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Nasi
najzdolniejsi

Są młodzi, zdolni, pełni zapału i pasji. Za swoje osiągnięcia najzdolniejsi 
uczniowie gliwickich szkół zostali nagrodzeni przez prezydenta Gliwic. Co 
ciekawe, jest ich w Gliwicach coraz więcej – w tym roku Laurem Nauki 
uhonorowano 86 najzdolniejszych. Takiej samej liczbie uczniów przyzna-
no Stypendium Prezydenta Miasta za wyjątkowe wyniki w nauce.

>> 5
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DRuGa STRONa W ObIeKTyWIe

Piłkarki górą!

W zdrowym ciele zdrowy duch

W drodze po formę

Trzeci raz z rzędu zawodniczki Śląskiej Akademii Futsalu Piastunki Gliwice 
awansowały do wojewódzkich finałów Turnieju Tymbark. Zostaną rozegrane 
w marcu 2020 roku na Stadionie Śląskim. O awans do ogólnopolskiego finału 
powalczy 16 zespołów. Obecnie przed zawodniczkami cykl treningów przed 
eliminacjami do Finałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu do lat 
14.  Chętni tymczasem mogą zapisywać się do ŚAF. Otwarte nabory odbędą się  
19 i 26 października na boisku ORLIK przy ul. Jasnej 31. Start – godz. 9.30. (fot. ŚAF)

Ponad 400 uczniów gliwickich szkół podstawowych i średnich wzięło udział w 18. 
EKO Rajdzie Rowerowym pod patronatem prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. 
Uczniowie przemierzyli miasto na odcinku od swoich szkół do mety na kąpielisku 
Leśnym, przy krytej pływalni Olimpijczyk. Na mecie czekało na nich wiele atrakcji – 
konkursy sportowe i sprawdzające wiedzę ekologiczną oraz wiedzę o mieście, a także 
poczęstunek. EKO Rajd to już gliwicka tradycja. Pierwszy został zorganizowany 18 lat 
temu w myśl idei „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Ma integrować i zachęcać młodych 
ludzi do aktywnego spędzania czasu. (fot. D. Nita-Garbiec)

Pierwsze koty za płoty... Piłkarki ręczne SPR Gliwice w swoim pierwszym meczu nowego 
sezonu I ligi piłki ręcznej kobiet w roli gospodyń spotkania przegrały z drużyną SPR 
Olkusz 20:38. Najwięcej, bo po cztery bramki, zdobyły Magdalena Reichel i Aleksandra 
Olejarczyk, która wykazywała wolę walki i chęci do gry oraz 19-letnia Aleksandra 
Markiewicz. Z całą pewnością gliwicki zespół musi się zgrać i nabrać pewności – może 
już za tydzień we Wrocławiu w meczu z KS AZS AWF Hannball-28? (fot. SPR Gliwice)

Wspina się po Puchar Polski

Sportowe święto przedszkolaków

Brawo, GTK!

Gliwiczanka Milena Ciechanowska triumfowała w miniony weekend w zawo-
dach Pucharu Polski Młodzików we Wrocławiu w konkurencji prowadzenie. 
Zwyciężyła w pięknym stylu – na wszystkich drogach! Milena, przez lata 
związana z GTW Gliwice, a obecnie z bytomską Skarpą, trenuje na co dzień 
w Chwyciarni Areny Gliwice pod okiem Marka Chłopasia. Wielkie gratulacje! 
(fot. T. Ciechanowski)

12 października już  po raz szósty odbyła się Gliwicka Spartakiada Przedszkolna, 
czyli sportowa rywalizacja małych dzieci koordynowana przez Zespół Przedszkoli 
Miejskich nr 4  we współpracy z Akademią Piłkarską TEAM, Areną Gliwice oraz GKS 
PIAST. W tegorocznej edycji uczestniczyło 312 dzieci z 26 drużyn reprezentujących 
19 gliwickich placówek oświatowych. Emocji nie zabrakło! Nagrody uczestnikom 
imprezy wręczał zastępca prezydenta Gliwic Adam Neumann. (fot. UM Gliwice)

Do ogromnej niespodzianki doszło w Gdyni. GTK Gliwice ograło 87:78 Asseco 
Arkę, brązowego medalistę poprzedniego sezonu i zespół bez porażki w sezonie 
2019/2020. Świetnie w tym spotkaniu spisali się rezerwowi, Payton Henson 
i Dawid Słupiński, którzy zdobyli odpowiednio 19 i 18 punktów. W kolejnym 
wyjazdowym meczu już w najbliższy piątek rywalem GTK będzie Polpharma 
Starogard Gdański. (fot. GTK Gliwice)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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W Gliwicach powstał kolejny tor do jazdy na rolkach! 
Miejski Zarząd usług Komunalnych zakończył budowę toru 
rolkowego w kształcie pętli na terenie parku w bojkowie, 
między ulicami Parkową i Spacerową.

Poza torem, w Bojkowie zbudo-
wano strefę startową z ławka-
mi i górką startową. Inwestycja 
została zrealizowana w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywa-
telskiego 2019 i kosztowała 
ponad 105 tys. zł. 

Przypominamy, że niedawno 
oddano do użytku tor rolkowy 
w Żernikach, w pobliżu kościoła 
pw. Jana Chrzciciela. Ma formę 
pętli o długości 222 metrów i 
– co z pewnością ucieszy miło-
śników jazdy po zmroku – został 

oświetlony. W pobliżu ustawiono  
4 ławki i 2 zestawy piknikowe – 
stoły z ławkami. Inwestycja kosz-
towała ponad 240 tys. zł i również 
została zrealizowana przez MZUK 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019.

Na rolkach można śmigać 
też w parku Chorzowskim, 
na torze o długości 1,5 km. 
Rolkarze mają też swoje miej-
sca w skateparkach na placu 
Krakowskim i na skwerku przy  
ul. Okulickiego.  (mf)
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Zakończył się pierwszy etap rozbudowy Hospicjum Miłosierdzia bożego przy 
ul. Daszyńskiego. Nowy budynek jest w stanie surowym zamkniętym. Na dal-
sze prace oraz na bieżącą działalność hospicjum będą zbierane środki podczas 
zbliżającej się kwesty listopadowej. 

Ruszyły zapisy dla wolontariuszy, 
którzy od 1 do 3 listopada będą 
kwestować na cmentarzach. Za-
pisy prowadzone są poprzez stro-
nę www.wolontariat.hospicjum.
gliwice.pl i potrwają do 23 paź-
dziernika. Potrzeba niemal 1300  
wolontariuszy, którzy od godz. 
9.00 do 17.00, w systemie dwu-
godzinnym, będą kwestować na 
cmentarzach. W ubiegłym roku, 
dzięki hojności mieszkańców 
i zaangażowaniu wolontariuszy, 
udało się zebrać około 223 tys. zł.

Wcześniej, w czwartek  
17 października, gliwic-
kie hospicjum zaprasza 
do udziału w akcji Pola 
Nadziei, podczas której 
gliwiccy uczniowie i każdy 
chętny będzie mógł posa-
dzić cebulkę żonkila. akcja 
rozpocznie się na gliwic-
kim Rynku o godz. 10.00. 

Po uroczystym otwarciu, rado-
sny korowód przejdzie do parku 
Chopina, gdzie odbędzie się 
sadzenie żonkili, które są sym-
bolem nadziei. Wydarzenie ma 
promować wolontariat i zwrócić 
uwagę na idee hospicyjne. 

Rozbudowa i modernizacja 
Hospicjum Miłosierdzia Bożego 
rozpoczęła się w 2018 r. Dzięki 
zbiórkom publicznym, sponso-
rom i wsparciu miasta udało się 
zakończyć pierwszy etap inwe-
stycji. Trwa zbiórka funduszy, 
które umożliwią sfinansowanie 
dalszych prac.

Zmodernizowane hospicjum bę-
dzie spełniać wymogi stawiane 
nowoczesnym oddziałom opieki 
paliatywnej. Na powierzchni  łącz-
nie około 1800 m2 znajdą się m.in. 
sale chorych, gabinety zabiegowe 
i lekarskie, pokój pielęgniarek, ka-
plica, kuchnia, magazyny, zaplecza 
socjalne, dział farmacji oraz serwe-
rownia. Stacjonarny Ośrodek Opie-

ki Paliatywnej zostanie przeniesiony 
na drugie piętro i w całości będzie 
usytuowany na jednym poziomie. 
To ułatwi codzienne życie pacjen-
tów i pracę personelu hospicjum. 
W ramach ośrodka powstaną 
również sale rehabilitacji i terapii 
zajęciowej, aby podopieczni jak 
najdłużej mogli zachować spraw-
ność. Będzie też więcej łóżek dla 
chorych – 30, nie jak dotychczas 24. 
Będą mieli do dyspozycji pokoje 1- 
i 2-osobowe. Powstanie sala dydak-
tyczna dla studentów oraz szatnie 
i pokoje socjalne dla wolontariuszy. 
Cały obiekt będzie klimatyzowany. 
Koszt całej inwestycji szacowany 
jest na ok. 10 mln zł.

