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Już nie przed budynkiem, a w poczekalniach w holu od strony ul. zwycięstwa oraz 
od strony ul. wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metro-
wego odstępu między poszczególnymi osobami – tak obecnie, wygodniej i bezpiecz-
nie, klienci Urzędu Miejskiego oczekują na załatwienie swojej sprawy w gliwickim 
magistracie. Do budynku wpuszczana jest taka liczba osób, która za każdym razem 
pozwala zachować w środku bezpieczny dystans.

Zmiany  
w obsłudze
klientów

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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AreNA GlIwICe

w piątek znowu będzie można zagrać!

Przez dwa dni mieszkańcy Gliwic 
i okolic będą mogli uczestniczyć 
w niezwykłym wydarzeniu, podcza 
którego sztuka ozdabiania ciała 
rozpatrywana będzie nie tylko 
pod kątem estetycznym, ale rów-
nież naukowym. Omawiane będą 
zagadnienia dotyczące zdrowia 
i psychologii, od pielęgnacji, na 
zjawisku bólu skończywszy. 

Arena Tattoo jest częścią projektu 
o nazwie BodyMody prowadzone-
go przez IKG Technology. – Body-
Mody to tematy takie jak tatuaż 
i inne modyfikacje, kosmetologia, 

medycyna estetyczna, neurolo-
gia, psychologia, zdrowie i uroda. 
Naszą ideą jest pokazanie sztuki 
ciała w innowacyjnym spojrzeniu, 
dostosowanym do dzisiejszego 
świata, również poprzez przestrzeń 
intelektualną – mówi Kamil Galicki, 
pomysłodawca i lider projektu.

pIerCING  
I bArberzy
Podobnie jak cały projekt, sama 
impreza również jest zakrojona na 
szeroką skalę. Oprócz stoisk wy-

stawców – wśród których znajdą 
się nie tylko studia tatuażu, ale 
także m.in. piercerzy i barberzy 
– organizatorzy zadbali również 
o dodatkowe atrakcje, które wpiszą 
się w klimat targów. Podczas wyda-
rzenia dostępne dla zwiedzających 
będą: strefa sportów walki, wysta-
wa sztuki ulicznej, zajęcia jogi oraz 
planszówki z ekipą katowickiego 
Ludiversum. Nie zabraknie także 
pokazów burleski czy pole dance. 
Na gości czekać zróżnicowane 
menu w strefie gastronomicznej 
– od food tracków do smakołyków 
dla fanów vege kuchni. 

OsTre  
brzMIeNIA
W programie wydarzenia 
uwzględniono również koncerty. 
Będzie coś dla miłośników nie 
tylko ostrych brzmień. Na scenie 
oprócz zespołów takich jak Silver 
Samurai czy DiAnti, pojawi się 
również DJ-saksofonista Treleque 
oraz młode talenty odkryte przez 
wytwórnię Kayax: CF 98, MOPS, 
Caville i Cukier.

Warto wspomnieć także o kon-
kursie na najciekawszy tatuaż wy-
konany w czasie imprezy. Dzieła 
oceniać będą czołowi polscy tatu-
atorzy: Grzegorz Szklarzyk, Michał 
Borysz i Michał Przybyła. Więcej 
o konkursie: www.arenatattoo.
pl/konkursy/.

Bilety na wydarzenie można 
zakupić poprzez stronę www.
eventim.pl, a szczegóły sprawdzić 
na www.arenatattoo.pl.
 (Arena Gliwice)

Arena Gliwice oraz ludiversum – plan-
szówkowa kawiarnia – znowu zapraszają 
wszystkich fanów gier planszowych na 
kolejne spotkanie z serii Nocne Granie.
Planszówki to – wbrew przeko-
naniom – zabawa nie tylko dla 
najmłodszych. Gry są doskonałą 
okazją, a niekiedy i pretekstem, 
do spędzenia czasu z rodziną czy 
znajomymi. To hobby dla każdego 
– dzieci, dorosłych, seniorów. Czy 
jest coś fajniejszego niż osiągnięta 
wspólnymi siłami wygrana? Mimo 
skupienia na tym, co się dzieje ak-
tualnie na planszy, zawsze znajdzie 
się czas na pogaduszki czy żarty.
Wydarzenie jest organizowane 
w ramach projektu Nasza Arena, 

którego celem jest zachęcanie 
mieszkańców miasta i regionu do 
aktywności, realizowania hobby 
i spędzania czasu w ciekawy spo-
sób.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
w piątek 9 października. Wstęp: 
10 zł. Podczas wydarzenia będą 
obowiązywać zasady bezpieczeń-
stwa sanitarnego, więcej na www.
arenagliwice.com.

 (Arena Gliwice)

Niezwykły konwent już tuż tuż
Od 28 do 29 listopada w Arenie Gliwice odbędzie się Arena Tattoo. pomimo nazwy wydarzenie nie będzie 
miało charakteru wyłącznie tatuażowego, znanego z innych tego typu imprez w polsce i za granicą. Głów-
nym tematem konwentu będzie przede wszystkim człowiek i wszelkie modyfikacje ciała.

podczas konwentu zaplanowano koncerty towarzyszące, m.in. zespołu silver samurai.

wieczory z planszówkami to lubiany sposób spędzania czasu w Arenie Gliwice.

Celem wydarzenia jest pokazanie wyjątkowości ludzkiego ciała 
oraz trendów w jego ozdabianiu.
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z MIAsTA

Nowa sekretarz miasta

Już nie przed budynkiem, a w poczekalniach w holu od strony ul. zwycięstwa oraz od strony ul. 
wyszyńskiego, w maseczkach i z zachowaniem niezbędnego 1,5-metrowego odstępu między po-
szczególnymi osobami – tak obecnie, wygodniej i bezpiecznie, klienci Urzędu Miejskiego oczekują 
na załatwienie swojej sprawy w gliwickim magistracie. Do budynku wpuszczana jest taka liczba 
osób, która za każdym razem pozwala zachować w środku bezpieczny dystans.
wejście od ul. zwycięstwa (przy 
bankomacie) jest przeznaczone 
dla klientów:
• wydziału Komunikacji – Uwa-

ga! W holu głównym, przed 
wejściem na salę obsługi 
z rejestracją pojazdów, jest 
ustawiony biletomat. Po po-
braniu biletu klienci będą tam 
oczekiwali na swoją kolejkę. 
Wejście od ul. Wybrzeże Woj-
ska Polskiego (pod przejazdem) 
jest zamknięte!

• stanowisk wydziału podatków 
i Opłat;

• biura Obsługi Interesantów – 
z wyjątkiem Biura Podawczego.

wejściem od ul. zwycięstwa 
z lewej strony głównych drzwi 
wejściowych wchodzą osoby 
zgłaszające zgon.

wejście od ul. wyszyńskiego jest 
przeznaczone dla klientów:
• wydziału spraw Obywatel-

skich – Uwaga! Klientom nie 
są już wydawane identyfika-
tory. Nie trzeba umawiać się 
telefonicznie, jednak na sali 
bezpośredniej obsługi może 
przebywać maksymalnie do 
6 klientów (w zależności od 
liczby czynnych stanowisk). 
W przypadku gdy wszystkie 
stanowiska na sali będą zaję-
te, klienci powinni oczekiwać 

na obsługę w holu. Po wej-
ściu do budynku UM należy 
zdezynfekować ręce (lub 
założyć rękawiczki), warto 
także mieć własny długopis. 
W celu usprawnienia obsłu-
gi, należy wypełnić wcze-
śniej stosowne wnioski lub 
zgłoszenia oraz załączyć 
potwierdzenie dokonania 
opłaty w przypadku wniosku 
o wydanie zaświadczenia. 
Niezbędne druki można po-

brać ze strony internetowej 
pod adresem: http://bip.
gliwice.eu/formularze oraz 
przy wejściu głównym do UM. 
Katalog spraw z opisami usług 
z zakresu Wydziału Spraw 
Obywatelskich znajduje się 
pod adresem: http://bip.gli-
wice.eu/karty-informacyjne. 
Wykaz spraw, które można 
załatwić w pełni elektronicz-
nie, korzystając z platformy 
ePUAP lub ze strony obywa-

tel.gov.pl, można znaleźć na 
stronie https://bip.gliwice.
eu/karty-informacyjne.

• Urzędu stanu Cywilnego 
(zgłoszenie urodzenia dziecka, 
zawarcia małżeństwa, zmiany 
nazwiska, wydobycie odpisu 
z aktu stanu cywilnego) – tam 
również nie są już wydawane 
identyfikatory! W przypadku 
gdy wszystkie stanowiska 
obsługi będą zajęte, klienci 
muszą oczekiwać w koryta-

rzu. Przypominamy, że przy 
stanowisku może znajdować 
się TYLKO jedna osoba.

• Terenowego punktu paszporto-
wego podlegającego Śląskiemu 
Urzędowi Wojewódzkiemu – 
decyzją ŚUW wizyta jest możli-
wa wyłącznie po telefonicznym 
umówieniu terminu wizyty (na 
podstawie listy);

• Biura Podawczego – bez ogra-
niczeń;

• pozostałych wydziałów po 
wcześniejszym umówieniu 
terminu wizyty (na podsta-
wie listy), na stanowiskach 
obsługi w sali 146 na I piętrze 
UM – Uwaga! O umówionej 
godzinie pracownik danego 
wydziału odbiera klienta i kie-
ruje go do sali 146 schodami 
przy punkcie ksero/foto. Osoby 
niepełnosprawne, seniorzy, 
klienci z dzieckiem w wózku 
są kierowani do windy przy 
Urzędzie Stanu Cywilnego.

pOzOsTAŁe 
wyDzIAŁy UM

Szczegółowe zasady obsługi klien-
ta przez poszczególne wydziały 
Urzędu Miejskiego znajdują się 
pod adresem https://bip.gliwice.
eu/zasady-obslugi-w-poszczegol-
nych-wydzialach.  
 (kik)

zmiany w obsłudze klientów

Od ponad 20 lat jest związana z lokalną samorządnością, a przez poszcze-
gólne stopnie kariery zawodowej przechodziła w sąsiednim zabrzu. Nowym 
sekretarzem Miasta Gliwice wybrana została gliwiczanka barbara Chamiga. 
w 2-stopniowym postępowaniu naborowym pokonała 9 kandydatów.
Barbara Chamiga jest absolwent-
ką Wydziału Organizacji i Zarzą-
dzania Politechniki Śląskiej, gdzie 
studiowała zarządzanie w sekto-
rze publicznym. Ukończyła rów-
nież studia licencjackie w Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Administracji 
w Bytomiu (rachunkowość za-
rządcza) oraz podyplomowe na 
Uniwersytecie Śląskim w zakresie 
komunikacji perswazyjnej i zarzą-
dzania kryzysowego. 

W latach 1994–1997 pracowała 
w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie 
Wodociągów i Kanalizacji, z któ-
rego trafiła do Urzędu Miejskiego 
w Zabrzu. Do 2005 roku zajmo-
wała się tam prowadzeniem 
budżetu placówek oświatowych 
w strukturze Wydziału Budżetu 
i Finansów, następnie (m.in. jako 
rzecznik prasowy UM w Zabrzu) 

pracowała w Biurze Prasowym/
Wydziale Kontaktów Społecznych. 
W latach 2010–2013 pełniła 
funkcję zastępcy naczelnika Wy-
działu Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności zabrzańskiego 
magistratu, a w latach 2013–2018 
zastępcy naczelnika Wydziału 
Infrastruktury Komunalnej. 
W 2018 roku została naczelnikiem 
Wydziału Gospodarowania Odpa-
dami Komunalnymi w UM Zabrze, 
gdzie m.in. koordynowała prace 
związane z projektami utworzenia 
Punktów Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych i pozy-
skaniem środków unijnych dla ich 
budowy. 

Jako sekretarz Gliwic będzie 
prowadziła zadania w zakresie 
współpracy z Radą Miasta oraz 
jednostkami pomocniczymi mia-

sta i obejmie nadzór merytoryczny 
nad realizacją budżetu obywatel-
skiego oraz inicjatyw lokalnych. 
Do jej obowiązków ma również 
należeć nadzorowanie realizacji 
zadań z zakresu działania Urzę-
du Stanu Cywilnego oraz spraw 
obywatelskich (w tym organizacji 
wyborów i referendów), zarządza-
nie projektami oraz doskonalenie 
metod zarządzania organizacją, 
a także kształtowanie procesów 
IT realizowanych w jednostkach 
wchodzących w skład administra-
cji samorządowej w mieście.

Barbara Chamiga obejmie sta-
nowisko sekretarza Gliwic po 
Andrzeju Karasińskim, który 
w maju br. zakończył blisko 
30-letnią karierę w strukturach 
gliwickiego samorządu i przeszedł 
na emeryturę. (kik)

barbara Chamiga
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AKTUAlNOŚCI

Od 1 października w Gliwicach obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci 
(ważne! Nie trzeba składać nowych deklaracji!!!). w związku z tym od 2 do 
26 października pracownicy Urzędu Miejskiego będą doręczać właścicielom 
nieruchomości zamieszkałych, zobowiązanym do ponoszenia opłaty za odpady 
komunalne, zawiadomienia o zmianie wysokości tej należności.
Zawiadomienia są dostarczane 
w dni robocze w godzinach 
popołudniowych oraz w soboty 
od godzin porannych – zawsze 
najpóźniej do godz. 20.00. Przy-
pominamy zwłaszcza starszym 
mieszkańcom, że pracownicy 
UM nie są uprawnieni do po-
bierania żadnych należności! 
W razie nieobecności adresata 
będą podejmowane kilkukrot-
ne próby w celu skutecznego 
doręczenia zawiadomienia. 
Pamiętajmy, że ze względu na 
stan epidemii wyłączono możli-
wość awizowania przesyłek i ich 
odbioru w Urzędzie Miejskim.

Zawiadomienia zawierają in-
dywidualny numer rachunku 
bankowego, na który można 
dokonać wpłaty, na ich odwro-
cie dodatkowo umieszczona jest 
informacja o możliwych formach 
dokonania zapłaty (kasy Urzędu 
Miejskiego pozostają zamknię-
te). Zachęcamy do zapłaty należ-
ności za pośrednictwem banków, 
zwłaszcza bezgotówkowo (płat-
ności gotówkowe w placówkach 

ING Banku Śląskiego S.A. nie są 
obciążane dodatkową prowizją) 
lub poprzez Gliwicką Elektronicz-
ną Platformę Analityczno-Rozra-
chunkową GEPAR (szczegóły na 
stronie gepar.gliwice.eu).

w przypadku nieruchomości 
w budynkach wielolokalowych 
zawiadomienia będą wysyła-
ne wspólnocie lub spółdzielni 
mieszkaniowej.

