonano płatności 
lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwie-
nia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez 

uczestnika/uczestników przetargu, 
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-

nego lub sporządzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy 
również reprezentacji jednego z małżonków, chyba 
że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego 
majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie 
obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, a nieruchomość ma 
zostać nabyta w ramach prowadzonej działalno-
ści, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej 
(chyba że pełnomocnictwo wynika wprost z in-
nych dokumentów np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie 
przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4509/2021 z 10 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości obejmującej niezabudowaną działkę  
nr 91, obręb Ligota Zabrska, położoną przy ul. Górnej 
w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowej nieruchomości nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną jako nabywca nieruchomości o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyzna-
czony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem,  
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący wła-
sność nieruchomości powinien być zawarty w ter-
minie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 6 stycznia 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), 
wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4509/2021 z 10 sierpnia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy 
ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-
64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12, 
32/338-64-41.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nie-
ruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

inFOrmacJa sZcZEGóŁOWa O OcHrOniE DanycH OsOBOWycH  
ZBiEranycH PrZEZ urZĄD miEJski W GliWicacH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wyko-
nywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe 

są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym 
przepisami prawa.

2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który 
wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami 

prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, 

a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 
prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi 
zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

OGŁASZA

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 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 (gliwice.eu), zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 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 (gliwice.eu), zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

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

dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność miasta Gliwice:
• wykaz nr 179/2021 do 19 października 2021 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność miasta Gliwice:
• wykaz nr 177/2021 do 15 października 2021 r.,
• wykaz nr 184/2021 do 21 października 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

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