Miasto od lat wspiera działal-
ność hospicjum. Dzięki miejskim 
dotacjom zakupiono m.in. sa-
mochody, specjalistyczny sprzęt, 
a także zmodernizowano oddział 
medycyny paliatywnej. Środki 
z miejskiego budżetu wsparły 
też rozbudowę placówki przy 
ul. Daszyńskiego.  (mf)

Wspieramy hospicjum
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Dbają o naszą przyszłość

Gliwiczanka beata Wiśniewska została laureatką konkursu Przyjaciel Rodziny 2019 organizowanego przez Zarząd Województwa śląskiego. 
Do wyróżnienia za inicjatywę „Motywowani miłością – Rodzicielstwo Zastępcze w Gliwicach” panią beatę zgłosiło Miasto.

Beata Wiśniewska od września 
2014 r. wraz z mężem pełni dla 
Miasta Gliwice funkcję zawodo-
wej rodziny zastępczej o charak-
terze pogotowia rodzinnego. 

Zaopiekowała się już  ponad 
50 dziećmi. Wśród jej wycho-
wanków często są dzieci w ża-
łobie, pokrzywdzone przez los 
i doświadczone drastycznymi 
przeżyciami.

– Pomoc dzieciom to była prze-
myślana i świadoma decyzja, 
do której dojrzewaliśmy dziesięć 
lat – wspomina początki Beata 
Wiśniewska. – Zawodowa piecza 
zastępcza to praca 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu, przez 
cały rok. Nie ma zwolnień czy 
odpoczynku. Z dziećmi jest się 
cały czas. A każde dziecko jest 
inne, z innym bagażem doświad-
czeń, wymaga indywidualnego 
podejścia. Na każde jednak 

działa przytulanie, okazywanie 
łagodności i zrozumienia. Bez 
oceniania. Naszym zadaniem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
i rodzicielskiej miłości do czasu 
uregulowania sytuacji prawnej 
dziecka. To trudna praca, ale na 
pewno warto. Bardzo dziękuję za 
wyróżnienie  – dodaje.

Pani Beata propaguje ideę ro-
dzicielstwa zastępczego. Między 
innymi brała udział w nagraniu 
spotu reklamowego, który był 
dystrybuowany na bilbordach 
w Gliwicach. Chętnie również 
dzieli się swoją wiedzą i doświad-
czeniem z kandydatami na rodzi-
ny zastępcze, które w jej domu 
odbywają staż szkoleniowy.

– Beata Wiśniewska stara się po-
znać i okazać jak  najwięcej tro-
ski i wsparcia każdemu dziecku. 
Jest entuzjastycznie nastawiona 
do swoich podopiecznych i ich 

możliwości rozwojowych. Jest 
też uważna, pełna ciepła, zaska-
kuje humorem oraz umiejętno-
ścią radzenia sobie, pogodnym 
podejściem w wielu trudnych sy-
tuacjach. Jej niecodzienna posta-
wa wobec dzieci umieszczonych 
w rodzinnej pieczy zachęca do 
naśladowania – mówi Agnieszka 

Paszta, naczelnik Wydziału Zdro-
wia i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Od 2017 r. jest członkiem zarzą-
du Gliwickiego Stowarzyszenia 
Rodzin Zastępczych ,,Pod Skrzy-
dłami’’, w którym pełni funkcję 
skarbnika. 

To, co robi pani Beata, zyskuje 
szacunek i uznanie – w 2018 r.  
Gliwicki Ośrodek Adaptacyj-
no-Rehabilitacyjny dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej 
za wsparcie, ofiarność i życzli-
wość okazaną placówce nadał 
jej tytuł „Przyjaciel Dzieci”.

Do wyróżnienia za inicjatywę 
„Motywowani miłością – Ro-
dzicielstwo Zastępcze w Gli-
wicach” panią Beatę zgłosiło 
Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwi-
cach.

Gala wręczenia nagród lau-
reatom konkursu Przyjaciel 
Rodziny 2019 odbyła się  
11 października w Katowicach. 
Laureatce Beacie Wiśniewskiej 
towarzyszyli zaproszeni przez 
organizatora dyrekcja i pra-
cownicy CPZiWR w Gliwicach. 
Gratulacje, Pani Beato!  (mf)
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beata Wiśniewska

beata Wiśniewska – Przyjaciel Rodziny
z miAsTA

Są ambasadorami gliwickiej edukacji, cierpliwie wskazują właściwą drogę, szczepią zainteresowanie światem, rozwijają pasje, a przede 
wszystkim nauczają i stoją na straży właściwego rozwoju dzieci i młodzieży. Nauczyciele i pedagodzy świętowali Dzień edukacji Narodo-
wej. Z tej okazji prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz przyznał nauczycielom i dyrektorom gliwickich szkół wyróżnienia.
Gliwicka gala z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej odbyła się 
11 października w Kinie Amok. 
Była doskonałą okazją, by wyra-
zić wdzięczność nauczycielom 
i dyrektorom placówek oświa-
towych za ich całoroczną pracę. 
Gliwickim pedagogom dziękował 
prezydent Gliwic Zygmunt Fran-
kiewicz wraz ze swoim zastępcą, 
Krystianem Tomalą.

– Serdecznie gratuluję wszystkim 
nagrodzonym i wyróżnionym 
nauczycielom. Dziękuję za zaan-
gażowanie i pasję, jaka towarzyszy 
Wam w codziennej pracy i za efek-
ty, jakie ona przynosi. Ostatni rok 
w oświacie był trudny, musieliśmy 
zmierzyć się z wieloma przeciw-
nościami losu. Myślę, że możemy 
mieć satysfakcję z tego, jak sobie 
z tym poradziliśmy. Gliwicka oświa-
ta stoi na wysokim poziomie, a co 
ważniejsze robi postępy i z roku 
na rok jest coraz lepsza. Widać 
to w różnych porównaniach i po 
liczbie laureatów olimpiad i sty-
pendiów – mówił prezydent Gliwic 
Zygmunt Frankiewicz.

Nagrody Prezydenta Miasta Gli-
wice są przyznawane nauczycie-
lom, którzy w szczególny sposób 
angażują się w wykonywanie 
swoich obowiązków, które prze-
kładają się na różnego rodzaju 
rankingi edukacyjne, w których 

gliwickie szkoły zajmują wysokie 
pozycje oraz w osiągnięciach 
uczniów, którzy wygrywają kon-
kursy i olimpiady.

W tym roku uhonorowa-
no nimi 43 wyróżniających 
się nauczycieli: 17 osób 
otrzymało nagrody I stop-
nia, a 26 osób – II stopnia.

Nagrody Prezydenta Miasta  
Gliwice I stopnia otrzymali:  
Krystyna Blacha (ZSO nr 12), Florian 
Brom (V nr LO), Agata Cira (SP nr 
6), Anna Guzek (SP nr 21), Dorota 
Iwanek (ZPM nr 4), Danuta Jamiń-

ska (ZSP nr 10), Agnieszka Kołacz 
(ZPM nr 1), Joanna Królewska (ZSO 
nr 8), Krzysztof Kruszyński (SP nr 
8), Joanna Łomnicka-Łakomy (SP  
nr 41), Aleksandra Michalska (ZSP  
nr 13), Tomasz Ocieczek (ZSSp), 
Adam Sarkowicz (I LO), Robert 
Strzelec (II LO), Danuta Ewa Tarkota 
(ZSP nr 2), Izabela Wiltosz-Mozych 
(PPP) i Beata Włodarczyk (ZSP nr 4).

Nagrody Prezydenta Miasta Gli-
wice II stopnia odebrali: Barbara 
Augustyniak (SP nr 13), Marzena 
Bach-Cepok (SP nr 9), Elżbieta 
Borowiecka (ZSP nr 12), Marzena 
Budzyńska-Mordal (SP nr 28), 
Mirosław Czeczot (ZSP nr 3) Dag-
mara Czerwińska-Wróbel (V LO), 

Aleksandra Dzimira (ZSEU), Barbara 
Januszewska-Hasiec (IV LO), Małgo-
rzata Kogut (ZSO nr 4), Błażej Kozok 
(ZSP nr 11), Karina Kucharska (ZSP 
nr 13), Anita Kwiatkowska (I LO), 
Agnieszka Lekszycka (ZSO nr 12), 
Katarzyna Maks (ZPM nr 3), Zuzan-
na Masłoń (ZSBC), Monika Młynek 
(SP nr 2), Anna Mytnik (PM nr 21), 
Marta Piorun (ZSTI), Tomasz Pyzik 
(I LO), Katarzyna Ruman (GCE), 
Beata Słowik (ZSO nr 7), Joanna 
Stępień (ZSP nr 8), Kamila Stoiło-
wa (II LO), Agnieszka Szajnowska 
(ZPM nr 4), Radosław Szulc (SP nr 
6), Elżbieta Toczyńska (CKZiU).

W trakcie uroczystości odczytano 
listę pedagogów uhonorowanych 

innymi ważnymi nagrodami 
oświatowymi.

W gronie osób, którym przyzna-
no w tym roku Medal Komisji 
edukacji Narodowej, znaleźli 
się: Mariola Bucher, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 13, Iwo-
na Burzyńska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 i Agnieszka 
Wilczyńska, dyrektor Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
Ewa Golbik-Madej (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna), 
Beata Księżopolska (SP nr 28), 
Lucyna Markowicz (ZSP nr 2), 
Grażyna Pieczonka (ZSP nr 1), 
Małgorzata Popielarczyk (SP nr 
28), Anna Sobieraj (SP nr 28), Jo-
anna Cieśla-Bem (ZSS im. Janusza 
Korczaka), Katarzyna Czapla (I LO), 
Janina Czempiel (ZSP nr 12), Bo-
gna Goleniewska (ZSO nr 5), Anna 
Kloza (V LO), Irena Kunas (ZSO  
nr 14), Wiesława Piotrowska (ZSO 
nr 5) i Gabriela Rapior (SP nr 21).