Zmiana wysokości opłat wyni-
ka z uchwały nr XVII/337/2020 
Rady Miasta Gliwice z 30 lipca 
2020 r. o zmianie uchwały 
w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej 
opłaty. Termin płatności opła-
ty w zmienionej wysokości za 
IV kwartał upływa z dniem  
31 grudnia br.  (kik)

zakończono realizację kolejnego zadania w ra-
mach Gliwickiego budżetu Obywatelskiego 2020. 
Tym razem to park linowy w brzezince – powstał 
między ulicami Łódzką, Olsztyńską, Gnieźnieńską 
i rzeszowską.
W Gliwicach jest coraz więcej 
miejsc, w których można ak-
tywnie wypoczywać. Sporo tego 
typu inwestycji, m.in. niektóre 
siłownie pod chmurą, boiska, 
strefy gier, tory do jazdy na 
rolkach czy pumptracki, są re-
alizowane na wnioski składane 
przez mieszkańców i głosowane 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Właśnie zakończono realizację 
kolejnego zadania – między uli-

cami Łódzką, Olsztyńską, Gnieź-
nieńską i Rzeszowską w Brzezince 
zbudowano park linowy ze zjeż-
dżalnią rurową dla dzieci. Trasa 
wspinaczkowa poprowadzona 
nad żwirową nawierzchnią ma 
wymiary ok. 20 × 15 m. Sploty 
linowe znajdują się na różnych 
wysokościach, uzupełnią je przej-
ścia o różnym stopniu trudności, 
drabinki i przeplotnie. Obok 
stanęły ławki i kosz na śmieci. 
Inwestycja kosztowała niemal 
154 tys. zł.  (mf)

2 października politechnika Śląska zainau-
gurowała rok akademicki 2020/2021. Dzię-
ki hybrydowemu systemowi, łączącemu 
tradycyjny i wirtualny udział, wspólnota 
akademicka była obecna na uroczystości 
mimo ograniczeń związanych z reżimem 
sanitarnym.
– Oby działo się szczęśliwie, po-
myślnie i fortunnie – powiedział 
JM Rektor Politechniki Śląskiej 
prof. Arkadiusz Mężyk, dokonu-
jąc symbolicznego rozpoczęcia 
nowego roku akademickiego. Ta 
tradycyjna formuła w tym roku 
– wobec trwającej pandemii 
wirusa SARS-CoV-2 – nabrała 
szczególnego wydźwięku. 76. rok 
działalności Uczelni został zain-
augurowany w taki sposób, by 
mimo ograniczeń wynikających 
z zasad bezpieczeństwa zdro-
wotnego, umożliwić członkom 
Wspólnoty Politechniki Śląskiej 
uczestnictwo w uroczystościach. 
Zdecydowano o zastosowaniu 
systemu hybrydowego, który 
będzie definiował również naj-
bliższe miesiące kształcenia na 
uczelni.

Podczas immatrykulacji – przyję-
cia pierwszorocznych studentów 
do społeczności akademickiej 

– w imieniu wszystkich nowych 
studentów ślubowanie złożyło 
kilkoro przedstawicieli studenc-
kiej społeczności: Marie Christelle 
Izabayo (budownictwo), Martyna 
Borak (inżynieria biomedyczna), 
Mikołaj Majchrowski (automatyka 
i robotyka) oraz Dzianis Bova (in-
formatyka). – Zdecydowałam się 
podjąć studia za granicą ze wzglę-
du na to, że praktyczne elementy 
kształcenia są tutaj traktowane 
z większą uwagą niż w innych 
krajach. Politechnika Śląska wydała 
mi się piękną uczelnią, cieszącą się 
długą historią. Chciałam odwiedzić 
nowe miasto, poznać odmienne 
kultury i nowych ludzi, a także 
odkryć, w jaki sposób kształcenie 
odbywa się w Polsce – powiedzia-
ła Marie Christelle Izabayo, która 
przyjechała na Politechnikę Śląską 
z Rwandy.

W roku akademickim 2020/2021 
każdy kierunek na Politechnice 

Śląskiej został dostosowany do 
jednej z trzech form systemu 
mieszanego: na odległość, po-
średniej lub kontaktowej. Ich 
dobór jest zależny od wymiaru 
zajęć kontaktowych (liczby godzin) 
w stosunku do całkowitej liczby 
godzin dydaktycznych w danym 
semestrze. Danego dnia odbędą 
się np. wszystkie laboratoria czy 
inne zajęcia, które ze względu na 
swoją specyfikę wymagają skorzy-
stania ze specjalistycznej aparatu-
ry. Resztę materiału studenci będą 

przyswajać zdalnie za pomocą 
Platformy Zdalnej Edukacji bądź 
innych narzędzi zalecanych przez 
Politechnikę Śląską.

Studia na Politechnice rozpoczyna 
ponad 5700 studentów pierw-
szego roku na 52 kierunkach. 
W procesie rekrutacji na nowy 
rok akademicki zarejestrowało się 
także ponad 500 obcokrajowców, 
z których ponad 190 podjęło stu-
dia w języku angielskim w pełnym 
cyklu kształcenia. III etap rekruta-

cji zakończy się 15 października. 
Uruchomiono ponadto specjalny 
program rekrutacji dla 50 obywa-
teli Białorusi. Intensywnie rozwija 
się także kształcenie we Wspólnej 
Szkole Doktorskiej, która cieszy 
się coraz większym zaintereso-
waniem młodych naukowców 
z kraju i zagranicy. W tym roku 
zrekrutowano 192 doktorantów 
– 110  realizować będzie doktorat 
podstawowy, a 82 doktorat wdro-
żeniowy. 
 (PolSl/kik)

Hybrydowa inauguracja roku

Można się 
wspinać! 

ważne dla mieszkańców!
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zagrożenie powodziowe to jeden z poważniejszych problemów naszego miasta. Gliwice są położo-
ne nad Kłodnicą i bytomką, które przebiegają przez obszar wielu górnośląskich miast, niosąc wody 
spływające z ogromnego, gęsto zabudowanego obszaru.
Dodatkowe zagrożenie dla Gliwic 
stanowią liczne potoki płynące 
przez miasto. Te na co dzień nie-
wielkie cieki wodne szybko przy-
bierają po gwałtownych opadach 
deszczu. Potoki Ostropka i Wój-
towianka łączą się w okolicach 
Teatru Miejskiego i przepływają 
do Kłodnicy w wybudowanym 
przed wojną podziemnym kolek-
torze. Ujście kolektora, do którego 
odprowadzane są również wody 
z kanalizacji deszczowej z niemalże 
całego południa Gliwic, znajduje 
się pod mostem nad Kłodnicą, 
obok kościoła św. Barbary. W sy-
tuacji, w której poziom Kłodnicy 
jest podniesiony, wylot kolektora 
znajduje się pod lustrem wody. 

wody Ostropki i wójtowianki 
nie są wtedy w stanie wpływać 
do rzeki, co w rezultacie prowa-
dzi do tak zwanej „cofki” i zale-
wania okolic Teatru Miejskiego 
oraz szpitala wielospecjalistycz-
nego (położniczego). 

W swojej historii Gliwice wielo-
krotnie zmagały się z powodziami. 
Wiele poważnych strat spowodo-
wała w 1997 roku tzw. powódź 
stulecia. Później powódź dotknęła 
nasze miasto jeszcze parokrotnie, 
m.in w 2010 roku, a także latem 
2016 roku, kiedy to na skutek za-
lania mocno ucierpiał Szpital Wie-
lospecjalistyczny. Z niebezpieczną 
sytuacją mieliśmy do czynienia 
również latem 2020 roku, gdy 
w wyniku trwających zaledwie 
kilka godzin bardzo gwałtownych 
opadów poziom wody w rzekach 
i potokach przepływających przez 
miasto przekroczył progi alarmo-
we i w wielu miejscach doszło do 
lokalnych podtopień. 

Zgodnie z zapisami Ustawy o sa-
morządzie gminnym to prezydent 
miasta ponosi prawną odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe mieszkańców 
oraz opracowuje plan operacyjny 
ochrony przed powodzią.

Odpowiedzią na zagrożenie 
powodziowe jest przygotowy-
wany i prowadzony od wielu lat 
projekt budowy nowej i przebu-
dowy istniejącej kanalizacji desz-
czowej oraz utworzenia systemu 
zbiorników retencyjnych. 

O konieczności i planach budowy 
zbiorników, które będą chronić 
Gliwice przed skutkami gwałtow-
nych zjawisk pogodowych – coraz 
częstszych i groźniejszych z uwagi 
na postępujące zmiany klimatu 
– miasto sukcesywnie informo-
wało od wielu lat. To kosztowne 
i skomplikowane inwestycje, któ-
re realizowane są od 2014 r. Ich 
całkowita wartość sięgnie ponad 
100 mln zł (w tym 70 mln zł po-
zyskanych ze środków unijnych).

W ramach prowadzonych do tej 
pory prac zmodernizowano kana-
lizację deszczową w kilku dzielni-
cach oraz wybudowano zbiorniki 
retencyjne w Bojkowie i Żernikach. 

W planach są kolejne: na Ostropce, 
Kłodnicy, potoku Cienka oraz na 
Wójtowiance. Budowa tego ostat-
niego rozpocznie się za kilka tygo-
dni i będzie wynikiem wieloletnich 
prac związanych z planowaniem 
i przygotowaniem systemu zabez-
pieczeń miasta przed powodziami. 
Zbiornik ma zatrzymywać wodę, 
która w trakcie gwałtownych 
zjawisk pogodowych nie może 
spłynąć kolektorem do Kłodnicy 
i zalewa okolice Szpitala Wielospe-
cjalistycznego oraz sąsiadujących 
z nim budynków mieszkalnych. 
O jego budowie lokalne media 
informowały już w 2016 roku.

Kontrowersje wokół budowy 
zbiornika na potoku Wójtowian-
ka – na terenach tzw. Wilczych 
Dołów – pojawiły się w momen-
cie, kiedy miasto po wielu latach 
planowania i przygotowań ogło-
siło przetarg na jego wykonanie. 
W przestrzeni publicznej zaczęto 
rozpowszechniać nieprawdziwe 

informacje o „betonowym zbior-
niku” mającym zniszczyć „zielone 
płuca Sikornika”, a nawet podwa-
żano wyliczenia wykonane przez 
projektanta inwestycji – firmę 
mającą wszelkie uprawnienia 
i wiedzę potrzebną do projekto-
wania tego rodzaju budowli.

Wątpliwości i zarzuty dotyczące 
inwestycji zostały obszernie wyja-
śnione przez ekspertów. Wykona-
no obliczenia sprawdzające, które 
potwierdziły poprawność projek-
tu. Inwestycja ma obowiązujące 
pozwolenie na budowę, jest 
wpisana do regionalnych doku-
mentów przeciwpowodziowych, 
ma przyznaną dotację unijną oraz 
wybranego wykonawcę. 

Popularne wśród mieszkańców 
Sikornika Wilcze Doły są lubianym 
miejscem spacerów i spędzania 
wolnego czasu. Budowa zbiorni-
ka będzie wiązać się z wycinką kil-
kuset drzew, głównie niewielkich 

samosiejek porastających okolice 
koryta potoku na odcinku około 
600 metrów. Pozostały, około 
kilometrowy odcinek potoku, od 
nowo powstałej obwodnicy do ul. 
Ku Dołom, pozostanie w stanie 
nienaruszonym.

Szanując głosy mieszkańców, 
którzy wyrażają swoje przy-
wiązanie do terenu objętego 
inwestycją, prezydent Gliwic 
zobowiązał się do zagospoda-
rowania terenu zbiornika w taki 
sposób, aby był on różnorodny 
przyrodniczo oraz nadal stanowił 
atrakcyjne miejsce do spędzania 
wolnego czasu przez mieszkań-
ców Gliwic. 

przygotowano więc dwie koncep-
cje możliwego zagospodarowa-
nia zbiornika, które zostaną pod-
dane konsultacjom społecznym: 
– przyrodniczą oraz rekreacyjną.

Pierwsza z nich skupiona jest na 
przyrodniczej stronie, której wa-
lory podkreślało wielu mieszkań-
ców, druga zakłada stworzenie 
atrakcyjnej przestrzeni przezna-
czonej do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Propozycje zo-
stały przygotowane przez firmę 
44STO, która zaprojektowała po-
pularny wśród mieszkańców park 
Chrobrego oraz bardzo dobrze 
ocenianą koncepcję zbiornika na 
Ostropce. 

Finalny wariant zagospodaro-
wania tej ważnej dla bezpie-
czeństwa gliwiczan inwestycji 
zostanie wyłoniony na podsta-
wie głosowania mieszkańców. 
Konsultacje społeczne w tej 
sprawie rozpoczną się 15 paź-
dziernika i potrwają 2 tygodnie.

Prace nad zagospodarowaniem 
wskazanym w koncepcji będą 
prowadzone równolegle z budo-
wą zbiornika i zostaną ukończone 
w zbliżonym czasie – w 2022 
roku. (UM)

bezpIeCzeńsTwO

szpital  
wielospecjalistyczny,
podtopienie w 2016 r.
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Dla ochrony  
przed powodzią
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28 września zmieniła się nazwa dobrze znanej gliwiczanom spółki miejskiej związanej z zagospodarowaniem 
odpadów. Dotychczasowe psiUO, czyli przedsiębiorstwo składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o., zmieniło 
się w pzO – przedsiębiorstwo zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.

W związku z wdrażaniem no-
wej, proekologicznej strategii 
spółki zmienia się częściowo 
zakres jej działania jak również 
identyfikacja wizualna, logotyp, 
strona internetowa. – Ważnym 
aspektem zapoczątkowanych 
zmian była potrzeba aktuali-
zacji klasyfikacji działalności 
prowadzonej przez Przedsię-
biorstwo (tzw. PKD). Okazało 
się, że niektóre zakresy dzia-
łalności ujętych w PKD uległo 
dezaktualizacji, a w ich miejsce 
pojawiła się nowa klasyfikacja. 
Do najważniejszych z nich należy 
produkcja nawozów i związków 
azotowych pozyskiwanych z od-
padów zielonych i oczyszczanie 
odcieków – co kompleksowo 
wpisuje się w strategię rozwoju 
Gliwic. Edukacja ekologiczna, 
która również stanowi nowość 
na tym obszarze, stanie się moc-
nym punktem naszej strategii – 
mówi Magdalena Budny, prezes 
zarządu PZO.

razem dla 
ekologii

W nowej siedzibie przedsiębior-
stwa powstanie centrum edukacji 
ekologicznej z salą multimedial-
ną, ekspozycją wystawienniczą 
oraz ścieżką edukacyjną. Jej 
zadaniem będzie przybliżenie 
zasad funkcjonowania instalacji 
zagospodarowania odpadów 
oraz zapoznanie dzieci, mło-
dzieży, studentów i wszystkich 
mieszkańców miasta z działa-
niami podejmowanymi przez 
PZO. – Głęboko wierzę, że teraz 
podjęte działania znajdą swe od-
zwierciedlenie w poprawie stanu 
środowiska. Niezwykle istotna 
w tym aspekcie jest współpraca 
z innymi gliwickimi instytucja-
mi – dodaje Magdalena Budny. 

Umowę o współpracy podpisano 
m.in. z Wydziałem Architektury 
Politechniki Śląskiej. Jej efektem 
były wieloaspektowe badania 
oraz studia projektowe w zakre-
sie możliwości prezentacyjnych 
i wystawienniczych związanych 
z ideą segregacji i recyklingu.

PZO planuje także wybudowa-
nie oczyszczalni dla odcieków 
i pozyskanie na ten cel środków 
zewnętrznych. Będzie ona funk-
cjonować w ramach systemu 
gospodarki w obiegu zamknię-
tym i jest wspólnym projektem 
pilotażowym realizowanym wraz 
z Wydziałem Inżynierii Środowi-
ska i Energetyki oraz Wydziałem 
Chemicznym Politechniki Śląskiej. 
Kolejnym ciekawym aspektem 
troski o środowisko i bezpieczeń-
stwo mieszkańców jest współ-

praca z sokolnikiem, który wraz 
ze swoimi ptasimi podopiecz-
nymi pomaga w zmniejszeniu 
liczebności okolicznego ptactwa, 
gromadzącego się nad terenem 
instalacji przetwarzania odpa-
dów. Przyczynia się to znacząco 
do zwiększenia bezpieczeństwa 
pilotów i osób korzystających 
z pobliskiego lotniska. 

Drugie Życie 
Rzeczy

Wymieniasz dziecku rower, 
a stary jest wciąż sprawny i żal 
go wyrzucić? Oddaj go w punk-
cie „Drugie Życie Rzeczy”, a ktoś 
inny sobie go odbierze. To kolej-
ny nowy pomysł PZO, którego 
celem jest rozbudzanie świado-
mości ekologicznej gliwiczan. 
– Wieloletnie doświadczenie 
w branży pozwala zauważyć, jak 
trudno jest wpłynąć na zmianę 
dotychczasowych przyzwyczajeń 
związanych z tematem segrega-
cji. Podobnie trudne jest przeła-
manie stereotypu, że odpady to 
temat brudny, kłopotliwy i nie-
wart uwagi – mówi prezes PZO. 
„Drugie Życie Rzeczy” znajduje 
się w sąsiedztwie Punktu Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych przy ul. Rybnickiej 
199 B. Każdy mieszkaniec Gliwic 
może pozostawić w punkcie do 
odebrania przez potrzebujących 
np. meble, książki, zabawki, wóz-
ki dziecięce czy sprzęt sportowy. 

Przekazanie oraz przejęcie rzeczy 
jest bezpłatne. W ten sposób 
dochodzi do nadania niechcia-
nym przedmiotom prawa do 
drugiego życia. Dzięki takim 
działaniom mieszkańcy Gliwic 
mają szansę wspomóc nie tylko 
naturalne środowisko, ale i dru-
giego człowieka. 

zasadne 
wydaje się, 
by powstało 
więcej  
pszOK-ów

Obecnie gliwiczanie mają do 
dyspozycji jeden Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, w którym mogą 
oddawać m.in. odpady zielone, 
zużyte opony, odpady budow-
lane i rozbiórkowe czy odpady 

wielkogabarytowe. Przedsię-
biorstwo Zagospodarowania 
Odpadów wspólnie z gliwickim 
samorządem złożyło wnioski 
o wsparcie unijne na budowę 
nowych punktów PSZOK. – Zale-
ży nam, aby w sposób świadomy 
i odpowiedzialny przekazywać 
wiedzę na temat ekologii i se-
gregacji, zaczynając już od 
najmłodszych pokoleń. Dlatego 
Przedsiębiorstwo Zagospoda-
rowania Odpadów Sp. z o.o. 
planuje aktywną współpracę 
z radami dzielnic, przedszkolami, 
szkołami, uczelniami wyższymi 
oraz innymi jednostkami miej-
skimi. Jesteśmy przekonani, że 
wspólnie osiągniemy wiele na 
tej płaszczyźnie. Zmieniamy się 
w trosce o przyszłość miasta – 
zapewnia Magdalena Budny. 
 (PZO)

eKOlOGIA

zmieniamy się w trosce  
o przyszłość miasta
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spektakl, który wciąż możemy nazwać premierowym, choć pierwsze po-
kazy miały miejsce już w marcu. pamiętacie? Jeszcze dobrze nie zdążyły 
wybrzmieć oklaski, dyskusje i komentarze, jeszcze nie ostygły fotele, gdy 
okazało się, że teatr trzeba zamknąć. A teraz wracamy! ze zdwojoną siłą! 

„wpuść mnie” to wykreowany 
specjalnie dla teatru w Gliwicach 
spektakl Agaty Biziuk (nieco krwa-
wy, a na pewno mroczny),  który 
teraz, po kilku miesiącach, stał się 
wręcz proroczy. Jest swego rodza-
ju podsumowaniem, wideoklipem 
naszych dyskusji z ostatnich kilku 
miesięcy. Dyskusji  o tym czego 
się lękamy, przed czym uciekamy, 
dlaczego zamykamy się na cztery 
spusty. I cały czas brzmi jedno py-
tanie: czy ten nasz lęk jest czymś 
uzasadniony?

We wstępie do spektaklu aktor 
– wampir mówi: Człowieka od 
zwierzęcia odróżnia tylko to, że 
jego życie musi być opowiada-
niem, narracją, poukładanym 
schematem. Gdy coś lub ktoś, 
wytrąci go z opowieści – gubi 
się, traci wątek, chowa się przed 
światem. 

Wampirów w naszej opowieści jest 
cała lista. Niektóre znane, filmo-
we, popkulturowe (cały wachlarz 
wcieleń Mateusza Trzmiela). Inne 
bardzo intymne, prywatne, wycho-
dowane przez nas samych, które 
bardzo skrupulatnie i skutecznie 
chowamy przed światłem dzien-
nym. Lubimy te historie, lubimy się 
niby karmić i poić, lubimy zarażać 
lękiem – choć nigdy się do tego nie 
przyznamy.

W naszym spektaklu pojawia 
się dużo wątków lokalnych, gli-
wickich, śląskich, miejscowych 
mitów i plotek, które żyją wła-

snym życiem i zarażają. Trochę 
na zasadzie fake newsów, medial-
nych chwytów, które wywołują 
zamęt, stają się pożywką dla trolli 
i internetowych hejterów. 

I tu pojawia się dylemat. Czy 
to my powinniśmy się odciąć 
od tego wszystkiego? Zamknąć  
drzwi? Zasłonić okna? Czy wła-
śnie na odwrót – znaleźć sposób, 
aby nasze strachy i upiory zatrza-
snąć w jakiejś stalowej puszce, 
z której już nigdy nie wyjdą. 

Gramy dla was: 17 i 18 paździer-
nika (sobota i niedziela), Duża 
scena Teatru Miejskiego w Gli-
wicach. spektakl dla widzów 
od lat 16. Kupuj bilety na: www.
teatr.gliwice.pl albo w kasie Kina 
Amok (kasa w budynku Teatru 
otwarta na godzinę przed wyda-
rzeniem).  (TwG)

KULTURA

w czerwcu 2018 roku Muzeum w Gliwicach wraz ze Śląskim Centrum wolności i solidarności rozpoczęło realizację przed-
sięwzięcia pod nazwą Gliwicka Opozycja, którego celem było zgromadzenie i opracowanie informacji o wydarzeniach 
i osobach, które w czasach prl w mieście nad Kłodnicą przecierały polską drogę do wolności. Kolejny etap projektu 
podsumowuje książka „Gliwicka opozycja 1976–1990. relacje świadków i uczestników”.
Materiał do książki został przygo-
towany wspólnie przez Muzeum 
w Gliwicach oraz Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności w Kato-
wicach, z merytoryczną pomocą 
katowickiego Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej. W książce dr 
Bogusław Tracz i Karol Chwastek 
zebrali, opracowali i opatrzyli 
komentarzem siedemnaście z za-
rejestrowanych relacji, będących 
ważnym materiałem do dalszych 
badań historycznych, a także 
źródłem wiedzy o Gliwicach oraz 
gliwickiej opozycji lat 1976–1990. 
Wydawnictwo wpisuje się w ob-
chody 40-lecia powstania NSZZ 
„Solidarność”. 

– Zdając sobie sprawę z ulotności 
niezapisanych świadectw i powięk-
szających się z upływem czasu 
obszarów niepamięci, w czerwcu 
2018 roku Muzeum w Gliwicach 
wraz ze Śląskim Centrum Wolności 
i Solidarności rozpoczęło realiza-
cję przedsięwzięcia pod nazwą 
Gliwicka Opozycja. Naszym celem 
było zgromadzenie i opracowa-
nie informacji o wydarzeniach, 
a przede wszystkim osobach, 
które w czasach PRL w mieście 
nad Kłodnicą przecierały polską 
drogę do wolności. Nasze działa-
nia skoncentrowały się na zebraniu 
relacji uczestników szeroko pojęte-

go oporu społecznego, działaczy 
różnych nurtów i środowisk, ludzi 
odważnych, zaangażowanych 
w działalność wolnościową i za tę 
działalność prześladowanych i re-
presjonowanych. Zachowaliśmy 
również dla przyszłych pokoleń 
pamiątki, fotografie, niezależne 
wydawnictwa i dokumenty związa-
ne z tą tematyką. Mamy nadzieję, 
że będą kiedyś elementem nowej, 
stałej ekspozycji poświęconej hi-
storii miasta. 

W ramach projektu w 2019 roku 
został uruchomiony edukacyjno-in-
formacyjny portal internetowy Gli-
wicka Opozycja 1945–1990 (www.
opozycja.muzeum.gliwice.pl), 
przygotowany przez pracowników 
Muzeum w Gliwicach we współ-
pracy i konsultacji merytorycznej 
ze Śląskim Centrum Wolności i Soli-
darności oraz historykami z Oddzia-
łowego Biura Badań Historycznych 
IPN w Katowicach. Portal, wciąż roz-
budowywany i uzupełniany, został 
obudowany różnorakimi progra-
mami edukacyjnymi, koordynowa-
nymi przez Muzeum w Gliwicach, 
a jego inauguracji towarzyszyła 
wystawa plenerowa „Już zachodzi 
czerwone słoneczko”. Wybory ’89 
w województwie katowickim, udo-
stępniona od maja do lipca 2019 
roku na Rynku w Gliwicach.

Książka jest więc kolejnym 
etapem realizacji naszego 
przedsięwzięcia. Na jej kartach 
odnajdziemy wspomnienia osób, 
którym my – mieszkańcy Gliwic 
i obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej – wiele zawdzięczamy, 
które nieraz kładły na szali swoją 
karierę i wolność osobistą, by iść 
drogą działalności opozycyjnej 
w latach 1976–1990, zwłaszcza 
w ostatniej dekadzie PRL. Mate-
riał został zebrany i opracowany 
wspólnie przez Muzeum w Gli-
wicach oraz Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności w Kato-
wicach, z pomocą katowickie-
go Oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej. […] – czytamy we 
wstępie publikacji.

spotkanie promujące 
książkę „Gliwicka opozy-
cja 1976–1990. relacje 
świadków i uczestników” 
odbędzie się 23 paździer-
nika w kinie „bajka”. 
początek o godz. 17.00. 
wstęp w pierwszej ko-
lejności z zaproszeniami, 
liczba miejsc ograniczona. 
publikację będzie można 
nabyć w cenie 35 zł. 

Ze względu na ograniczenia 
związane ze stanem epidemii, 
podczas spotkania obowiązuje 
zakrywanie ust i nosa. W związku 
z ograniczoną liczbą miejsc pro-
simy o potwierdzenie udziału 
telefonicznie bądź mailowo – 
w pierwszej kolejności wstęp za 
okazaniem zaproszeń. Prosimy 
również o wcześniejsze przyby-
cie ze względu na konieczność 
wypełnienia oświadczenia oraz 
przekazania niezbędnych danych 
osobowych i kontaktowych Mu-
zeum w Gliwicach, zgodnie z obo-

wiązującą w instytucji procedurą 
RODO. 

W ramach projektu został rów-
nież uruchomiony edukacyjno-in-
formacyjny portal internetowy 
Gliwicka Opozycja 1945–1990 
(www.opozycja.muzeum.gliwice.
pl), którego inauguracji towarzy-
szyła wystawa plenerowa „Już 
zachodzi czerwone słoneczko. 
Wybory’89 w województwie 
katowickim”, udostępniona od 
maja do lipca 2019 roku na Rynku 
w Gliwicach.  (MwG)

Gliwicka opozycja 1976–1990

Dokądkolwiek pójdziemy, będzie szedł za nami

Z A P R A S Z A

fo
t. 

J. 
As

ta
sz

ow
 / 

Tw
G

www.teatr.gliwice.pl
www.teatr.gliwice.pl
www.opozycja.muzeum.gliwice.pl
www.opozycja.muzeum.gliwice.pl
www.opozycja.muzeum.gliwice.pl
www.opozycja.muzeum.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 41/2020 (1025), 8 października 20208

spOrT

Grająca w mocno okrojonym składzie polpharma starogard Gdański przez długi 
czas była bliższa zwycięstwa, ale kiedy gliwiczanie poprawili defensywę i zagrali 
zdecydowanie lepiej w ataku, w drugiej połowie mogli na koniec meczu unieść ręce 
w geście triumfu. Czwarte domowe zwycięstwo stało się faktem i GTK zanotowało 
najlepsze otwarcie sezonu w swojej historii.