Nagrodę Ministra edukacji Na-
rodowej przyznano Marzannie 
Pietruszce-Łój, (SP nr 28), Elżbie-
cie Kogowskiej-Piaseckiej (ZSSp 
im. Janusza Korczaka) i Katarzynie 
Bogunii-Stecko (V LO).

Nagrody śląskiego Kuratora 
Oświaty odebrali: Grażyna 
Rosławska (ZSP nr 13) i Joanna 
Czekańska (ZSP nr 8).  (mf)
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W minioną niedzielę oddaliśmy swoje głosy w wyborach parlamentarnych. W Sejmie zasiądzie 9 przedstawicieli 
naszego okręgu. Mamy też jednego reprezentanta w Senacie.
Wygrało Prawo i Sprawiedli-
wość, zyskując 43,59% głosów. 
W wyborach do Sejmu PiS uzy-
skało 235 mandatów, KO – 134, 
SLD-Lewica – 49, PSL-Kukiz – 
30, a Konfederacja – 11. Jeden 
mandat przypadł reprezentan-
towi mniejszości niemieckiej. 
W wyborach do Senatu PiS 
uzyskało 48 mandatów, KO – 43, 
Niezrzeszeni – 4, PSL-Kukiz – 3, 
a SLD-Lewica – 2. 

Do Sejmu dostało się 9 przed-
stawicieli okręgu 29, w skład 

którego wchodzą m.in. Gliwice. 
Wybranych posłów oraz sena-
tora z okręgu 70 prezentujemy 
poniżej.

Frekwencja w kraju wyniosła 
61,74%. W województwie 
śląskim do urn poszło 62,25% 
uprawnionych do głosowania, 
a w samych Gliwicach 65,73%.

Informacje wyborcze można 
śledzić na stronie internetowej 
wybory.gov.pl.  
 (kik)

Z MIaSTa / WybORy 2019

Kto został posłem? Kto senatorem? 

Laury dla najzdolniejszych
Są młodzi, zdolni, pełni zapału i pasji. Za swoje osiągnięcia najzdolniejsi uczniowie gliwickich szkół zostali nagrodzeni przez pre-
zydenta Gliwic. Co ciekawe, jest ich w Gliwicach coraz więcej – w tym roku Laurem Nauki uhonorowano 86 najzdolniejszych. 
Takiej samej liczbie uczniów przyznano Stypendium Prezydenta Miasta za wyjątkowe wyniki w nauce.

Gliwicki Laur Nauki to nagroda dla 
zdolnych uczniów, która honoruje 
ich osiągnięcia, zaangażowania 
i pasję. Te wyjątkowe wyróżnie-
nia podczas uroczystej gali 11 
października na Scenie Bajka 
(Kino Amok) wręczyli prezydent 
Gliwic Zygmunt Frankiewicz i jego 
zastępca Adam Neumann. 

Wśród nagrodzonych znaleźli się 
laureaci konkursów przedmioto-
wych na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim lub międzynaro-

dowym, a także uczniowie wy-
różniający się talentami artystycz-
nymi. Prezydent Gliwic przyznał 
również stypendia 86 uczniom, 
którzy w ubiegłym roku szkolnym 
uzyskali wyjątkowo dobre wyniki 
w nauce – średnią ocen co naj-
mniej 4,0 i ocenę z zachowania co 
najmniej dobrą, są nadal uczniami 
gliwickich szkół (pobierają naukę 
w Gliwicach) oraz legitymują się 
osiągnięciami naukowymi lub ar-
tystycznymi, honorowanymi lub 
współorganizowanymi przez Ku-

ratoria Oświaty lub/i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej na szczeblu 
międzynarodowym, krajowym lub 
wojewódzkim.

– Z roku na rok mamy coraz wię-
cej laureatów, co bardzo dobrze 
świadczy o gliwickiej oświacie. 
Gratuluję młodzieży już osią-
gniętych laurów i życzę, by był 
to początek dalszych sukcesów na 
prostej, dobrze przemyślanej dro-

dze życiowej – mówił prezydent 
Zygmunt Frankiewicz podczas 
uroczystości.

Podziękowania otrzymały również 
osoby, które swoim zaangażowa-
niem i wsparciem przyczyniły się 
do sukcesów uczniów – dyrekto-
rzy placówek i nauczyciele, dzięki 
którym młodzi gliwiczanie mogą 
nie tylko rozwijać swoje pasje, ale 
też wygrywać krajowe i między-

narodowe olimpiady i konkursy, 
rodzice oraz opiekunowie.

Gala Gliwickiego Lauru Nauki orga-
nizowana jest od lat przez dyrektor 
Annę Krasowską oraz nauczycieli 
z SP nr 21 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Gliwicach. Wydarzenie 
uświetnił występ orkiestry dętej 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II st. im. Ludomira Różyckiego 
w Gliwicach.  (mf)
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WybRaNI
POSŁOWIe
okręg nr 29

WybRaNy
SeNaTOR
okręg nr 70

bORyS-SZOPa  
Bożena (PiS)
49 914 głosów

NOWICKa  
Wanda (Lewica)
25 767 głosów

GOLBiK  
Marta (KO)
35 129 głosów

szUmiLAs  
Krystyna (KO)
24 372 głosy

GŁOGOWSKI  
Tomasz (KO)
12 120 głosów

OLICHWeR  
Tomasz (KO)
7837 głosów

szARAmA
Wojciech (PiS)
16 649 głosów

DziUK
Barbara (PiS)
11 399 głosów

FRaNKIeWICZ
Zygmunt (KO)

124 255 głosów

GONCIaRZ  
Jarosław (PiS)
8980 głosów

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/
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WaRTO WIeDZIeć

Money–money–money! Uuuuu... Kto nie zna pospiesznego, euforycznego refrenu Kabaretu boba Fosse’a? Sce-
nariusz filmu, sztuki oraz musicalu pod tym samym tytułem powstał na kanwie dwóch powieści Berlin Stories 
Christophera Isherwooda. W tle mamy schyłek Republiki Weimarskiej i początki przejmowania władzy przez 
adolfa Hitlera, a na pierwszym planie dekadencki berlin. Liza Minnelli jako Sally bowles wygląda jakby wyszła 
z ekspresjonistycznych obrazów Otta Dixa... Przywołuję ten film, by wprowadzić kolejnego „bohatera” naszego 
cyklu – architekturę banków, królestw pieniędzy. 
Jak banki, to oczywiście najlepsze 
polskie komedie Vabank i Vabank 
II w reżyserii Juliusza Machul-
skiego. Ich akcja, podobnie jak 
Kabaretu, toczy się w tym samym 
czasie – w międzywojniu. Są to 
jednak filmy kryminalne ze zwro-
tami akcji, których nie powsty-
dziłby się sam mistrz suspensu 
Alfred Hitchcock. Kasiarz Kwinto 
(gra go znakomity Jan Machulski, 
ojciec reżysera), jego przyjaciel 
Duńczyk (w tej roli równie świet-
ny Witold Pyrkosz) i właściciel 
banku Gustaw Kramer (czarny 
charakter, w którego wcielił 
się Leonard Pietraszak) tworzą 
wyśmienity tercet, prawdziwy 
samograj. 

W Vabanku zabezpieczenie ban-
kowej kasy nie stanowi dla Kwinta 
tajemnic, jednak w rzeczywistości 
nawet 85 lat temu łamanie szy-
frów w skarbcach nie było takie 
łatwe. W projektowaniu budyn-
ków banków zasady największe-
go bezpieczeństwa były bowiem 
zawsze na pierwszym miejscu. 
Kosztowności, pieniądze i inne 
wartościowe rzeczy musiały być 
przede wszystkim właściwie ukry-
te. Równie ważnym elementem 
był wystrój elewacji i bankowych 
wnętrz. Odpowiednia oprawa 
miała budzić szacunek, akcentu-
jąc również władzę i bogactwo, 
a z drugiej strony bezpieczeństwo 
i dyskrecję. Klient banku od 
progu był informowany, gdzie 
wstępuje i jakie tu obowiązują 
reguły, a bogaty entourage miał 
przyciągać majętnych obywateli 
świata, bo przecież „pieniądz robi 
pieniądz”. 

Gotową scenografią dla tego 
rodzaju filmów mogłyby być 
obiekty zbudowane w latach 
20. ubiegłego wieku na potrze-
by Banku Polskiego, np. gdyń-
ski gmach banku u zbiegu ulic  
3 Maja i 10 Lutego, powstały w la-
tach 1927–1929. Historyzujący 
detal fasad narożnie usytuowa-
nego budynku i reprezentacyjne 
wnętrza sali operacyjnej, a także 
klatki schodowej w stylu m.in. art 
déco czynił go jednym z piękniej-
szych banków w międzywojniu. 
Obecnie obiekt nie pełni swej 
pierwotnej funkcji, znając jednak 
sukcesy gdyńskiego miejskiego 
konserwatora zabytków w rato-
waniu zabytków, pewnie i w tym 
przypadku zostanie zachowane 
to, co wartościowe. 