Polpharma w ostatnim okresie 
wysoko przegrała dwa wyjazdowe 
spotkania, a na domiar złego stra-
ciła Sebastiana Kowalczyka, który 
doznał kontuzji pachwiny. Rozwią-
zano także kontrakt z Samuelem 
Millerem, który nie spełniał pokła-
danych w nim nadziei. To znacząco 
zawęziło pole manewru trenerowi 
Markowi Łukomskiemu, który nie 
miał na ławce rezerwowych żad-
nego wartościowego zmiennika. 
Gliwiczanie szybko zamierzali wy-
korzystać ten fakt i starali się grać 
szybką koszykówkę, ale to goście 
prowadzili po pierwszej kwarcie 
(21:24).

Polpharma z każdą kolejną minutą 
grała coraz lepiej. GTK miało spore 
problemy w ataku, ale w końcu 
postawiło na dostarczanie piłki 
w strefę podkoszową. Mogło się 
wydawać, że za chwilę gliwicza-
nie doprowadzą do wyrównania. 
Niestety, po drugiej stronie par-
kietu Varnado popełnił kuriozalny 
błąd. Podarowane gościom trzy 

punkty oraz kolejne przewinienia 
pozwoliły przyjezdnym utrzymać 
przewagę i zejść do szatni przy 
prowadzeniu różnicą dziewięciu 
„oczek” (36:45).

Obraz gry w trzeciej kwarcie długo 
nie ulegał zmianie. Polpharma 
konsekwentnie utrzymywała 
prowadzenie. Po 30 min. gry przy-
jezdni prowadzili minimalnie, bo 
Allen z zimną krwią trafił zza linii 
6,75 m (61:62).

W ostatnią część meczu lepiej 
weszli gliwiczanie, jednak przy-
jezdni walczyli. Na koniec znie-
chęceni i zmęczeni zawodnicy 
z Pomorza nie potrafili się już 
przeciwstawić gospodarzom, 
a ci, dowodzeni przez Perkinsa, 
który rozdzielał kolejne asysty, 
skutecznie powiększali prowa-
dzenie i ostatecznie wygrali 
91:77. 
 
  (GTK/ kik)

w niedzielnym meczu 6. kolejki pKO ekstraklasy piast Gliwice doznał bolesnej 
porażki 1:4 z lechem poznań. Goście z wielkopolski byli do bólu skuteczni i, nie-
sieni sukcesem w europejskich pucharach, zgarnęli komplet punktów przy Okrzei. 
Niebiesko-Czerwoni już z trenerem waldemarem Fornalikiem na ławce będą mieli 
trudne zadanie przygotować formę po powrocie z reprezentacyjnej przerwy.

Początek rywalizacji ułożył się 
idealnie dla Lecha Poznań, który 
już w szóstej minucie objął prowa-
dzenie. Obrońcy Piasta pozostawili 
za dużo wolnego miejsca we wła-
snym polu karnym, co bezlitośnie 
wykorzystał Jakub Moder. Piłkarze 
Kolejorza byli bardzo zdecydowani 
w swoich boiskowych poczyna-
niach i w kolejnych minutach mieli 
jeszcze dwie dogodne okazje, by 
podwyższyć rezultat. Piast otrzą-
snął się po trudnym początku i za-
czął wyprowadzać groźne akcje, 
jednak strzały Kristophera Vidy 
lub Sebastiana Milewskiego mijały 
światło bramki albo próby Patryka 
Sokołowskiego oraz Arkadiusza 
Pyrki zostały wybronione przez 
Filipa Bednarka. Wraz z upływem 
minut akcenty wyraźnie przenio-
sły się na połowę Lechitów i kiedy 
wydawało się, że Niebiesko-Czer-
woni złapią kontakt z rywalem, 
Kolejorz wyprowadził konkretną 
kontrę i strzelił drugiego gola. 

Gliwiczanie na drugą połowę 
wybiegli już z Gerardem Badíą, 
który miał dać impuls kolegom 
z zespołu do odważniejszych 
działań. Jednak to dobrze dys-
ponowani podopieczni Dariusza 

Żurawia po raz kolejny wypro-
wadzili skuteczny atak. Trzecia 
bramka była możliwa po stracie 
piłki, a Lech w tym spotkaniu nie 
był skłonny marnować swoich 
okazji. W drugiej części wyraźnie 
rozluźnieni goście, mający więcej 
ognia i przekonania we własne 
siły, dołożyli czwartą bramkę po 
swojej stronie. Dramatu dopełnił 
uraz Gerarda Badíi, który wyraź-
nie poczuł ból w mięśniu uda i ze 
łzami w oczach opuścił plac gry. 
Piasta było stać tego wieczoru 
na strzelenie jednego gola. Jego 

autorem był Michał Żyro, który 
wykorzystał rzut karny po tym, 
jak chwilę wcześniej w szesna-
stce Kolejorza sfaulowany został 
Tiago Alves. Niebiesko-Czerwoni 
w przykrych nastrojach zakończy-
li rywalizację z Lechem i podczas 
przerwy na reprezentację będą 
musieli podnieść się zarówno 
mentalnie, jak również pod 
względem dyspozycji sportowej 
solidnie przygotować się przed 
kolejnymi meczami.

Biuro Prasowe Piast Gliwice SA

rywal skuteczny do bólu

w piątej kolejce spotkań o mistrzostwo statscore Futsal 
ekstraklasy piast pewnie pokonał FC Toruń 6:1. Od począt-
ku na parkiecie dominowali gliwiczanie, ale po pierwszej 
połowie był wynik 1:1. po zmianie stron Gustavo rozpoczął 
strzelecki popis, a zakończył Franz, wykorzystując rzut karny.
To goście po przerwie pierwsi mie-
li okazję na zmianę wyniku, ale 
trafili w słupek. Niewykorzystana 
sytuacja zemściła się. Rzut rożny 
wykonywał Ixemad, a z powie-
trza uderzył Gustavo, zmuszając 
Iwanka do kapitulacji. Gospodarze 
poszli za ciosem i w 28. minucie 
podwyższyli wynik. W 30. minucie 
Dasajev zabawił się z rywalami 
i w końcowej fazie akcji zagrał 
do Bugańskiego, który plasowa-
nym strzałem z 10 metra zdobył 
czwartego gola dla Piasta. Od 
35. minuty goście zdecydowali 
się na grę w przewadze, ale to 
gliwiczanie znów podwyższyli 
wynik. Na minutę przed końcem 

meczu Wojciechowski zagrał 
piłkę ręką w polu karnym, za co 
zobaczył czerwoną kartkę. Cel-
nie z 6 metra trafił Rafał Franz, 
ustalając końcowy wynik na 6:1.  
 (piast.gliwice.pl)

w drugiej serii spotkań o mistrzostwo I ligi kobiet siatkarki 
Azs politechniki Śląskiej pokonały na wyjeździe Częstocho-
wiankę 3:2. Mecz był bardzo zacięty i miał zmienne fazy.

W pierwszej odsłonie lepsze 
były gliwiczanki, wygrywając 
tego seta 25:21. O drugim 
Akademiczki chciałyby pewnie 
szybko zapomnieć, bo przegrały 
go do 12. W trzeciej części tego 
pojedynku grano na przewagi, ale 
więcej zimnej krwi w końcówce 
zachowały podopieczne Wojcie-

cha Czapli, wygrywając 26:24, by 
w czwartym secie przegrać do 16. 
Tie-break to już popis drużyny 
AZS-u. Gliwiczanki dobrze zagry-
wały i jeszcze lepiej blokowały, 
to przeważyło na ich korzyść. Po 
dwóch kolejkach AZS z pięcioma 
punktami zajmuje drugie miejsce 
w tabeli. (kik)

GTK wygrywa po raz czwarty!

Futsaliści nie zawiedli

CzwArTeK 8 pAźDzIerNIKA
 ■ godz. 9.00: Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski 

Juniorek i Juniorów w tenisie stołowym – Gliwice, 8–11 paź-
dziernika (Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, ul. Party-
zantów 25). Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego 

sObOTA 10 pAźDzIerNIKA
 ■ godz. 19.00: mecz Futsalekstraklasy: Piast Gliwice – KS Aca-

na Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice (mała hala Areny Gliwice, ul. 
Akademicka 50). Organizator: Gliwickie Towarzystwo Futsalu

NIeDzIelA 11 pAźDzIerNIKA
 ■ godz. 17.35: mecz koszykówki w ramach Energa Basket Ligi: 

GTK Gliwice – Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (mała hala 
Areny Gliwice, ul. Akademicka 50). Organizator: GTK S.A.

 ■ godz. 18.00: mecz Futsalekstraklasy: P.A. Nova Gliwice – 
Clearex Chorzów (Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Jasna 31). 
Organizator: Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu

SPORTOWE
           KALENDARIUM

Częstochowa  
pokonana!
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Co w filmach powinno być najważniejsze? Oczywiście fabuła. Akcja 
filmu, kreacje aktorskie – to jest to, na czym skupia się nasza uwaga. 
Nie zawsze świadomie zauważamy towarzyszący filmowi podkład 
muzyczny czy tonację poszczególnych kadrów. A ma to również 
ogromny wpływ na ostateczny odbiór filmu! Czasami jednak „gra 
w kolory” zaczyna dominować nad akcją i staje się pierwszoplano-
wym aktorem. Tak dzieje się np. u wesa Andersona.

U tego reżysera każda z postaci 
ma przypisany kolor określają-
cy jej charakter i przyporząd-
kowujący jej miejsce w filmie. 
W ten sposób, obserwując 
zmieniające się w Anderso-
nowskich obrazach kompozycje 
barwne, oglądamy jakby drugi 
film. Tak dzieje się w „Grand 
Budapest Hotel”, „Kochankach 
z Księżyca” czy w „Podwod-
nym życiu ze Stevem Zissou”. 
Oczywiście skupienie na części 
wizualnej jakiegoś dzieła filmo-
wego może też wynikać z innej 
przyczyny, np. niespełniającej 
oczekiwań filmowej realizacji 
świetnej literatury. To spotka-
ło „Pachnidło” Toma Tykwera, 
w którym uwagę przykuwają 
głównie sceny przywodzące 
na myśl osiemnastowieczne 
malarstwo.

Czasami intrygująca scenografia 
zawłaszcza narrację filmową. 
Dzieje się tak, gdy spektakular-
ne realizacje architektoniczne 
stanowią tło akcji. Przykładem 
są dzieła postmodernistycznego 
architekta Ricarda Bofilla. Jego 
La Muralla Roja w Calpe to wy-
marzone miejsce dla filmów 
o utopijnych społeczeństwach 
(„Brazil”) czy psychodelicznych 
dramatów. Te nieco mroczne, 
choć obfitujące w emocje i kolo-
ry klimaty Hiszpanii proponuję 
jednak zamienić na równie 
barwne, lecz inne miejsce, fil-
mowo-niefilmowe. To osiedle 
zaprojektowane dla ubogich 
mieszkańców, rybaków z Tyru 
w Libanie, autorstwa sławnego 
architekta Hashima Sarkisa.

W Tyrze sami rybacy zorganizo-
wali się i utworzyli spółdzielnię 
mieszkaniową Al Baqaa. Z ich 
inicjatywy na terenach prze-
kazanych przez Grecki Kościół 
Prawosławny powstał zaska-
kujący, pełen energii i żywych 
kolorów zespół wielorodzinnych 
domów. Dzieło Sarkisa to nie 
scenografia (choć mogłoby nią 
być), ale miejsce respektujące 
kontekst kulturowy – ludzie tam 
żyjący cenią sobie wspólnotę, 
tradycję, więzi rodzinne, dlatego 
zabudowa jest skupiona, mało 
jest miejsca na izolowanie się od 
innych mieszkańców. Architekt 
uwzględnił również skromne fun-
dusze inwestorów, projektując 
proste, ekonomiczne bryły, gdzie 
rolę detalu przejął kolor.

Nie znajdziemy tam barwnej ka-
kofonii jak w berlińskich osiedlach 
Brunona Tauta, lecz przemyślaną 
wizualnie kompozycję. Osiedle 
jest złożone z 9 budynków z we-
wnętrznym placem. Przed wej-
ściem do kompleksu jesteśmy 
pewni, że ich ściany pokrywa 
wyłącznie kolor ciemnoniebie-
ski połączony z szarością i bielą. 
Wchodząc jednak do zespołu, 
przeżywamy barwne katharsis 
– pozytywnie atakują nas inten-
sywne żółcie, czerwienie, poma-
rańcze, a wszystko to skąpane 
w ostrym świetle słonecznym.

W Gliwicach tak oszałamiającego 
architektonicznego „kolorowego 
zawrotu głowy” nie ma. Inne wa-
runki klimatyczne, inne słońce, 
inna tradycja, inna architektura. 
Jednak kolor jest obecny, ale 

inaczej, w bardziej 
stonowany, deli-
katniejszy sposób. 
Jak dla mnie ul. 
Tadeusza  Ko-
ściuszki jest jedną 
z najładniejszych 
i najbardziej kolo-
rowych ulic w mie-
ście. Pisałam już 
o tym wielokrotnie. 
Mieszkańcy też to 
cenią i w przy-
padku remontów 
fasad starają się 
odtworzyć dawne 
barwy, pomimo że 
obecne farby mają 
inny skład i trudno 
odwzorować do-
kładnie to, co było.

Odnowiona już jakiś czas temu 
błękitna secesyjna kamienica z ul. 
T. Kościuszki 50 nie przeszkadza 
modernistycznej (zielonkawej) 
zabudowie akcentującej zbieg 
z ulicą I. Daszyńskiego. Modry, 
spłowiały kolor ścisza bowiem 
kremowa tonacja płytek ce-
ramicznych z okładziny frag-
mentów elewacji, 
a nieliczne 
kobalto-
we ce-

giełki oraz balustrady balkonów 
wzmacniają zarazem niebieskość 
fasady. Na innych modernistycz-
nych budynkach przy tej ulicy 
widzimy bardzo wysmakowane 
połączenia terakoty ze zgaszoną 
zielenią czy ochry z beżem. Gdy-
by w magiczny sposób wszystkie 
oczyścić, to może zawitałoby do 
Gliwic trochę kolorów z Tyru?...