W międzywojennych Gliwicach 
finansowym centrum miasta 

była obecna ul. Zwycięstwa oraz 
obszar starówki. Warto jednak 
podkreślić, że pierwsze oddzia-
ły różnorakich banków czy kas 
oszczędnościowych zaczęły się 
pojawiać w mieście od połowy 
XIX wieku. W latach 1859–1860 
powstał budynek Banku Rzeszy 
przy ul. Bankowej i stąd właśnie 
wzięła się nazwa tej ulicy. Z kolei 
miejska kasa oszczędnościowa 
znalazła swoją siedzibę przy ul. 
Dolnych Wałów 11. Dziś fasa-
da tego budynku (autorstwa 
przedwojennego architekta 
miejskiego Karla Schabika) jest 
po remoncie – uwagę zwraca 
oryginalna, mocna kolorystyka 
ścian oraz detal architektoniczny 
w stylu art déco. 

W  s i e d z i b i e 
Starostwa Po-
wiatowego przy 
ul. Królowej Bony 
i ul. Zygmunta 
Starego mieściły 
się niegdyś po-
mieszczenia kasy 
powiatu gliwickiego. 
Tam klientów mogły 
zaskakiwać dekoracje 
elewacji od strony  
ul. Królowej Bony – skrzaty peł-
niące funkcję kariatyd. Natomiast 
gliwicki oddział Wrocławskiego 
Banku Wekslowego najpierw 
znajdował się w miejscu księgar-
ni św. Jacka, żeby później, w 1914 
roku, przenieść się na ul. Zwycię-
stwa 28, gdzie zbudowano nowy 
obiekt i jednocześnie zmieniono 
bankowi nazwę na Dresdener 
Bank. 

W centrum miasta, począt-
kowo przy ul. Zwycięstwa 4, 
działał także Śląski Związek 
Bankowy (rok założenia 1905), 

który zawędrował później na 
róg ul. Zwycięstwa 19 i ul. Pry-
masa Stefana Wyszyńskiego 6.  
A przy ul. Zwycięstwa nr 9 
mieścił się od około roku 1910 
Wrocławski Bank Dyskontowy, 
który spektakularnie zbankru-
tował na fali wielkiego kryzysu 
gospodarczego. Można by tak 
jeszcze wyliczać i wyliczać, 
ale ja wszystkich zaintereso-
wanych odsyłam do artykułu 
Banki w Gliwicach i ich siedziby 
Przemysława Nadolskiego, wy-
danego przez Muzeum w Gli-
wicach. Dobrej lektury!

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

aRCHITeKTuRa W ROLI GŁÓWNeJ 

Detal budynku  
Starostwa od strony 

ul. Królowej bony
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Piątek, 22 listopada,
godz. 17.00
Willa Caro

Wykład drugi: 
Irys, lilia z pierwiastkiem  
ludowo – patriotycznym

Prowadzenie: ewa Pokorska,
miejski konserwator zabytków
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buDżeT ObyWaTeLSKI

Co wybrali gliwiczanie?
Prezydent Gliwic ogłosił wyniki głosowania w ramach Gliwickiego budżetu Obywatelskiego 2020.  
W przyszłym roku zrealizowanych zostanie 71 projektów.
Podczas wrześniowego głosowania gliwicza-
nie zadecydowali, że w 2020 roku wykona-
nych zostanie 5 projektów ogólnomiejskich 
(wszystkie poddane pod głosowanie) oraz 
66 projektów dzielnicowych (obejmujących 
każdą z 21 dzielnic). 

W przypadku projektów dzielnicowych 56 
wyłoniono w ramach puli podstawowej. 
Z kolei w ramach tzw. puli dla aktywnych, 
którą rozdysponowano pomiędzy dzielnice 
z najwyższą frekwencją, wybrano 10 pro-
jektów. Z tego 3 projekty skierowano do 
realizacji dodatkowo – po decyzji prezydenta 
Gliwic, który postanowił powiększyć pulę dla 
aktywnych o pieniądze pozostałe po podziale 
środków na projekty ogólnomiejskie.

Według szacunkowych kosztów 
realizacja projektów wybranych 
przez gliwiczan będzie koszto-
wała ponad 6,2 mln zł. 

W tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego mieszkańcy oddali prawie 
25 000 głosów. Chętnie popierali projek-
ty inwestycyjne, dotyczące m.in. placów 
zabaw, infrastruktury sportowej, zieleni 
miejskiej, miejsc parkingowych, remontów 
dróg i chodników. Zadecydowali także o re-
alizacji zadań o innym charakterze, np. zajęć 
sportowych, kulturalnych i edukacyjnych. 

Szczegółowe wyniki głosowania zostały 
opublikowane na stronie internetowej 
www.gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet 
Obywatelski” oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej. Można tam znaleźć także 
dokumenty, w których określono zasady 
dotyczące przeprowadzenia głosowania 
– uchwałę nr II/26/2018 Rady Miasta 
Gliwice z 13 grudnia 2018 r. w sprawie 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz 
zarządzenie nr PM-401/19 Prezydenta 
Miasta Gliwice z 7 marca 2019 r. w spra-
wie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
2020. (bpm)

Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane  
do realizacji w 2020 roku w ramach puli podstawowej.

Dzielnica Nazwa 
projektu

Nr 
wnio-

sku
Krótki opis

Szacun-
kowy koszt 

projektu

Liczba 
głosów 

ważnych

BAILDONA
Place 
zabaw 

i sprzęt dla 
szkoły

244

Doposażenie placów zabaw 
przy ZSP nr 6, sali gimnas-
tycznej w sprzęt do narciarstwa 
biegowego i kolarstwa 
górskiego i sali muzycznej 
w sprzęt nagłaśniający.

128 600 zł 199

BAILDONA
Zabez-

pieczenie 
schronów

057

Zabezpieczenie schronów na 
skwerze przy ul. Brzozowej 
10-16 – wykonanie tarasów 
z wysokiej jakości drewna.

50 600 zł 42

BOJKÓW
Zagospo- 

darowanie 
terenu

210

Zagospodarowanie terenu 
wokół Młodzieżowego Domu 
Kultury – w tym budowa 
historycznej ścieżki dydak-
tyczno-edukacyjnej.

120 000 zł 178

BOJKÓW
Przejście 

dla 
pieszych

197
Budowa aktywnego prze-
jścia dla pieszych w rejonie 
kościoła.

20 000 zł 151

BOJKÓW
Kurs 

samoo-
brony

198

Techniki samoobrony dla 
kobiet, rozwój sprawności 
fizycznej, nauka właściwego 
reagowania w sytuacjach 
zagrożenia.

15 000 zł 45

BOJKÓW Spektakle 
i warsztaty 153

Udział 30-osobowej grupy 
niezamożnych mieszkańców 
w 10 spektaklach i 10 warsz-
tatach w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach.

15 000 zł 42

BRZEZINKA Park 
linowy 229

Linowa trasa wspinaczkowa 
dla dzieci ze zjeżdżalnią 
rurową.

162 000 zł 389

CZECHO-
WICE Wiata 072

Budowa wiaty wykorzysty-
wanej podczas organizacji 
spotkań w plenerze przy 
Starej Szkole.

100 000 zł 51

CZECHO-
WICE Festyn 033

Festyn rodzinny dla miesz-
kańców dzielnicy połączony 
z imprezą z okazji Dnia 
Dziecka.

14 000 zł 38

LICZba ODDaNyCH GŁOSÓW OGÓŁeM

GŁOSy ODDaNe  
W FORMIe PaPIeROWeJ

Ważne Nieważne Suma

11 707 935 12 642

GŁOSy ODDaNe  
W FORMIe eLeKTRONICZNeJ

Ważne Nieważne Suma

9 254 2 801 12 055

GŁOSy  
SuMaRyCZNIe

Ważne Nieważne Suma

20 961 3 736 24 697

Liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie projekty  
w danej dzielnicy, uwzględniana w podziale pieniędzy  

z tzw. puli dla aktywnych.

Dzielnica
Minimalna  

wymagana liczba 
głosów ważnych  

w dzielnicy *

Liczba głosów 
ważnych Frekwencja 

OSTROPA 299 691 23,11%

BRZEZINKA 255 467 18,32%

ŻERNIKI 361 657 18,20%

CZECHOWICE 74 131 17,71%

ŁABĘDY 1503 2404 16,00%

SOŚNICA 1819 2855 15,70%

WILCZE GARDŁO 117 179 15,30%

BOJKÓW 294 416 14,15%

OBROŃCÓW POKOJU 527 689 13,08%

LIGOTA ZABRSKA 208 265 12,74%

SZOBISZOWICE 1259 1364 10,84%

STARE GLIWICE 653 567 8,69%

TRYNEK 1710 1195 6,99%

ZATORZE 1300 906 6,97%

WOJSKA POLSKIEGO 1194 775 6,49%

KOPERNIKA 1030 527 5,12%

SIKORNIK 1295 616 4,76%

ŚRÓDMIEŚCIE 1390 446 3,21%

WÓJTOWA WIEŚ 593 182 3,07%

POLITECHNIKA 470 120 2,56%

BAILDONA 957 241 2,52%

* W podziale puli dla aktywnych brały udział dzielnice, w których frekwencja w głoso-
waniu przekroczyła 10%. * ciąg dalszy na kolejnych stronach

http://www.gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 42/2019 (974), 17 października 20198

buDżeT ObyWaTeLSKI 2020

Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane  
do realizacji w 2020 roku w ramach puli podstawowej.