Jak widać, czasami barwy 
trzeba więcej, czasami mniej. 
Historyczne budynki, których 
projektanci nie przewidzieli 
intensywnych odcieni na ścia-
nach, dalej powinny być w ten 
sam sposób remontowane. 
Przykład remontu zespołu bu-
dynków znajdujących się przy 
ul. Harcerskiej pokazuje, że 

jest to jedyna droga renowacji 
historycznych obiektów. Para-
frazując słowa Jana Młodożeńca 
(świetnego polskiego plakaci-
sty), każdy kolor jest dobry – 
„aby we właściwym sąsiedztwie 
i we właściwym miejscu”.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

ArChITeKTUrA w rOlI GŁówNeJ

Kolory w kadrze
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Kolorowa zabudowa ul. Kościuszki 

Odnowione budynki 
przy ul. harcerskiej

Detal elewacji kamienicy  
z ul. Kościuszki 50

barwy są niezbywalną 
częścią filmów wesa 

Andersona

Tyr (liban), osiedle  
zaprojektowane przez  

hashima sarkisa
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25 września w siedzibie Gliwickiego Centrum Organizacji pozarządowych odbyła się uroczystość poświęcona 50-leciu działalności 
zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Gliwicach. 15 kwietnia 1970 r. grupa gliwickich numizmatyków skupiona w oddziale 
katowickim utworzyła koło polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Gliwicach. założycielami towarzystwa było 28 członków.
Z powodu pandemii uroczystość 
była skromna, dostosowana 
do obowiązujących przepisów. 
Wzięli w niej udział przedstawi-
ciele Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Numizmatycznego. 
Prezes gliwickiego oddziału Kazi-
mierz Ochab przedstawił referat 
o historii gliwickiego oddziału, 
przypomniał jego dokonania oraz 
sylwetki zasłużonych członków od-
działu. Następnie obecny na spo-
tkaniu Prezes Zarządu Głównego 
Przemysław Zięba wręczył długo-
letnim członkom Złote Honorowe 
Odznaki Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego. Wyróżnieni 
zostali Hanka Łęcka-Szczudło, 
Jarosław Hilla, Marian Lewicki, 
Grzegorz Misztalewski i Andrzej 
Walewski. Oddział został wyróż-
niony Dyplomem Honorowym.

Dla upamiętnienia 50 lat dzia-
łalności wybito pamiątkową 
srebrną plakietkę oraz wykonano 
nadruki na wycofanych z obiegu 
banknotach. Zebrani wysłuchali 
odczytu wygłoszonego przez 
prof. dr. hab. Wincentego Turka 
pt. „Monety rzymskie związane 
z tematyką polską”.

Wyjątkowy jubileusz był okazją 
do spotkania, podsumowania 
dotychczasowej działalności 
i wyznaczenia celów na przy-
szłość. Gliwiccy numizmatycy 
działają prężnie i zapraszają do 
siebie wszystkich zainteresowa-
nych kolekcjonerstwem monet 
i banknotów. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie: http://
ptn.pl/oddzialy-i-kola/.  
 (GCOP)

Mija sto lat od urodzin Karola wojtyły, który po wy-
niesieniu na stolicę piotrową przyjął imię Jan paweł 
II. z tej okazji Miasto Gliwice zaprasza do wspólnego 
świętowania tej rocznicy. w sobotę 17 października 
odbędzie się uroczysty koncert „Totus Tuus”.
Wspominając pontyfikat następcy 
Świętego Piotra, spotkamy się na 
kameralnym koncercie w kościele 
pw. św. Bartłomieja (ul. Bernar-
dyńska 19). W poetycko-reflek-
syjnym koncercie „Totus Tuus” 

wystąpią: Barbara Bursztynowicz, 
Agnieszka Bielanik-Witomska, 
Ireneusz Miczka, Jarosław Spałek 
i Klaudiusz Kania. Koncert rozpocz-
nie się o godz. 19.00. wstęp jest 
bezpłatny.  (mm)

pamiętamy  
o Janie pawle II
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komunikaty

zarząd budynków 
Miejskich I Towarzystwo 

budownictwa społecznego 
w Gliwicach,  

ul. Dolnych wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 

nieograniczonego na
wykonanie termomoderni-
zacji budynku przy ul. sikor-

skiego 104 w Gliwicach.
Termin składania ofert:  

15 października 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

15 października 2020 r. o godz. 10.00

pełna treść dostępna na  
www.zbmgliwice.pl

zarząd budynków 
Miejskich I Towarzystwo 

budownictwa 
społecznego 

w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

nieograniczonego na
wykonanie robót polegających na  

remoncie i dociepleniu ścian zewnętrz-
nych, wykonaniu izolacji przeciwwilgo-

ciowej ścian piwnic, wykonaniu instalacji 
AzArT, domofonowej, odgromowej, uzie-

miającej i ekwipotencjalnej w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy  
ul. Daszyńskiego 500 w Gliwicach.

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

Termin otwarcia ofert:  
15 października 2020 r. o godz. 10.15

pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

zarząd budynków Miejskich 
I Towarzystwo budownictwa 

społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie przebudowy wewnętrznej  
instalacji gazowej w celu podłączenia  

dwufunkcyjnych kotłów gazowych  
z zamkniętymi komorami spalania  

na cele grzewcze i przygotowania C.w.U.  
oraz kuchenek gazowych, doprowadzenie  

instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz 
z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do 
kuchni i łazienek oraz dobudowy przewodów 
spalinowych i wentylacyjnych w budynkach 

oficyn (w lokalach gminnych) przy placu piastów 
8 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 15 października 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 października 2020 r. o godz. 10.45

pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

zarząd budynków Miejskich 
I Towarzystwo budownictwa 
społecznego w Gliwicach, ul. 

Dolnych wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji ga-
zowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów 

gazowych z zamkniętą komorą spalania na cele 
grzewcze i przygotowania C.w.U. w lokalach miesz-
kalnych nr 1, 2, 3, 5, 7, 10 i 15 oraz dobudowy prze-
wodu wentylacyjnego dla lokalu mieszkalnego nr 7 
i dobudowy przewodów powietrzno-spalinowych 

dla lokali mieszkalnych nr 1, 3 i 7 w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym przy ul. Kłodnickiej 11-11a 
w Gliwicach oraz doprowadzenie instalacji zimnej 
wody do kotła gazowego wraz rozprowadzeniem 

instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek.
Termin składania ofert: 15 października 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 15 października 2020 r. o godz. 10.30

pełna treść dostępna na www.zbmgliwice.pl

Gliwiccy numizmatycy działają od 50 lat

Nadchodzące miesiące mogą być dla wielu osób trudne – utrata pracy lub 
zamknięcie działalności gospodarczej, prognozowane w związku nasileniem 
COVID-19, prawdopodobnie przyczynią się do utraty środków utrzymania 
w licznych domach. problemy finansowe i zawodowe nie raz idą w parze 
z problemami w życiu osobistym. Jak wtedy reagować?

Obowiązek alimentacyjny 
(uregulowany w Kodeksie ro-
dzinnym i opiekuńczym) kojarzy 
się powszechnie z ponoszeniem 
kosztów utrzymania małolet-
nich dzieci przez rodzica, który 
z nimi na stałe nie mieszka. Jed-
nak nie jest to jedyny przykład 
alimentacji. Nic nie stoi na prze-
szkodzie w ustaleniu alimentów 
od rodzica, który zamieszkuje 
z dziećmi, ale z różnych przyczyn 
nie łoży na ich utrzymanie i z ja-
kiegoś powodu korzystniejszym 
dla dziecka będzie uzyskanie 
środków do życia „oficjalną 
drogą”. Poza tym przykładem, 
alimenty mogą obciążać też 
innych krewnych w linii prostej 
lub rodzeństwo (np. alimenty 
od dziecka dla rodzica lub od 
dziadków dla wnuka).

Zajmujące się m.in. tymi zagad-
nieniami Stowarzyszenie na Rzecz 
Poradnictwa Obywatelskiego 
DOGMA zachęca do korzystania 
ze zdalnych, darmowych porad 
prawnych, e-mediacji realizowa-
nych przez Miasto Gliwice oraz 
specjalistycznych poradników 
dostępnych online. Aby umówić 

się na bezpłatną rozmowę z me-
diatorem, wystarczy zadzwonić 
pod nr tel. 32/239-12-59. Więcej 
informacji na ten temat można 
uzyskać na facebookowym pro-
filu Fundacji DOGMA, na stronie 
internetowej www.dogma.org.pl, 
a także pod nr. tel. 32/557-51-83 
i 514-797-671. (kik)

DOGMA radzi: alimenty
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OGŁOszeNIA
obwieszczenia

Gliwicki Jarmark  
bożonarodzeniowy 2020

Miasto Gliwice poszukuje producentów, artystów 
oraz handlowców, chcących zaoferować swoje pro-
dukty do sprzedaży podczas Gliwickiego Jarmarku 
bożonarodzeniowego 2020. planowany czas trwania 
jarmarku to 5–23 grudnia br.
Organizator przedsięwzięcia za-
pewnia: 
• zaplecze handlowe (domki handlo-

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

przez organizatora dni, w zależno-
ści od sytuacji epidemicznej).

zobowiązania po stronie handlow-
ców:
1. jednorazowa opłata za wynajem 

domku handlowego w wysokości 
500 zł brutto za 1 domek,

2. opłata targowa, zgodnie ze staw-
kami obowiązującymi na terenie 
Gliwic (Uchwała XVIII/359/2020 
Rady Miasta Gliwice z 27 sierpnia 
2020 roku w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie 
wprowadzenia na terenie miasta 
Gliwice opłaty targowej oraz okre-
ślenia wysokości stawek opłaty 
targowej),

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

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

5. prowadzenie sprzedaży wyłącznie 
w domkach zapewnianych przez 
organizatora (nie będzie możliwo-
ści ustawienia dodatkowych stoisk 
na Rynku),

6. zapewnienie środków ochrony oso-
bistej dla obsługi stoisk handlowych 

i klientów oraz stosowanie obowią-
zujących procedur sanitarnych zwią-
zanych ze stanem epidemii.

zasady naboru:
1. Preferowani będą wystawcy, którzy 

wcześniej nie uczestniczyli w Gliwic-
kim Jarmarku Bożonarodzeniowym, 
z produktami o charakterze świą-
tecznym.

2. Preferowany rodzaj asortymentu, 
który będzie oferowany podczas 
jarmarku: ceramika artystyczna, wy-
roby regionalne, ozdoby świąteczne 
i choinkowe, choinki, pamiątki i rę-
kodzieło, biżuteria, artykuły spo-
żywcze oraz wyroby garmażeryjne 
i gastronomiczne. 

3. Organizator zastrzega sobie możli-
wość dokonania wyboru wystaw-
ców i odrzucenie części zgłoszeń.

Termin zgłoszenia:
Wszystkich zainteresowanych prosi-
my o przesyłanie zgłoszeń na „Kar-
cie zgłoszenia wystawcy”, dostęp-
nej na stronie www.gliwice.eu, do  
17 października 2020 r. w jeden ze 
wskazanych poniżej sposobów:
• za pośrednictwem poczty e-mail: 

kp@um.gliwice.pl (preferowany)
• pocztą tradycyjną na adres: 

Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Kultury i Promocji Mia-
sta, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 
Gliwice

• złożenie wniosku w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Ostateczna decyzja dotycząca organi-
zacji wydarzenia zostanie podjęta do 
31 października 2020 r.

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

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

 Dzieci należy pouczyć o niebezpieczeństwie zatrucia i nie pozosta-
wiać ich bez opieki.

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

obwieszczenie
PRezyDenta miasta GLiwice

komunikaty

Ab.6740.7.2.2020 z 29 września 2020 r.

obwieszczenie
PRezyDenta miasta GLiwice

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związ-
ku z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.), Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 18 września 2020 r. wydał decyzję nr 2/2020 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.:

„budowa drogi gminnej łączącej ul. Andersa (droga powiatowa nr 7211s) z ul. Kozielską  
(droga powiatowa nr 7200s) wraz z rozbudową ul. Gagarina (droga gminna nr 130412s) w Gliwicach”,

jednocześnie decyzją:
• określono linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami roz-

graniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nierucho-

mości znajdującej się w liniach rozgraniczających teren,
• zatwierdzono projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicznych  

– ul. Andersa (drogi powiatowej nr 7211s), ul. Kozielskiej (drogi 
powiatowej nr 7200s) i ul. Mieszka I (drogi gminnej nr 130269s), 
budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i budowy/prze-
budowy zjazdów oraz określono ograniczenia w korzystaniu 
z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie 
zezwolono na wykonanie tych obowiązków,

• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogo-
wej, na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji 
inwestycji, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy 

budowanej drogi gminnej (w nawiasie podano pierwotny numer 
działki):
obręb Nowe Miasto:
421/1 (421), 422/1 (422), 423/1 (423), 424/1 (424), 426/1 (426), 
427/1 (427), 428/1.

2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy 
rozbudowywanej drogi gminnej nr 130412s – ul. Gagarina (w na-
wiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Kłodnica:
134, 173/1 (173), 972.

3. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogo-
wy podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji 
obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. e, g, h), to jest przebudowy 
innych dróg publicznych – ul. Andersa (drogi powiatowej nr 7211s),  
ul. Kozielskiej (drogi powiatowej nr 7200s) i ul. Mieszka I (drogi 
gminnej nr 130269s), budowy i przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów (w nawiasie podano 
pierwotny numer działki):
obręb Nowe Miasto:
427/3 (427), 428/4, 429/1, 1658, 1659, 1672, 1736.

4. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, 
na których inwestor prowadził będzie roboty budowlane towarzy-
szące inwestycji w oparciu o uzyskane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane (w nawiasie podano pierwotny 
numer działki):
obręb Nowe Miasto:
426/2 (426), 427/3 (427).

II. ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNumer pierwotny 
działki

Stan po podziale
Numer działki wchodzącej 

w pas drogowy
Powierzchnia 

działki [ha]
Numer działki poza 
pasem drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1 2 3 4 5 6
1. 421 421/1 0,0530 421/2 0,0249 Nowe Miasto
2. 422 422/1 0,0265 422/2 0,0860 Nowe Miasto
3. 423 423/1 0,0134 423/2 0,0984 Nowe Miasto
4. 424 424/1 0,0026 424/2 0,1085 Nowe Miasto

5. 427 427/1 0,2300 427/2 0,0680 Nowe Miasto427/3 0,2411
6. 426 426/1 0,0185 426/2 1,1807 Nowe Miasto
7. 173 173/1 0,0025 173/2 0,4395 Kłodnica

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gminy Gliwice z dniem, w którym 
decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2

Numer działki po podziale Numer działki pierwotnej lub nie podlegającej podziałowi Obręb
Lp. 1 2 3
1. --- 134 Kłodnica

IV. ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
budowy lub przebudowy zjazdów:
Tabela nr 3

Numer 
działki po 
podziale

Numer działki 
pierwotnej lub 

nie podlegającej 
podziałowi

Numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości terenu 

w m2
zakres prac ograniczających korzystnie z nieruchomości

Lp. 1 2 3 4 5
Obręb Nowe Miasto

1. --- 1736 GL1G/00053574/7 20,7 Przebudowa drogi gminnej nr 130269S – ul. Mieszka I
2. --- 1658 GL1G/00056228/8 942,6 Przebudowa drogi powiatowej nr 7211S – ul. Andersa
3. --- 1659 GL1G/00052707/2 18,5 Przebudowa drogi powiatowej nr 7211S – ul. Andersa
4. 427/3 427 GL1G/00014087/1 41,1 Przebudowa sieci ciepłowniczej i budowa zjazdu
5. --- 428/4 GL1G/00002876/2 136,3 Przebudowa sieci wodociągowych i budowa zjazdu
Lp. 1 2 3 4 5

Obręb Nowe Miasto

6. --- 1672 GL1G/00056228/8 687,3
Przebudowa drogi powiatowej nr 7200S – ul. Kozielskiej, 
przebudowa sieci elektroenergetycznych, przebudowa 

fragmentu sieci kanalizacji deszczowej
7. --- 429/1 GL1G/00135719/5 79,6 Przebudowa zjazdu

V. ww. decyzją zezwolono na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, poza liniami rozgraniczającymi teren 
inwestycji drogowej, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Tabela nr 4

Numer działki 
po podziale

Numer działki pierwotnej
lub nie podlegającej 

podziałowi
zakres prac ograniczających korzystnie z nieruchomości

Lp. 1 2 3
Obręb Nowe Miasto

1. 426/2 426 Budowa ciągu pieszego, przebudowa parkingu
2. 427/3 427 Budowa ciągu pieszego, prace związane z niwelacją terenu, budowa ścian oporowych, 

przebudowa parkingu

pOUCzeNIe
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzą-

cym sprawę – Piotrem Łaniewskim pod numerem telefonu 32/239-11-66. Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, 
przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów odbywa się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na wyznaczonym w tym 
celu stanowisku.

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice 
w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy z 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie 
strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

* Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).

http://www.gliwice.eu
mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
http://kultura.gliwice.eu
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OGŁOszeNIA

turystyka.gliwice.eu

Numer naboru: zDM.110.1.16.2020

zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
(2 etaty) w referacie Centrum sterowania ruchem  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowa-

nia tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz działania 
sygnalizacji 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 funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowa-
nia płynności ruchowej itp., 

7. przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych tunelem w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej  oraz sygnali-
zacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratow-
nictwa, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie projektów 
dotyczących bezpieczeństwa ru-
chu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania pro-

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o dro-
gach publicznych, ustawy Prawo 
o ruchu drogowym,

4. obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gli-

wice,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do  

1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania sa-

modzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31,  
II piętro, dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych,

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 obsługa 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 potwier-

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje, zaświadczenie 
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 motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 23 października 2020 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru, 

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 26 października 2020 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:  
28 października 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje:
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

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 samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

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.

 

● młodszy specjalista ds. kontroli   
jakości i produkcji 

wykształcenie średnie/wyższe, specjalność: 
chemia lub pokrewne, uprawnienia UDT do 
obsługi wózków widłowych; zakres obowiąz-
ków: kontrola parametrów jakościowych surow-
ca i wyrobu gotowego, pobieranie próbek do 
badań, prowadzenie nadzoru technologicznego 
nad procesami odzysku i produkcji, prowadzenie 
dokumentacji z zakresu działań laboratoryjnych 
i produkcyjnych; trzy zmiany; miejsce pracy: 
Polska;

● blacharz/lakiernik samochodowy 
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań; 
może być osoba chętna do przyuczenia; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Żernica;

● starszy specjalista ds. jakości 
wykształcenie wyższe; min. dwa lata doświad-
czenia w pracy na podobnym stanowisku; znajo-
mość 8D, FMEA, PPAP, MSA, SPC, 5 Why, Pareto, 
znajomość standardu LATV 16949; średnioza-
awansowana znajomość języka angielskiego; 

zakres obowiązków: tworzenie i wdrażanie 
dokumentacji jakościowej z wymaganiami 
LATV 16949 2016 oraz dok. procesowej m.in. 
PFD, PFMEA, CP, WI, QS, QP itp.; koordynacja 
audytów zewnętrznych klienta; monitoring 
wskaźników jakościowych, przygotowanie 
graficznych prezentacji danych jakościowych, 
rozwiązywanie bieżących problemów jakościo-
wych; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● elektromonter 
wykształcenie zawodowe; doświadczenia za-
wodowe mile widziane, wykonywanie instalacji 
elektrycznych; umowa-zlecenie; miejsce pracy: 
teren Śląska;

● chemik 
wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrew-
ne; zakres obowiązków: przygotowanie próbek 
do analizy instrumentalnej, oznaczenia fizyko-
chemiczne, analiza metodami chromatografii 
gazowej i cieczowej, opracowywanie wyników 
i przygotowanie dokumentacji z badań zgodnie 
z systemem jakości obowiązującym w laborato-
rium; jedna zmiana; miejsce pracy: Sośnicowice.

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. 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 1 października 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

ofeRty PRacykomunikaty

Dyrektor zespołu szkół Ogólnokształcących nr 5 
im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  
speCJAlIsTy – sprAwy pŁACOwO-KsIĘGOwe. 

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, 
ul. Sikornik 34 
wymiar etatu: pełny etat.
I. wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licencjat, magisterskie,
• co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy 

w księgowości,
• spełnienie warunków określonych w art. 6, ust. 1 

i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach sa-
morządowych (DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera (mile widzia-

na znajomość programu MS Excel, VULCAN, 
Płatnik),

• znajomość przepisów ZUS, podatkowych i Ko-
deksu pracy,

• sumienność, odpowiedzialność za powierzone 
zadania.

II. wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających 

się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwa-

rzanie danych osobowych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie,
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw 

publicznych, pełnej zdolności do czynności 
prawnych,

• Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku
Praca biurowa w systemie jednozmianowym z mo-
nitorem ekranowym, w obiekcie przystosowanym 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
oraz ustawą z 21 listopada 2008 r.(DzU nr 223,  
poz. 1458 z późn. zm.)”.
IV. Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac 

zgodnie z zawartymi umowami,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat 

wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich 
zmian płacowych,

• wykonywanie wydruków list płac, zestawień 
zbiorczych, potrąceń, zestawień do banku,

• prowadzenie spraw związanych z zasiłkami 
pracowników szkoły,

• dostarczanie pracownikom informacji o uzy-
skanych przez nich dochodach oraz pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy, rozliczanie 
podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wy-
sokości zarobków,

• dokonywanie przelewów, monitorowanie ich 
wykonania,

• rozliczanie i prowadzenie wszelkiej dokumen-
tacji ZUS,

• sporządzanie sprawozdań GUS,
• prowadzenie dokumentacji PFRON i sporzą-

dzanie sprawozdań w wersji elektronicznej,
• prowadzenie księgi rachunkowej Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z usta-
wą oraz obowiązującym regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie 
dokumentów księgowych do księgowania pod 
względem formalnym i rachunkowym,

• dbałość o przestrzeganie terminu płatności 
faktur i pozostałych zobowiązań,

• kontrola pod względem merytorycznym i wy-
płata stypendiów i wyprawki szkolnej,

• wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora 
szkoły.

V. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż 
6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przy-
sługiwało osobie niepełnosprawnej o ile zostanie 
ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu wymagania 
dodatkowe.
VI. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
osobiście, pocztą, bądź elektronicznie na adres 
e-mailowy: sekretariat@zso5.gliwice.eu w termi-
nie do 16 października 2020 r. (do godz. 15.00), 
na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5  
im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwi-
ce, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 
stanowisko: specjalista – sprawy księgowo-płaco-
we”. Decyduje data faktycznego wpływu oferty do  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach, 
a nie data nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 w Gliwicach po wyżej wymienio-
nym terminie, nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję powołaną 
przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 20 października 2020 r. 
o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy 
złożonych dokumentów zostaną poinformowani 
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczo-
na na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 
w Gliwicach, na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach oraz na stro-
nie internetowej http://www.zso5.gliwice.pl.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwo-
łania konkursu bez podania przyczyn.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kan-
dydatów zebrane w procesie naboru na stano-
wisko przechowuje się w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,  
ul. Sikornik 34, przez okres 3 miesięcy od dnia 
zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia wy-
ników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty 
mogą zostać odebrane osobiście przed upływem 
ww. terminu. Po upływie 3 miesięcy dokumenty 
podlegają brakowaniu, z której to czynności komisja 
sporządza protokół.
VII. Dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-

cownikach samorządowych (DzU 223 poz. 1458 
z późn. zm.) publikacji w BIP podlegają dane 
osobowe kandydatów, którzy spełniają kryte-
ria naboru oraz osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru, 

• niekompletne oferty nie będą rozpatrywane,
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 

po trzech miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu,

• ogłoszenie wyniku naboru będzie umieszczone 
na stronie internetowej BIP, na stronie interne-
towej szkoły www.zso5.gliwice.pl oraz na tabli-
cy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 5 im. AK w Gliwicach,

• dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwo-
łania konkursu bez podania przyczyn.

zarząd budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

budownictwa społecznego, 
44-100 Gliwice,  

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

zamówień publicznych (przetargi nieograniczone), pn.:

pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

Śląskie Centrum logistyki 
s.A., 44-100 Gliwice,  

ul. portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pt.: 
Modernizacja i remont parteru i drugie-
go piętra budynku „A” zlokalizowanego 
na terenie Śląskiego Centrum logistyki 
s.A. w Gliwicach przy ul. portowej 28.

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

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

pełna treść dostępna na www.scl.com.pl

przedsiębiorstwo 
wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o., 
ul. rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn.
Odbiór i transport oraz zagospodarowa-
nie odpadów powstających w procesie 

oczyszczania ścieków z COŚ w Gliwicach, 
oczyszczalni ścieków w smolnicy, stacji zrzutu 
odpadów (zwanej dalej szO) na terenie COŚ 

w Gliwicach (tj. odpadów powstających  
z czyszczenia kanalizacji), przepompowni  
ul. Nadbrzeżna w Gliwicach, ul. Główna  

w Gliwicach, ul. Nad Kanałem w Gliwicach, 
ul. Nad Łąkami w pyskowicach.

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

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

pełna treść dostępna na www.pwik.gliwice.pl

przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice sp. z o.o. 

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

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

pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

przebudowa i rozbudowa wewnętrznej in-
stalacji gazowej w gminnym lokalu miesz-
kalnym nr 6A przy ul. Tarnogórskiej 17 w Gli-
wicach wraz z wykonaniem pomieszczenia 
łazienki, instalacji centralnego ogrzewania 
i wykonaniem przewodu powietrznego 
i spalinowego z jednoczesną likwidacją 
nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe. 

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

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

przebudowa mieszkań polegająca na wy-
dzieleniu pomieszczeń łazienek w mieszka-
niach gminnych nr 1, 2, 3, 5, 6, 8 w budynku 
przy ul. Kowalskiej 12 w Gliwicach.

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

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

Dostawę ciepłomierzy i wodomierzy.
Termin składania ofert:  

14 października 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

14 października 2020 r. o godz. 11.05

budowę przyłączy ciepłowniczych na tere-
nie miasta Gliwice – 2 zadania inwestycyjne.

Termin składania ofert:  
15 października 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
15 października 2020 r. o godz. 11.05

Konserwację urządzeń dźwigowych oraz wyko-
nanie resursów 26 szt. urządzeń dźwigowych.

Termin składania ofert:  
26 października 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
26 października 2020 r. o godz. 11.05

wykonanie robót modernizacyjnych i re-
montowych w budynku mieszkalnym przy 
ul. Narutowicza 9 w Gliwicach wraz z zago-
spodarowaniem terenu wokół budynku.

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

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

wykonanie prac modernizacyjnych i re-
montowych w budynku przy ul. szobiszo-
wickiej 27 w Gliwicach. 

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

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

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
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turystyka.gliwice.eu

nieRuchomościofeRty PRacy

nieRuchomości

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

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

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

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

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

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

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku 

„A” o powierzchni 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” 

o powierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M” 

o powierzchni 17,2 m2 / 27,6 m2 / 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostęp-

ne miejsca parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochrania-
ny przez profesjonalną firmę oraz moni-
torowany telewizją przemysłową 24 h.

w bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC In-

termodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
lokalizacja: przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i Kw:
• dz. nr 453, obręb Żerniki, o pow. 

0,0390 ha, położona przy ul. Tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w Kw 
Gl1G/00032103/2, użytek b – tereny 
mieszkaniowe;

• dz. nr 455, obręb Żerniki, o pow. 
0,0746 ha, położona przy ul. Tarno-
górskiej w Gliwicach, zapisana w Kw 
Gl1G/00033908/2, użytek bi – inne te-
reny zabudowane.