Dzielnica Nazwa 
projektu

Nr 
wnio-

sku
Krótki opis

Szacun-
kowy koszt 

projektu

Liczba 
głosów 

ważnych

KOPERNIKA Miejsca 
postojowe 034

Utwardzenie terenu oraz 
wykonanie 10 miejsc posto-
jowych z płyt ażurowych na 
przedłużeniu ul. Jowisza.

80 000 zł 176

KOPERNIKA Street 
workout 070

Montaż urządzeń street 
workout i bezpiecznej 
nawierzchni.

100 000 zł 113

KOPERNIKA Huśtawka 121
Zakup i montaż huśtawki dla 
dzieci niepełnosprawnych 
wraz z wykonaniem bezpie- 
cznej nawierzchni.

30 000 zł 59

KOPERNIKA Ławki 292  
+ 027

Montaż dodatkowych 8 
ławek przy alei Ks. Witoszka. 12 000 zł 55

LIGOTA 
ZABRSKA Skwer 275

Wykonanie projektu i rekult-
ywacja Skweru 700-lecia 
Ligoty Zabrskiej.

100 000 zł 211

LIGOTA 
ZABRSKA

Zajęcia 
sportowe 277

Organizacja całorocznych 
(z wyłączeniem wakacji) 
zajęć sportowych - piłka 
nożna, siatkówka, ko-
szykówka, sztuki walki i inne 
gry zespołowe dla dzieci 
i młodzieży.

49 500 zł 54

ŁABĘDY Plac 
zabaw 068

Stworzenie na terenie SP nr 
32 ogólnodostępnego sen-
soryczno-naukowego placu 
zabaw –10 interaktywnych 
urządzeń edukacyjnych.

198 000 zł 506

ŁABĘDY
Sygnalizacja 

ostrze- 
gawcza

252

Wykonanie sygnalizacji 
ostrzegawczej na 3 
przejściach dla pieszych: 
w rejonie Biedronki oraz na 
skrzyżowaniach ul. Strzelców 
Bytomskich z ul. Chatka 
Puchatka i ul. Radosną.

60 000 zł 393

ŁABĘDY Miejsca 
postojowe 255

Budowa do 10 miejsc posto-
jowych wzdłuż ul. Piaskowej 
i do 10 miejsc postojowych 
wzdłuż ul. Kosmonautów.

96 000 zł 339

ŁABĘDY
Akty-

wizacja 
seniorów

256

Całoroczny cykl imprez 
zawierający: 6 koncertów, 3 
wycieczki, 2 spektakle tea-
tralne lub filmy, 3 spotkania 
edukacyjne, 3 spotkania przy 
muzyce dla osób w wieku 
65+.

50 700 zł 181

ŁABĘDY Pierwsza 
pomoc 265

Organizacja zajęć z pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla 
dzieci i dorosłych.

4 800 zł 37

OBROŃCÓW 
POKOJU

Sala gim-
nastyczna 233

Modernizacja małej sali 
gimnastycznej SP nr 39 - uzu-
pełnienie tynków, wymiana 
oświetlenia, malowanie sali 
i korytarza.

57 000 zł 392

OSTROPA Ubrania 
bojowe 090 Zakup 14 kompletów ubrań 

specjalnych dla OSP Ostropa. 37 100 zł 334

OSTROPA Lampy 
solarne 032

Budowa 3 solarnych lamp 
przy przejściach dla pieszych 
przy ul. Daszyńskiego w re-
jonie przystanku Ostropa 
Poczta, Ostropa Skrzyżowa- 
nie i byłej restauracji 
„Balaton".

40 000 zł 106

POLITECH-
NIKA

Akty-
wizacja 

seniorów
110

Organizacja 38 warsztatów 
gimnastycznych, 3 wycieczek 
do gliwickich atrakcji tury-
stycznych oraz 3 spacerów 
po mieście z przewodnikiem.

15 300 zł 80

POLITECH-
NIKA

Spotkania 
z kulturą 232

Cykl ogólnodostępnych 
spotkań z kulturą – 8 
warsztatów rękodzielniczych 
i 3 wydarzenia kulturalne.

12 000 zł 40

SIKORNIK Plac 
zabaw 298

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

290 000 zł 259

SIKORNIK Strefa 
relaksu 288

Zakup i montaż mebli miej- 
skich (2 hamaki, 2 leżaki,  
2 stoliki) na terenie placu 
zabaw przy ul. Bekasa z zacho- 
waniem strefy bezpieczeństwa 
urządzeń zabawowych.

50 000 zł 102

SOŚNICA Pumptrack 214
Wykonanie toru typu 
pumptrack na terenie za 
basenem „Neptun".

250 000 zł 908

Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane  
do realizacji w 2020 roku w ramach puli podstawowej.

Dzielnica Nazwa 
projektu

Nr 
wnio-

sku
Krótki opis

Szacun-
kowy koszt 

projektu

Liczba 
głosów 

ważnych

SOŚNICA Street 
workout 215

Wykonanie projektu street 
workoutu, bezpiecznej na- 
wierzchni i montaż zestawu 
drążków w okolicy istniejącej 
siłowni przy ul. Dzionkarzy.

100 000 zł 265

SOŚNICA Miejsca 
postojowe 132

Wykonanie miejsc posto-
jowych na działce nr 623, 
obręb Sośnica, przy ul. 
Odrowążów.

61 200 zł 142

SOŚNICA Wydarze-
nia 122

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

15 000 zł 93

STARE 
GLIWICE

Strefa 
relaksu 272

Rozbudowa strefy relaksu 
przy ul. Sadowej. Wykonanie 
toru do jazdy na rolkach 
zgodnie z dokumentacją 
projektową.

180 000 zł 353

STARE 
GLIWICE

Zajęcia 
sportowe 271

Organizacja zajęć spor-
towych – piłka nożna, 
koszykówka, nordic walking, 
techniki bezpiecznego 
upadania i korygujące wady 
postawy oraz wycieczki 
rowerowe.

46 000 zł 72

STARE 
GLIWICE

Ćwiczenia 
dla 

seniorów
247

Ćwiczenia fizyczne z użyciem 
pierścieni wibrujących 
smovey.

15 000 zł 46

SZOBISZO- 
WICE

Plac 
zabaw 243 Przebudowa placu zabaw 

przy SP nr 7. 317 800 zł 1117

ŚRÓDMIEŚ-
CIE

Nasadze-
nia 042

Wykonanie nasadzeń 20 
drzew i 40 krzewów na 
terenie Parku Chopina – 
uzupełnienie miejsc po 
usuniętych drzewach.

30 000 zł 115

ŚRÓDMIEŚ-
CIE

Droga 
dojazdowa 011

Remont drogi dojazdowej 
do Zakładu Opiekuńczo-Le-
czniczego przy ul. Zygmunta 
Starego 19 – od ul. Ziemowi-
ta do bramy placówki.

290 000 zł 92

ŚRÓDMIEŚ-
CIE

Pijalnia 
wody 030

Wykonanie przyłącza 
wody oraz zakup i montaż 
podręcznej pijalni wody 
w pobliżu siłowni w Parku 
Chopina.

25 000 zł 83

ŚRÓDMIEŚ-
CIE

Gimnas-
tyka 268

Cykl 30 zajęć gimnastycznych 
w wodzie dla seniorów w SP 
nr 28 - raz w tygodniu po 45 
minut dla grupy ok. 30 osób.

10 500 zł 64

TRYNEK
Zagospo- 
darowa- 

nie terenu
168

Wykonanie chodników 
i zatok postojowych dla 4 
aut, montaż 2 ławek i 2 koszy 
na śmieci, wymiana 2 lamp 
i rekultywacja trawnika na 
części działki nr 966/6, obręb 
Trynek.

165 000 zł 347

TRYNEK Parking 051

Rozbudowa wraz 
z wyznaczeniem miejsc 
postojowych oraz naprawą 
istniejącej nawierzchni 
parkingu przy ul. Pszczyńskiej 
112 A-D.

140 000 zł 303

TRYNEK Zajęcia 
bokserskie 099

Organizacja ogólnorozwo-
jowych zajęć z elementami 
boksu – cykl trzymiesięcznych 
zajęć raz w tygodniu.

6 000 zł 121

TRYNEK Sprzęt 
sportowy 156

Zakup sprzętu na zajęcia 
ogólnorozwojowe organ-
izowane przez Radę Dzielnicy 
w ZSP nr 1 – piłki, koszulki, 
drabinki itp.

12 000 zł 103

TRYNEK Warsztaty 086
Organizacja raz miesiącu 
warsztatów rękodzieła 
artystycznego dla dzieci 
i dorosłych w Filii nr 15 MBP.

8 400 zł 57

TRYNEK Język 
angielski 085

Organizacja całorocznych za-
jęć z języka angielskiego dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Grupy dla początkujących 
i średnio zaawansowanych.

54 000 zł 48

TRYNEK Zieleniec 174

Remont odcinka murku 
w ciągu ul. Piastowskiej 
(w rejonie biblioteki) wraz 
z obsadzeniem terenu 
zielonego różami.

30 000 zł 32

WILCZE 
GARDŁO

Wynajem 
sali 221

Wynajem sali przy Placu 
Jaśminu 2 dla potrzeb orga- 
nizacji zajęć spotowo-rekrea-
cyjnych.

45 000 zł 44
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buDżeT ObyWaTeLSKI 2020

Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane  
do realizacji w 2020 roku w ramach puli dla aktywnych.