Opis przedmiotu przetargu
Działki położone w centralno-wschodniej części 
miasta Gliwice przy ul. Tarnogórskiej. Kształt 
działki nr 453, obręb Żerniki, jest nieregularny, 
uniemożliwiający pełne zagospodarowanie. 
Kształt działki nr 455, obręb Żerniki, jest regu-
larny, zbliżony do prostokąta, teren nierówny. 
Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa. Mocno odczuwalny 
hałas, działki położone w sąsiedztwie ruchli-
wych dróg. Teren działek w części porośnięty 
trawą, krzewami i drzewami. Na terenie działki 
znajdują się pozostałości po ogrodzeniu oraz 
brama. 
Skomunikowanie przedmiotowych działek 
z siecią dróg publicznych, tj. z ul. Tarnogórską 
(w związku z ich łączną sprzedażą), powinno 
odbywać się zjazdem istniejącym na działce 
nr 453, obręb Żerniki. 
Przez teren działek przebiegają liczne sieci 
uzbrojenia terenu, które ograniczają możliwość 
zabudowy. Na działce nr 455 usytuowana jest 
stacja TRAFO. 
W granicach przedmiotowej działki przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska, w momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest 
do usunięcia awarii na własny koszt oraz we 
własnym zakresie.
Zgodnie z opracowaną dla miasta Gliwice „Kon-
cepcją dróg rowerowych” planuje się przyszło-
ściowo realizację trasy rowerowej nr 10 wzdłuż 
ul. Tarnogórskiej. Jej szczegółowy przebieg 
będzie znany po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Istnieje prawdopodobieństwo po-
trzeby zajęcia części przedmiotowych działek 
pod planowaną trasę rowerową.
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt przyszłego właściciela. Ewen-
tualną przebudowę istniejącego uzbrojenia 
nieruchomości nabywca wykona własnym sta-
raniem w porozumieniu z właścicielami sieci.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości 
Działka nr 453, obręb Żerniki, obciążona jest 
służebnością drogi – przechodu i przejazdu 
w pasie biegnącym od ul. Tarnogórskiej na 
całej szerokości części działki 453, położonej 
pomiędzy działkami nr 454 i 455, a następnie 
skręcającym w kierunku działki nr 452 – o sze-
rokości 4,5 m wzdłuż granicy działki nr 453 
z działkami nr 454 i 1648, na rzecz każdocze-
snych właścicieli nieruchomości stanowiącej 
działkę nr 452. 
Działka nr 453, obręb Żerniki, obciążona jest 
służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
o powierzchni gruntu objętego służebnością 
20,48 m².
Działka nr 455, obręb Żerniki, obciążona jest 
służebnością przesyłu na rzecz Tauron Dys-
trybucja SA o powierzchni gruntu objętego 
służebnością 34 m².
przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działki nr 453, 455, obręb Żerniki, położone są 
na terenie, na którym od 15 stycznia 2015 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „osiedla Żerniki” poło-
żoną po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej. 
Przedmiotowy plan uchwalony został przez 

Radę Miasta Gliwice uchwałą nr II/17/2014  
z 18 grudnia 2014 r., która opublikowana 
została 31 grudnia 2014 r. w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego pod poz. 
6770. Zgodnie z ustaleniami ww. planu działki  
nr 453, 455, obręb Żerniki, położone są na 
terenie oznaczonym symbolem: 2 MU,  
tj. tereny mieszkaniowo-usługowe o średniej 
intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MU 
do 9 MU ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jedno- i wie-
lorodzinna,

b) usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) garaże, budynki gospodarcze, budynki 
pomocnicze,

b) sieci infrastruktury technicznej,
c) dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
d) zieleń urządzona.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu poprzez te-
ren mieszkaniowo-usługowy należy rozumieć 
teren, na którym obie te funkcje mogą wystę-
pować samodzielnie lub łącznie w dowolnych 
proporcjach.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
314 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 3140,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 6 listopada 2020 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu uka-
że się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu 
w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
wadium
Wadium w wysokości 31 400,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Ślą-
ski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 453, 455, ob-
ręb Żerniki oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 
Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 30 października 2020 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe 
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez 
usprawiedliwienia  do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie podanym w zawia-
domieniu.

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wy-

maganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego toż-

samość osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-

mie aktu notarialnego lub sporządzenie 
pełnomocnictwa w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej (przed 
przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego (wydanego 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
2559/20 z 27 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia 
zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
6782/18 z 30 sierpnia 2018 r. oraz w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 453, obręb Żerniki, zapisanej w KW 
nr GL1G/00032103/2 oraz prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 455, obręb Żerniki, zapisanej w KW 
nr GL1G/00033908/2, stanowiących własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu sprzedaży 
przedmiotowych nieruchomości, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany 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 ra-
chunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 7 grudnia 2020 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu, zapisami uchwały Rady 
Miasta Gliwice nr II/17/2014 z 18 grudnia 
2014 r., która opublikowana została 31 grud-
nia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego pod poz. 6770, zapisami 
ksiąg wieczystych nr GL1G/00032103/2 
i GL1G/00033908/22 oraz stanem faktycz-
nym działek, w tym z przebiegiem sieci. Na-
bywca przejmuje działki w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte 
przedmiotu sprzedaży.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księ-
dze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1874/20  
z 4 lutego 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz 
warunkach przetargu można uzyskać w Wy-
dziale Gospodarki Nieruchomościami UM Gli-
wice – Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 
16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: 
pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-
-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU 
z 2014 r., poz. 1490).
10. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

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. 65 z późn. zm.),

oGŁasza

INFOrMACJA szCzeGóŁOwA O OChrONIe DANyCh OsObOwyCh  
zbIerANyCh przez UrząD MIeJsKI w GlIwICACh1

gospodarowanie nieruchomościami
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:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań 

publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
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.

Odbiorcy danych osobowych

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

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, 
mogą one 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.

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

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 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 12.08.2019 r.

1Realizacja 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 prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie pra-
wa własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:
• nr 77/44, obręb Czechowice pół-

noc, o pow. 1180 m2, położonej przy  
ul. poziomkowej, użytek „rIVa” i „ŁIV”, 
Kw Gl1G/00092901/4, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb Czechowice północ, 
Kw Gl1G/00092858/7, tj. ul. poziom-
kowej, będącej wewnętrzną drogą 
dojazdową. zbyciu nie podlegają 

ewentualnie istniejące sieci posado-
wione przez współwłaścicieli działki 
lub „dostawców mediów”.

Termin przetargu: 3 listopada 2020 r. o godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
204 300,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
wadium: 20 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 28 października 2020 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: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / 
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargów udzielają pracownicy wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

nabór nr KD.210.28.2020.IN-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  

w wydziale Informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
26 października 2020 r.: 

• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednic-
twem platformy e-PUAP. Do korespondencji na-
leży dołączyć skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

http://www.ckziu.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOszeNIA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
16 listopada 2020 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 nieogra-
niczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  
nr 1097/10, obręb Żerniki, położonej w Gliwicach przy ul. panufnika, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 309 000,00 zł
wadium: 30 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 3090,00 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.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i Kw:
• dz. nr 1097/10, obręb Żerniki, użytki: RIVb – grunty orne, 

o pow. 0,0932 ha, księga wieczysta nr GL1G/00095475/9.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/10, obręb Żerniki, położona jest we wschod-
niej części miasta. Kształt działki zbliżony do prostokąta. 
Działka zagospodarowana zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do drogi 
publicznej, tj. ul. Omańkowskiej, poprzez drogę wewnętrz-
ną, tj. ul. Panufnika (dz. nr 1097/14, obręb Żerniki). Ulica 
Panufnika jest nieurządzoną drogą wewnętrzną, która jest 
w złym stanie technicznym. Ponadto nie jest zaliczona do 
pasów dróg publicznych, wobec czego nie jest objęta przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem 
w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz 
oznakowania. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nie planuje 
jej remontu ani zaliczenia jej do kategorii dróg publicznych. 
Wobec czego, wszelkie działania prowadzące do poprawy 
istniejącego standardu infrastruktury drogowej na dział-
ce nr 1097/14, obręb Żerniki, stanowiącej dojazd i drogę 
wewnętrzną (ul. Panufnika), potencjalni nabywcy będą zo-
bligowani wykonać na własny koszt i własnym staraniem. 
W przypadku konieczności pozyskania tytułu prawnego do 
dysponowania nieruchomością nr 1097/14, obręb Żerniki, na 
cele budowlane, np. w celu podniesienia standardu istniejącej 
infrastruktury drogowej, należy wystąpić do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach w celu zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr 1097/10, 
obręb Żerniki, winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku 
(4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, bowiem warun-
ki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej 
należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one 
od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja oraz 
innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz moż-
liwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel działki nr 1097/10, obręb Żerniki, 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
działkę nr 1097/10, obręb Żerniki, w stanie istniejącym.
3. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 1097/10, obręb Żerniki, położona jest na terenie, 
dla którego od 23 września 2004 r. obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, sta-
nowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach. Plan ten 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 1097/10, znajdu-
je się w jednostce funkcjonalnej o symbolu e2.3(2.1)/TMJ 
z funkcją wiodącą TMJ – co oznacza: tereny mieszkaniowe 
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (pojedynczej, 
bliźniaczej) oraz szeregowej, dla których obowiązują na-
stępujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. 

minimalna) – 65,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabu-

dowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę 
nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Żerniki, 
położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej. Działka  
nr 1097/10, obręb Żerniki, znajduje się w granicach opracowa-
nia projektu planu sporządzanego na podstawie tej uchwały.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 listopada 2020 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentu-

alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.
eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedy-
nie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
5. wadium
Wadium w wysokości 30 900,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1097/10, obręb 
Żerniki, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 9 listopada 2020 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego – 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2589/2020  
z 29 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa wła-
sności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako niezabu-
dowana działka nr 1097/10, obręb Żerniki, o powierzchni 
0,0932 ha, KW nr GL1G/00095475/9, położonej w Gliwicach 
przy ul. Panufnika, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 grudnia 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedło-
żenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338- 
-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września  
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
16 listopada 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  
nr 1097/11, obręb Żerniki, położonej w Gliwicach przy ul. panufnika, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 317 000,00 zł
wadium: 31 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 3170,00 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.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i Kw:
• dz. nr 1097/11, obręb Żerniki, użytki: RIVb – grunty orne, 

o pow. 0,0957 ha, księga wieczysta nr GL1G/00095471/1.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/11, obręb Żerniki, położona jest we wschod-
niej części miasta. Kształt działki zbliżony do prostokąta. 
Działka zagospodarowana zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do drogi 
publicznej, tj. ul. Omańkowskiej, poprzez drogę wewnętrz-
ną, tj. ul. Panufnika (dz. nr 1097/14, obręb Żerniki). Ulica 
Panufnika jest nieurządzoną drogą wewnętrzną, która jest 
w złym stanie technicznym. Ponadto nie jest zaliczona do 
pasów dróg publicznych, wobec czego nie jest objęta przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym utrzymaniem 
w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz 
oznakowania. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach nie planuje 
jej remontu, ani zaliczenia jej do kategorii dróg publicznych. 
Wobec czego, wszelkie działania prowadzące do poprawy 
istniejącego standardu infrastruktury drogowej na dział-
ce nr 1097/14, obręb Żerniki, stanowiącej dojazd i drogę 
wewnętrzną (ul. Panufnika), potencjalni nabywcy będą zo-
bligowani wykonać na własny koszt i własnym staraniem. 
W przypadku konieczności pozyskania tytułu prawnego do 
dysponowania nieruchomością nr 1097/14, obręb Żerniki, na 
cele budowlane, np. w celu podniesienia standardu istniejącej 
infrastruktury drogowej, należy wystąpić do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach w celu zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr 1097/11, 
obręb Żerniki, winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku 
(4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, bowiem warun-
ki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej 
należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one 
od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja oraz 
innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz moż-
liwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel działki nr 1097/11, obręb Żerniki, 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz 
we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
działkę nr 1097/11, obręb Żerniki, w stanie istniejącym.
3. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 1097/11, obręb Żerniki, położona jest na terenie, 
dla którego od 23 września 2004 r. obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, sta-
nowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach. Plan ten 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 1097/11, znaj-
duje się w jednostce funkcjonalnej o symbolu e2.3(1.2)/
TMJ – co oznacza: tereny mieszkaniowe zabudowy jed-
norodzinnej wolnostojącej (pojedynczej, bliźniaczej) oraz 
szeregowej, dla których obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. maksymalna) – 25,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. 

minimalna) – 65,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabu-

dowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.II.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę 
nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Żerniki, 
położoną po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej. Działka  
nr 1097/11, obręb Żerniki, znajduje się w granicach opracowa-
nia projektu planu sporządzanego na podstawie tej uchwały.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 16 listopada 2020 r. o godz. 12.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 

w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.
eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedy-
nie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
5. wadium
Wadium w wysokości 31 700,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1097/11, obręb 
Żerniki, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 9 listopada 2020 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego  
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2590/2020  
z 29 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa wła-
sności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako niezabu-
dowana działka nr 1097/11, obręb Żerniki, o powierzchni 
0,0957 ha, KW nr GL1G/00095471/1, położonej w Gliwicach 
przy ul. Panufnika, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 16 grudnia 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338- 
-64-10, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwicfe zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września  
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

PRezyDent miasta GLiwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),
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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. 65 z późn. zm.),
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INFOrMACJA szCzeGóŁOwA O OChrONIe DANyCh OsObOwyCh zbIerANyCh przez UrząD MIeJsKI w GlIwICACh1

gospodarowanie nieruchomościami
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:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

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.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one 
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.

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

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 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 12.08.2019 r.

1Realizacja 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). 

nieRuchomości
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OGŁOszeNIA
nieRuchomości

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

że w budynku zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu 
Inwalidów wojennych 12 zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

PRezyDent miasta GLiwice
infoRmuJe,

lokali mieszkalnych przeznaczonych  
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz  
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 413/2020 do 9 października 2020 r.;
nieruchomości przeznaczonych  
do wydzierżawienia:
• nr 422/2020 do 21 października 2020 r., 
• nr 427/2020 do 20 października 2020 r.,
• nr 433/2020 do 21 października 2020 r.,
• nr 437/2020 do 20 października 2020 r.,
• nr 439/2020 do 21 października 2020 r.

mieszkaLne

uŻytkowe

LokaLe na sPRzeDaŻ

przetargi ogłoszone przez prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  
zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Al. KOrFANTeGO 27, lokal nr 10, I pię-
tro (oficyna), pow. 58,71 m2 + piwnica: 
14,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, pomieszczenie pomocnicze, z wC 
dostępnym na klatce schodowej (po-
zostającym w częściach wspólnych 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
10.40
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 200,00 zł
wadium: 11 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

Al. KOrFANTeGO 27, lokal nr 14, III pię-
tro (oficyna), pow. 62,49 m2 + piwnica: 
10,77 m2, 2 pokoje, kuchnia, pomiesz-
czenie pomocnicze, z wC dostępnym na 
klatce schodowej (pozostającym w czę-
ściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700,00 zł
wadium: 12 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

Ul. ChOrzOwsKA 41, lokal nr 1, par-
ter, pow. 36,29 m2 + piwnica: 4,00 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, z wC 
dostępnym na klatce schodowej (po-
zostającym w częściach wspólnych 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
12.20
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 800,00 zł
wadium: 8600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

Ul. sTyCzyńsKIeGO 55, lokal nr 6,  
II piętro, pow. 64,38 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
13.10
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 300,00 zł

wadium: 17 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

Ul. JAGIellOńsKA 1, lokal nr 11, III pię-
tro, pow. 33,53 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 26 października 2020 r., godz. 
9.50
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 99 700,00 zł
wadium: 10 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 14 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 9 października 2020 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 października 2020 r.