Dzielnica Nazwa 
projektu

Numer 
wniosku Krótki opis

Szacun-
kowy koszt 

projektu

Liczba 
głosów 

ważnych

OSTROPA Siłownia 
zewnętrzna 177

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

171 000 zł 244

BRZEZINKA Parking 
rowerowy 239

Budowa zadaszonego 
parkingu rowerowego wraz 
z zagospodarowaniem 
terenu przy przystanku 
autobusowym w rejonie  
ul. Kozielskiej i Wałbrzyskiej.

23 500 zł 43

ŻERNIKI Chodnik 013
Budowa jednostronnego 
chodnika wzdłuż ul. Śniadec-
kich – od ul. Tarnogórskiej  
do ul. Kadłubka.

170 000 zł 193

CZECHO-
WICE

Zagospoda- 
rowanie 
terenu

290

Usunięcie istniejących płyt 
betonowych, wybrukowanie 
terenu wokół kapliczki oraz 
nasadzenia roślin zimozielo-
nych przy ogrodzeniu  
wzdłuż ul. Toszeckiej oraz 
Nad Łąkami.

54 000 zł 40

ŁABĘDY Chodnik 253
Remont chodnika  
dla pieszych w ciągu  
ul. Partyzantów od nr 30  
do ul. Fiołkowej.

150 000 zł 278

SOŚNICA Plac zabaw 064

Powiększenie istniejącego 
placu zabaw przy ul. 
Dzionkarzy. Wykonanie bez-
piecznej nawierzchni, montaż 
urządzeń zabawowych, 
wykonanie ogrodzenia.

450 000 zł 438

WILCZE 
GARDŁO Monitoring 223

Rozbudowa monitoringu – 
montaż kamer w okolicach 
wjazdu na Plac Jaśminu oraz 
boiska sportowego i placu 
zabaw przy ul. Orchidei.

112 000 zł 40

1 130 500 zł

Wykaz projektów dzielnicowych, które zostają skierowane  
do realizacji w 2020 roku w ramach puli podstawowej.

Dzielnica Nazwa 
projektu

Nr 
wnio-

sku
Krótki opis

Szacun-
kowy koszt 

projektu

Liczba 
głosów 

ważnych

WILCZE 
GARDŁO

Parkingi 
rowerowe 222

Budowa parkingów rowe-
rowych, montaż stacji napraw 
rowerów i tablicy informacy-
jnej z mapą tras rowerowych 
w rejonie Placu Jaśminu.

23 000 zł 42

WILCZE 
GARDŁO

Zakup 
sprzętu 219

Zakup wyposażenia na 
potrzeby imprez śro-
dowiskowych, pikników, 
festynów i konkursów 
organizowanych przez Radę 
Dzielnicy oraz szkołę – 20 
kompletów ławostołów.

9 000 zł 37

WOJSKA 
POLSKIEGO

Plac 
zabaw 115

Przebudowa placu zabaw 
w Parku Starokozielskim 
z zachowaniem istniejącego 
ogrodzenia. Wymiana 
urządzeń zabawowych,  
nawierzchni z mat przerost- 
owych z uwagi na istniejące 
drzewa, wykonanie nasadzeń.

350 000 zł 220

WÓJTOWA 
WIEŚ

Remont 
zjazdu 012 Wymiana nawierzchni zjazdu 

przy ul. Daszyńskiego 81-83. 50 000 zł 70

WÓJTOWA 
WIEŚ

Nasadze-
nia 234

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

5 200 zł 57

WÓJTOWA 
WIEŚ

Zagosp-
odarowan-
ie terenu

056

Wykonanie trawników, 
chodnika z kostki brukowej 
oraz wyłożenie płytami 
ażurowymi fragmentów 
drogi wewnętrznej pomiędzy 
ul. Długosza a ul. Zawiszy 
Czarnego.

50 000 zł 53

ZATORZE Plac 
zabaw 100

Rewitalizacja placu zabaw 
przy SP nr 18 – zwiększenie 
powierzchni placu, bezpiec-
znej nawierzchni, wymiana 
urządzeń, wydzielenie stref 
zabaw, ogrodzenie.

150 000 zł 410

ZATORZE Warsztaty 164

Cykl całorocznych zajęć dla 
mieszkańców - w sumie 
752 godziny warsztatów 
przyrodniczych, zielarskich, 
plastycznych, ekologicznych, 
komputerowych oraz 
sportowo-rekreacyjnych.

175 500 zł 196

ŻERNIKI Sala gim-
nastyczna 017

Poprawa warunków 
realizacji zajęć dla miesz-
kańców i uczniów w SP nr 13 
- cyklinowanie i lakierowanie 
parkietu, wykonanie nowych 
zabezpieczeń ścian.

96 000 zł 294

4 617 200 zł

Dodatkowe projekty skierowane do realizacji w 2020 roku  
po zwiększeniu przez Prezydenta Miasta Gliwice puli dla aktywnych  

o pieniądze pozostałe po rozdysponowaniu środków na projekty  
ogólnomiejskie.

Dzielnica Nazwa 
projektu

Numer 
wniosku Krótki opis

Szacun-
kowy koszt 

projektu

Liczba 
głosów 

ważnych

OBROŃCÓW 
POKOJU

Droga 
rowerowa 062

Budowa drogi dla rowerów 
łączącej ul. Tarnogórską z ul. 
Przydrożną. 210 000 zł 189

ŁABĘDY Tenis 
stołowy 262

Organizacja zajęć z tenisa 
stołowego dla 40 dzieci, raz 
w tygodniu po 2 godziny, w 
miesiącach II–VI i IX–XI.

16 000 zł 73

ŁABĘDY Chodniki 054
Wykonanie 3 odnóg  
chodnika od ul. Przyszowskiej  
w rejonie bloku przy  
ul. Wrześniowej 1-3.

30 000 zł 55

256 000 zł

Wykaz projektów ogólnomiejskich, które zostają skierowane  
do realizacji w 2020 roku (są to wszystkie projekty  

ogólnomiejskie poddane pod głosowanie).

Nazwa 
projektu

Numer 
wniosku Krótki opis

Szacun-
kowy koszt 

projektu 

Liczba 
głosów 

ważnych

Remont 
harcówki 083

Remont pomieszczeń w siedzibie 
harcerzy przy Al. Przyjaźni 9 – częściowa 
wymiana i remont stolarki drzwiowej, 
remont podłóg, malowanie, wymiana 
oświetlenia i grzejników.

84 600 zł 1648

Domki dla 
kotów 097

Zakup 15 drewnianych domków dla 
kotów wolno żyjących. 8 000 zł 1014

Podnośnik 
basenowy 228

Zakup podnośnika mobilnego dla osób 
niepełnosprawnych na krytej pływalni 
„Mewa".

35 000 zł 984

Rehabili-
tacja 230

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

12 500 zł 853

Zajęcia 
aktywizu-

jące
159

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

60 000 zł 769

200 100 zł
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JubILeuSZe

8 października w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości Złotych i Diamentowych Godów. Małżonków odznaczono me-
dalami za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta Miasta Gliwice.

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki

1

2

3

W gronie par świętujących 50-lecie małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Mieczysława i Adam Bidniukowie, Krystyna i Zenon Bieniowie, Teresa i Bronisław 
Brachaczkowie, Anna i Jan Buscy, Krystyna i Stanisław Chorosiowie, Krystyna i Władysław Dąbrowscy, Ewa i Marian Dołhunowie, Helena i Józef Drażbowie, … (fot. 1)

…Maria i Jerzy Florkowie, Małgorzata i Grzegorz Francuzowie, Barbara i Jerzy Ganderscy, Janina i Krzysztof Gielowie, Alina i Franciszek Gilewscy, Irena i Alfons Golbikowie, 
Natalia i Gerard Goldowie, Brygida i Ryszard Gorgoszowie, Barbara i Romuald Guźlowie, Krystyna i Adam Hanowie… (fot. 2)

…Marianna i Zenon Ja-
błońscy, Maria i Fabian 
Jagiełłowie, Halina i Henryk 
Jampichowie, Marta i Kazi-
mierz Jaszczurowie, Urszula 
i Helmut Kaczmarzikowie 
oraz Stanislawa i Eugeniusz 
Kawalcowie. (fot. 3)
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 JubILeuSZe / OGŁOSZeNIa

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47,  
44-100 Gliwice, 

zawiadamia:

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

o ogłoszeniu przetargu  
nieograniczonego na  

podstawie art. 39 – 46  
ustawy z 29 stycznia  

2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, pn.

Dostawa fabrycznie 
nowego samochodu 

typu wywrotka  
– nr 01 51 2019.

Termin składania ofert:  
31 października 2019 r.  

do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  
31 października 2019 r.  

o godz. 12.00

o ogłoszeniu przetargu 
otwartego, organizowanego 

wg procedur określonych 
Regulaminem PWiK Gliwice, 

pn.

Czyszczenie  
wodociągów wody  

surowej metodą  
hydromechaniczną.
Termin składania ofert:  
22 października 2019 r.  

do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 
 22 października 2019 r.  

o godz. 10.00

komunikaty

Zarząd budynków Miejskich II Towarzystwo budownictwa Społecznego,  
44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

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

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Wykonanie przebudowy instalacji gazowej, uporządkowania podłączeń i przebu-
dowy przewodów kominowych, budowy instalacji centralnego ogrzewania i C.W.u. 
wraz z likwidacją nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wykonanie pomiesz-
czeń łazienek z przebudową instalacji elektrycznej oraz remont klatki schodowej  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossaka 21 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 23 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic budynku gminnego przy ul. Prze-
mysłowej 5a–5b wraz z przebudową kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych położonych przy ul. Przemysłowej 5a–5b i 7a–7b w Gliwicach.

Termin składania ofert: 25 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 października 2019 r. o godz. 10.30

Modernizacja budynku przy ul. Różanej 3 w Gliwicach: remont elewacji wraz z do-
ciepleniem, izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, prace budowlane  
i ociepleniowe w obrębie piwnic, remont i modernizacja klatki schodowej, wyko-
nanie łazienek w mieszkaniach nr 1 i 2 oraz uporządkowanie przewodów komino-
wych, przebudowa instalacji wod.-kan., gazowej wraz z wykonaniem instalacji C.O., 
modernizacja instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu.

Termin składania ofert: 21 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 21 października 2019 r. o godz. 10.00

Wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkie-
wicza 15 w Gliwicach – przystosowanie pomieszczenia piwnicznego na potrzeby 
węzła cieplnego (wymiennikowni), wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku, wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej dla 
potrzeb węzła cieplnego oraz docieplenie stropu kondygnacji piwnicznej.

Termin składania ofert: 25 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 października 2019 r. o godz. 10.00

Docieplenie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Witkiewicza 79 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 25 października 2019 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 25 października 2019 r. o godz. 11.00

oBWiESZCZEnia

ab.6740.7.4.2019
z 8 października 2019 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in-
westycji w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek  
z 2 września 2019 r.:

Miasta Gliwice 
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej pn.:
„Zachodnia brama Metropolii Silesia – Centrum 
Przesiadkowe w Gliwicach – przebudowa ukła-
du drogowego po południowej stronie dworca 
PKP obejmująca: rozbudowę ul. Plac Piastów 
(drogi gminnej nr 130315 S) wraz z rozbudową 
fragmentu ul. Jagiellońskiej (drogi wojewódzkiej 
nr DW 901), rozbudowę ul. Okopowej (drogi 
gminnej nr 130314 S) wraz z pętlą autobusową, 
rozbudowę fragmentu ul. Zwycięstwa (drogi 
gminnej nr 130209 S)”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach 
ewidencyjnych działek (przed ich podziałem):
Obręb Centrum:
50, 56, 103, 118, 119, 120, 121, 123/2, 143, 146, 250, 
251, 252, 253, 255, 274, 275, 368/8, 391, 404, 405/2, 
406, 407, 408/1, 408/2, 410/1, 410/3, 411, 412, 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 426, 432;
Obręb Stare Miasto:
1100, 1103/1, 1103/2, 1104/2, 1583/2.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą za-
poznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Gli-
wicach przy ul. Zwycięstwa 21, w Wydziale Architektury 
i Budownictwa (pokój nr 506 na V piętrze), a ewentualne 
uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść pisemnie powołując 
się na znak niniejszego obwieszczenia w terminie 14 dni 
od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu 
o posiadane dowody i materiały.

oBWiESZCZEniE
PREZyDEnta miaSta GLiWiCE

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki

4

Diamentowe Gody obchodzili tego dnia 
Katarzyna i Michał Biegunowie, Magda-
lena i Marian Chrobotowie oraz Stefania 
i Wiesław Żmudzińscy. Wszystkim jubila-
tom życzymy wielu następnych wspólnych 
lat w zdrowiu, szczęściu i miłości. (fot. 4)

 (kik)

http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
https://turystyka.gliwice.eu/
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OGŁOSZeNIa

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako:

• dz. nr 71, obręb Przedmieście, 
położona w Gliwicach pomiędzy  
ul. Kozłowską/Sowińskiego, stanowią-
ca własność Miasta Gliwice. użytki: 
bi – inne tereny zabudowane, pow. 
gruntu 0,1315 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00063287/1.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli/
użytkowników wieczystych nieruchomo-
ści przyległych oznaczonych nr 72/2 i 94, 
obręb Przedmieście.
Termin przetargu: 19 listopada 2019 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
148 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 14 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 listopada 2019 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprze-
daż 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 prze-
targów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

niERuCHomoŚCi na 
SPRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach

Przedsiębiorstwo energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 

w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

tel. 32/335-01-07,  
office@pec.gliwice.pl,

OGŁaSZa
przetarg ustny nieograniczony  

odbywający się w drodze licytacji
na sprzedaż nieruchomości  

zabudowanej położonej  
przy ul. Jowisza 4a w Gliwicach.

Do sprzedaży przeznaczona jest nierucho-
mość gruntowa położona w Gliwicach przy 
ul. Jowisza 4a, obręb Kopernik, działka nr 99 
o powierzchni 0,0648 ha, objęta księgą wieczystą  
KW nr GL1G/00043129/0, prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział VIII Ksiąg 
Wieczystych. Nieruchomość zabudowana jest bu-
dynkiem technicznym stacji wymienników ciepła 
o powierzchni użytkowej 612,32 m2, w tym 25 m2 
wynajmuje firma energetyczna.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi:  
623 238,00 zł.
Cena ustalona w przetargu (po licytacji) będzie ceną 
sprzedaży.
Postąpienie przy licytacji ww. nieruchomości wy-
nosi: 6500,00 zł.
Przetarg rozpocznie się 30 października 2019 r. 
o godz. 12.00 w siedzibie firmy, pok. nr 113.
Termin oględzin nieruchomości przeznaczonej do 
sprzedaży: 24 – 25 października 2019 r., w godz. 
11.00 – 12.00.
Opis nieruchomości wraz z materiałem zdjęciowym 
znajduje się na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) dokonanie wpłaty wadium w wysokości 62 

323,80 zł na konto ING Bank Śląski o/Gliwice 
90 1050 1230 1000 0022 6101 9190, do 29 paź-
dziernika 2019 r.,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej (przed otwar-
ciem przetargu): dowodu wpłaty wadium, dowodu 
tożsamości uczestnika przetargu, pisemnej informa-
cji o numerze konta bankowego, na które należy 
dokonać zwrotu wadium, aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 
aktualnego wyciągu z KRS (przez osoby prowadzące 
działalność gospodarczą), ponadto przedstawiciele 
osób prawnych obowiązani są dodatkowo do przed-
łożenia umocowania do zaciągania zobowiązań 
w imieniu i na rzecz tych osób.

Z wygrywającym przetarg zostanie zawarta umowa 
notarialna w terminie do 14 dni od dnia przetargu.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone wygrywają-
cemu przetarg na poczet ceny nabycia, pozostałym 
uczestnikom – zwrócone bezpośrednio po zakończe-
niu przetargu na konto wskazane przez wpłacającego.
W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg 
od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada 
na rzecz sprzedającego.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.
Sposób przeprowadzenia licytacji określa Regulamin 
przetargu dostępny wraz z ogłoszeniem na stronie 
internetowej www.pec.gliwice.pl.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać 
również pod nr telefonu 32/335-01-25, -26 lub 
32/335-01-04.

ofERty PRaCy

poszukuje kandydatów na 
stanowisko:

magazynier
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru  

z magazynu zgodnie z obowiązującymi pro-
cedurami,

• rozładunek dostarczonych towarów do ma-
gazynu oraz odpowiednie ich rozmieszczenie,

• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji 

powierzonego towaru,
• uczestnictwo w programach usprawnień.

Twój profil:
• uprawnienia operatora wózka widłowego,
• doświadczenie w pracy w magazynie z wyso-

kim składem – mile widziane,
• wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność współpracy, pozytywne nasta-

wienie.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

istniejącej na rynku od 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uzna-

niowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-

czeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub karta Mul-

tisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• praca w nowoczesnym magazynie z wykorzy-

staniem wysokiej jakości sprzętu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania 
na adres: rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl w za-
kładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych) zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj https://scl.
com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

● ankieter 
wykształcenie co najmniej średnie, 
doświadczenie zawodowe: brak 
wymagań, dobra znajomość obsługi 
komputera (MS Office), komunika-
tywność i systematyczność, dobra 
organizacja pracy własnej, odporność 
na stres, rzetelność i terminowość, 
dyspozycyjność i mobilność, zakres 
obowiązków: realizacja badań an-
kietowych w terenie wymagająca 
bezpośrednich wywiadów z re-
spondentami, mająca na celu pozy-
skiwanie danych, analiza, kontrola 
i przygotowanie zebranych materia-
łów do opracowania, komputerowa 
rejestracja ankiet i kwestionariuszy, 
sporządzanie meldunków i raportów 
z przeprowadzonych badań, dbanie 
o wizerunek statystyki publicznej 
w społeczeństwie, jedna zmiana, 
miejsce pracy: teren miasta Gliwice 
i powiatu gliwickiego;

● kucharz 
wykształcenie: brak wymagań, do-
świadczenie zawodowe mile widziane, 
praca co drugi dzień, miejsce pracy: 
Gliwice;

● młodsza pielęgniarka/
młodszy pielęgniarz 

wykształcenie średnie lub wyższe kie-
runkowe, aktualne prawo wykonywa-
nia zawodu, miejsce pracy: Gliwice;

● cukiernik/pomoc cukiernika 
wykształcenie zawodowe kierunko-
we, doświadczenie zawodowe, prawo 
jazdy kat. B – mile widziane, miejsce 
pracy: Gliwice, jedna zmiana od godz. 
16.00, wymiar etatu do uzgodnienia 
z pracodawcą; 