Ul. pszCzyńsKA 133, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 85,00 m2 + piwnica: 21,16 m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka, komórka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 października 2020 r., godz. 
10.40
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 216 300,00 zł
wadium: 21 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 15 października 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 12 października 2020 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 października 2020 r.

Ul. lIpOwA 47A, lokal nr 10, II pię-
tro, pow. 37,96 m2 + piwnica: 2,14 m2, 
1 pokój, kuchnia, z dostępem do wC 
znajdującego się na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 października 2020 r., godz. 
12.20
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 700,00 zł
wadium: 11 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 15 października 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, 
prosimy kontaktować się do 12 października 2020 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 20 października 2020 r.

Ul. NOwy ŚwIAT 2, lokal nr 7, III piętro, 
pow. 33,93 m2, 2 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu, w lokalu brak 
instalacji wod.-kan.
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
wadium: 7100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

Ul. NOwy ŚwIAT 2, lokal nr 7a, III pię-
tro, pow. 30,75 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu, w lokalu 
brak instalacji wod.-kan.
Termin przetargu: 19 października 2020 r., godz. 
9.50
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 100,00 zł
wadium: 6500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 12 października 2020 r.

Ul. zwyCIĘsTwA 14C, lokal nr I, parter 
– oficyna (dostęp do nieruchomości 
przez bramę przejazdową oraz podwór-
ko nieruchomości zwycięstwa 16-18), 
pow. 101,86 m2 + piwnica: 10,40 m2,  
5 pomieszczeń, przedsionek, korytarz, 
wC, pomieszczenie higieniczno-sani-
tarne, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 października 2020 r., godz. 
9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 284 700,00 zł
wadium: 28 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 14 października 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 

mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, 
prosimy kontaktować się do 9 października 2020 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 20 października 2020 r.

Ul. DAszyńsKIeGO 15-17, garaż nr 5,  
II poziom budynku zespołu garażowego, 
pow. 25,00 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 października 2020 r., godz. 
11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 
3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 200,00 zł
wadium: 4100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 15 października 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, 
prosimy kontaktować się do 12 października 2020 
r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 20 października 2020 r.

Ul. KrzywA 2, lokal nr II, I piętro, pow. 
66,26 m2, 5 pomieszczeń, 2 korytarze, 
wC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 października 2020 r., godz. 
13.10
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 209 800,00 zł
wadium: 21 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 13 października 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami, prosimy kontaktować się do 8 października 
2020 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 października 2020 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę 
ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą 
zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu 
społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewen-
tualnej 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.

zarząd budynków Miejskich I Towarzystwo budownictwa społecznego  
spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych wałów 11,

działający w imieniu prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu  

na lokale użytkowe położone przy:

I przeTArG

przyjmowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia do 
przetargu odbędzie się 15 października 2020 r. (czwartek) od godz. 
9.00 do godz. 9.45, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie 
zbM I Tbs sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych wałów 11. 
przetarg rozpocznie się 15 października 2020 r. (czwartek) o godz. 
10.00, wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 
121 – sala narad, I piętro w siedzibie zbM I Tbs sp. z o.o. w Gli-
wicach przy ul. Dolnych wałów 11.
warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
• zachowanie reżimu sanitarnego, tj.: założenie maseczki, zacho-

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

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

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicz-
nymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy 
najmu (załącznik nr 2, do pobrania na stronie internetowej 
www.zbmgliwice.pl),

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

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

• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, 
składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospo-
darczej.

Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezen-
towania uczestnika przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które 
wpłacą określone w niniejszym ogłoszeniu wadium na konto zbM 
I Tbs sp. z o.o. przy ul. Dolnych wałów 11 – ING bank Śląski s.A. 
I o/Gliwice nr konta: 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem 
umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Biurze 
Obsługi Klienta w godzinach urzędowania, ZBM I TBS Sp. z o.o.,  
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument toż-
samości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, 
która dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe, notarialnie poświadczone, 

upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko 
na jeden lokal użytkowy.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu 

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

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, 
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 

lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał 

nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzy-
gnięcia przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspozycji organizatora przetargu 
weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem 
lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie 
i na własny koszt zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez 
podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin 7 paź-
dziernika 2020 r. (środa).
Każda osoba obowiązkowo powinna być wyposażona w nałożoną 
maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz powinna spełniać 
warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobie-
gania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdro-
wotnym oraz zachowania społecznego. Konieczna punktualność 
oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
1. ul. stefana wyszyńskiego 14b/U-2, parter + I piętro – godz. 

10.00 – 10.15,
2. ul. Daszyńskiego 8, oficyna, parter – godz. 10.30 – 10.45,
3. pl. piastów 9, parter – godz. 9.30 – 9.45.
-------------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); 
zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków 

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

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

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

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

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

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

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

1.  ul. stefana wyszyńskiego 14b/U-2, front, parter 
+ I piętro, lokal użytkowy o powierzchni 363,85 m2, składający 
się z 11 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną (do 
wymiany), wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), ogrzewanie (c.o.). 
Stan techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości funkcjonuje 
Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 12,00 zł
wadium: 13 100,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,20 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

2.  ul. Daszyńskiego 8of/U-1, parter, lokal użytkowy  
o powierzchni 31,83 m2, składający się z 2 pomieszczeń i wyposa-
żony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), 
ogrzewanie (brak), lokal przeznaczony do zmiany ogrzewania na 
c.o. – PEC. Stan techniczny lokalu – dostateczny. Nieruchomość 
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 9,00 zł
wadium: 860,00 zł

Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal znajduje się  
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach powiatu, co 
oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością 
jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu 
na własność ww. lokalu.

3.  pl. piastów 9/U-2, front, parter, lokal użytkowy o po-
wierzchni 12,40 m2, składający się z 2 pomieszczeń i wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC (w lokalu), 
ogrzewanie – elektryczne (piec dwufunkcyjny). Stan techniczny 
lokalu – po remoncie. Nieruchomość stanowi własność Gliwic  
– miasta na prawach powiatu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni lokalu: 15,00 zł
wadium: 560,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wy-
sokości 23%.

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

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

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

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PRezyDent miasta GLiwice
infoRmuJe,

przeznaczone do użyczenia, stanowiące własność  
Miasta Gliwice:
• nr 178/2020 do 21 października 2020 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
• nr 166/2020 do 20 października 2020 r.,
• od nr. 168/2020 do nr. 172/2020 do 20 października 2020 r.,
• nr 177/2020 do 21 października 2020 r.,
• nr 179/2020 i nr 180/2020 do 21 października 2020 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:iod%40zbmgliwice.pl?subject=
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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„Klimat na czytanie” to hasło tegorocznej, IV edy-
cji Nocy bibliotek. z tej okazji Miejska biblioteka 
publiczna w Gliwicach oraz Centrum handlowe 
Forum w Gliwicach przygotowali klimatyczne 
warsztaty dla dzieci!

Noc Bibliotek to wielkie świę-
to bibliotek i czytania oraz 
ogólnopolska akcja, która 
w niekonwencjonalny spo-
sób zachęca do korzystania 
z zasobów bibliotek – lokal-
nych centrów żywej kultury 
i edukacji, miejsc otwartych 
i dostępnych z ofertą dla osób 
w każdym wieku.

Warsztaty odbędą się 
w sobotę, 10 października, 
w godz.13.00–18.00 na scenie 
głównej w CH Forum. W trzech 
klimatycznych strefach czy-
tania: „Morskie opowieści”,  

„W pustyni i w puszczy” 
i „Opowieści spod bieguna”, 
pod opieką animatorek, 
dzieci będą mogły stworzyć 
wspaniałe niespodzianki inspi-
rowane książkami, m.in. worki 
na podbiegunowe przygody, 
kreatywne zakładki i maski, 
czy zwierzątka z balonów. 
A dla rodziców czekających na 
swoje pociechy, przygotowane 
zostanie stoisko z książkowymi 
niespodziankami!

Zapraszamy serdecznie!

 (MBP)

Nikt nie rodzi się dobrym czytelnikiem. Czytelnika 
trzeba wychować, a nawyk czytania i zapał do 
książek kształtować od najmłodszych lat. zachę-
camy więc rodziców z dziećmi do wzięcia udziału 
w trzeciej odsłonie kampanii promującej czytanie 
generacyjne – „Mała książka – wielki człowiek”.
Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które odwie-
dzi bibliotekę biorącą udział 
w projekcie, otrzyma w pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze 
czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści 
do potrzeb przedszkolaka oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego, Mały 
Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowa-
nia. Oprócz dyplomu przed-
szkolak otrzyma także drobny 
czytelniczy upominek. A dzięki 
odwiedzinom w Bibliotece 
dziecko uczy się samodziel-

ności, odpowiedzialności 
i podejmowania własnych 
wyborów oraz staje się pełno-
prawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego. W Wyprawce 
znajdą coś dla siebie także ro-
dzice – przygotowaną dla nich 
broszurę informacyjną, która 
przypomni o korzyściach wy-
nikających z czytania dzieciom 
oraz podpowie, skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze.

Jesień to idealny moment, aby 
zakochać się w Bibliotece... 
Książki mogą być wspania-
łym towarzystwem na długie 
i chłodne jesienno-zimowe 
wieczory.

pamiętajcie, że miłość do czy-
tania jest prezentem na całe 
życie! 
 (MBP)

POLECA

Fotograficzna wystawa plenerowa i książkowa publikacja na temat górnośląskiej 
obrzędowości zainteresują nie tylko miłośników etnologii. w ramach projektu 
dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Muzeum w Gliwicach po raz pierwszy zaprezento-
wało szerokiej publiczności unikatową kolekcję zdjęć ze swoich zbiorów.
Zdjęcia zgromadzone przez Dział 
Etnografii gliwickiego muzeum 
zostały pokazane publicznie na 
unikatowej, plenerowej ekspo-
zycji fotograficznej. Na wykona-
nych w okresie przedwojennym 
zdjęciach został uchwycony uni-
kalny obraz rodzinnych tradycji 
i górnośląskiej obrzędowości. 
Dożynki, wykopki, Boże Narodze-
nie to tylko część tematów, które 
uwiecznili w swoich kadrach 
działający na terenie ziemi gli-
wickiej fotografowie. Zdjęcia do 
11 października można oglądać 
w Brzezince (ul. Zamojska), a od 
12 do 18 października w Łabę-
dach (ul. Przyszowska).

Więcej na temat regionalnych 
zwyczajów i tradycji można do-
wiedzieć się także z wydanego 
niedawno katalogu towarzyszą-
cego wystawie. Autorką publika-
cji i zarazem kuratorką wystawy 
jest Bożena Kubit, która przez 
wiele lat kierowała muzealnym 
Działem Etnografii. Bezpłatny 
katalog został przygotowany 
zarówno w języku polskim, jak 
i niemieckim.

– Projekt, prowadzony przez 
Annę Piontek, jest odpowiedzią 
na wielokrotnie artykułowane 
oczekiwania, formułowane 
przez osoby i środowiska pie-

lęgnujące szybko zanikającą 
tradycję rodzimą. Ukazanie 
zatrzymanej w obrazach ulotnej 
przeszłości i charakteryzującej 
ją obrzędowości przyczynia 
się do zrozumienia zwyczajów, 
które przetrwały, choć często 
w zmienionej formie, do dzisiaj. 
Jest również niepowtarzalną 
możliwością poznania technik 
fotograficznych i życiorysów 
fotografów, którzy w okresie 
przedwojennym uchwycili na 
szklanych kliszach wyjątkowy 
obraz ziemi gliwickiej i Górnego 
Śląska – mówi Grzegorz Kraw-
czyk, dyrektor MwG. 
 (mm)

w ramach dziewiętnastej edycji cyklu koncertowego „Czwartek Jazzowy z Gwiaz-
dą” tej jesieni czeka nas w Gliwicach sześć niezwykłych muzycznych spotkań. 
Śląski Jazz Club zaprasza na pierwszy koncert już 8 października.

Jako pierwsza wystąpi wyjątko-
wa Monika Borzym. Obdarzona 
intrygującym, ciepłym głosem 
wokalistka zaczaruje publiczność 
zgromadzoną w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Bojkowie (ul. 
Parkowa 5). Początek o godz. 
20.00. Tydzień później, 15 paź-
dziernika, z okazji 10-lecia dzia-
łalności scenicznej zagra High 
Definition Quartet. Muzykom 
będzie towarzyszyć gościnnie 
Igor Boxx. Koncert rozpocznie 
się o godz. 20.00 w bojkowskim 
MDK-u.

Na 22 października zaplanowano 
aż dwa świetne jazzowe koncerty. 
O godz. 19.00 na Scenie Bojków 

w „emdeku” wystąpi Przemek 
Strączek Trio. Zespół świetnego 
gliwickiego gitarzysty tego wie-
czoru zagra z Andym Sheppar-
dem, jednym z najważniejszych 
brytyjskich saksofonistów jazzo-
wych. O godz. 20.30 na publicz-
ność czeka prawdziwa jazzowa 
wisienka na torcie: wspólny 
występ Mietka Szcześniaka 
i Krzysztofa Herdzina. Popularny 
wokalista i uznany pianista po-
łączą siły i sięgną po światowe 
przeboje muzyki rozrywkowej. 
Niezapomniane utwory Johna 
Lennona, Marvina Gaye'a czy The 
Rolling Stones zabrzmią w aran-
żacji na głos, fortepian, kontrabas 
i instrumenty perkusyjne.

A w listopadzie w Gliwicach 
będziemy gościć dwie świetne 
wokalistki – Ewę Urygę (19.11) 
i Dorotę Miśkiewicz (26.11). 
Ewa Uryga złoży muzyczny 
hołd wielkiej Mahalii Jackson, 
a Dorocie Miśkiewicz na sce-
nie będzie towarzyszył Henryk 
Miśkiewicz, uważany za najlep-
szego polskiego saksofonistę 
altowego.

Szczegółowe informacje na 
temat Czwartków Jazzowych 
z Gwiazdą są dostępne na stro-
nie sjc.pl. Bilety można kupić 
na portalu Bilety24. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice. (mm)

Krzysztof herdzin 
i Mietek szcześniak
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wóz dożynkowy ze żniwiarkami, Ozimek lub Antoniów  
k. Ozimka (pow. opolski), nie później niż 1929 r.

Jazzowa
pora roku

etnoprojekt w Muzeum

https://www.sjc.pl/