● pracownik ogólnobudowlany 
wykształcenie: brak wymagań, 
doświadczenie zawodowe, zakres 

obowiązków: kładzenie gładzi, mu-
rowanie, stawianie ścianek, prace wy-
kończeniowe, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice i okolice;

● fizjoterapeuta 
wykształcenie: licencjat lub mgr fi-
zjoterapii, doświadczenie zawodowe 
min. 3 lata, umowa o pracę na czas 
określony, praca w godz. 8.00–20.00, 
miejsce pracy: Knurów;

● pracownik w dziale bazar  
wykształcenie zawodowe, doświad-
czenie w handlu – mile widziane, ksią-
żeczka sanitarno-epidemiologiczna, 
zakres obowiązków: uzupełnianie 
towaru oferowanego do sprzedaży, 
kontrola ilościowa i jakościowa wy-
stawianego towaru, w razie potrzeby 
udzielanie klientom informacji od-
nośnie oferowanych towarów, dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 
lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku 

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 10 października 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

niERuCHomoŚCi

Numer naboru DO/8/2019

Miejski Zarząd usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców bytomskich 25C,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze głównego specjalisty  

ds. kasowo-księgowych na Giełdzie samochodowej przy ul. błonie 12,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych  
w Gliwicach na stronie http://mzuk.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory.

W treści ogłoszenia zawarte są informa-
cje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 

• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunkach pracy na danym stano-

wisku,
• planowanych terminów poszczegól-

nych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do 
21 października 2019 r. do godz. 15.00 
w Dziale Spraw Pracowniczych i Orga-
nizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców 
Bytomskich 25C. 

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

Miejski Zarząd usług 
Komunalnych  
w Gliwicach,  
ul. Strzelców  

bytomskich 25c,
zatrudni pracownika w pełnym  

wymiarze czasu pracy  
na stanowisko dozorcy – palacza  

w Palmiarni przy ul. Fredry 6.
Termin zatrudnienia: od 1 stycznia 2020 r.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie średnie techniczne,
• dyspozycyjność (praca zmianowa na podstawie 

harmonogramu).
Mile widziane:
• doświadczenie w obsłudze i eksploatacji insta-

lacji grzewczych, 
• uprawnienia do obsługi sieci energetycznych 

do 1 kV. 
Do podstawowych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• dozorowanie i dbałość o powierzony majątek 

MZUK,
• dozorowanie i obsługa systemów grzewczych,
• utrzymanie porządku i czystości na terenach 

dozorowanych,
• wydawanie kluczy oraz rejestracja wpisów do 

książki dyżurów wszelkich działań i zdarzeń 
zaszłych podczas dyżuru.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowni-
czych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy ulicy Strzelców 
Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) w terminie 
do 28 października 2019 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1781).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Ko-
munalnych w Gliwicach reprezentowany przez 
dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko  
z  wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.

Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego nr 1 w Gliwicach, ul. Kozielska 1,
zatrudni pracownika na stanowisko 

SPeCJaLISTa DS. KaDR (na zastępstwo – na czas określony).
Zakres zadań, które będą wykonywane 
na stanowisku: 
1. prowadzenie teczek akt osobowych 

pracowników;
2. przygotowanie umów o pracę dla 

pracowników;
3. wydawanie świadectw pracy i za-

świadczeń dot. zatrudnienia;
4. wydawanie legitymacji służbowych;
5. przechowywanie i archiwizacja doku-

mentów dotyczących awansu zawo-
dowego nauczycieli;

6. współpracowanie i udzielenie pomocy 
pracownikom w zakresie składania 
wniosków o emerytury lub renty;

7. prowadzenie sprawy wojskowych:
• ewidencję nowoprzyjętych uczniów,
• wydawanie zaświadczeń reklama-

cyjnych,
• ewidencje pracowników;

8. współpraca w pracach inwentaryza-
cyjnych;

9. prowadzenie kasy;
10. prowadzenie archiwum szkolnego 

w zakresie dokumentacji kadrowej;
11. prowadzenie rejestru zwolnień le-

karskich;
12. prowadzenie rocznej ewidencji czasu 

pracy;
13. prowadzenie ewidencji urlopów pra-

cowników;
14. sporządzanie sprawozdań w zakresie 

dot. zatrudnienia pracowników;
15. przygotowanie stanu zatrudnienia do 

deklaracji PFRON;
16. kompletowanie informacji i wpro-

wadzanie do programu danych do 
sprawozdania SIO;

17. przestrzeganie regulaminu pracy;
18. wykonywanie innych czynności oraz 

poleceń głównego księgowego i dy-
rektora szkoły.

Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie,

b) posiadanie kwalifikacji zawodowych 
niezbędnych do wykonywania pracy 
na ww. stanowisku – min. wykształ-
cenie średnie, 3 lata doświadczenia 
zawodowego,

c) posiadanie pełnej zdolności do czynno-
ści prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,

d) kandydat nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia pu-
blicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalają-
cego na zatrudnienie na stanowisku 
specjalisty.

Wymagania dodatkowe: 
a) ogólna znajomość przepisów ustaw: 

Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, 
ustawa o systemie oświaty, ustawa 
o finansach publicznych, ustawa o ra-
chunkowości, ustawa o pracownikach 
samorządowych i wydanych na jej pod-
stawie przepisów wykonawczych,

b) znajomość programów firmy VULCAN 
(Kadry),

c) znajomość komputera (pakiet Microso-
ft Office, przeglądarek internetowych 
i poczty elektronicznej – SOD),

d) umiejętność obsługi elektronicznych 
urządzeń biurowych (faks, drukarka, 
kopiarka itp.). 

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne: 
a) wysoka kultura osobista,
b) zdecydowanie i samodzielność w dzia-

łaniu, dyspozycyjność,
c) umiejętność pracy w zespole.
Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku: 
a) praca wykonywana będzie w Centrum 

Kształcenia Zawodowego nr 1 w Gliwi-
cach przy ul. Kozielskiej 1,

b) praca o charakterze biurowym, wyma-
gająca kontaktu z uczniami, nauczy-

cielami, pracownikami szkoły oraz 
interesantami,

c) praca przy komputerze, wymagająca 
wymuszonej pozycji ciała,

d) narzędzia i materiały pracy: komputer, 
telefon, drukarka,

e) stres związany z koniecznością koordy-
nowania wielu spraw jednocześnie,

f) praca w dniach: poniedziałek – piątek, 
zgodnie z harmonogramem.

Zatrudnienie: od 1 listopada 2019 r., 
z możliwością przesunięcia terminu za-
trudnienia wg potrzeb pracodawcy.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na 
zastępstwo.
Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy 
– 1 etat (tj. 40 godzin wg harmonogramu). 
Informacja nt wymaganych dokumen-
tów: 
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokład-

nego przebiegu kariery zawodowej,
c) kserokopie świadectw pracy (poświad-

czone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem),

d) kserokopie dokumentów (poświad-
czone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem) potwierdzających wy-
kształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów: 
a) dokumenty aplikacyjne należy skła-

dać w zamkniętych kopertach do  
23 października 2019 r. do godz. 12.00 
w sekretariacie Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Gli-
wicach, ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice,

b) aplikacje, które wpłyną do Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 1 w Gliwicach po terminie, 
nie będą rozpatrywane,

c) złożone oferty nie będą odsyłane, 
nieodebrane po 3 miesiącach od dnia 
naboru zostaną zniszczone.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
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OGŁOSZeNIa

14 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nierucho-
mości obejmującej zabudowaną działkę nr 607/3, obręb Kłodnica, nr KW GL1G/00032306/5, na której posadowiony jest 
zabytkowy budynek byłego dworku o powierzchni użytkowej 486 m2, wpisany do rejestru zabytków pod nr a/1205/74.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1 278 000,00 zł
Wadium: 127 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 12 780,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 
2174) nieruchomość zabudowana zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT.
Cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50% 
zgodnie z art. 68 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (DzU z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.).
Nieruchomość zabudowana obejmująca 
działkę nr 607/3, obręb Kłodnica, została 
przeznaczona do zbycia w drodze przetargu 
nieograniczonego zgodnie z uchwałą Rady Mia-
sta Gliwice nr XLVI/1011/2014 z 25 września 
2014 r. oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-1096/19 z 21 sierpnia 2019 r.
Obciążenia nieruchomości.
Działka nr 607/3, obręb Kłodnica, jest obcią-
żona nieograniczoną w czasie służebnością 
przesyłu polegającą na prawie korzystania 
z części obciążonej nieruchomości w pasie 
odpowiadającym długości i szerokości urzą-
dzeń ciepłowniczych na niej posadowionych, 
wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. 
Opis nieruchomości.
Działka o powierzchni 1,0432 ha, (użytek B 
– tereny mieszkaniowe i Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe) jest w większości nie-
zagospodarowana, porośnięta roślinnością 
niską i wysoką. Budynek jest zlokalizowany 
w zachodnim narożniku działki, a najbliższe 
otoczenie budynku zostało ogrodzone beto-
nowym płotem. Ogrodzenie nie zostało popro-
wadzone idealnie wzdłuż granic geodezyjnych 
działki i nieznacznie wystaje poza jej obręb.
Budynek o konstrukcji murowanej z kamie-
nia i cegły, otynkowany. Wzniesiony na rzucie 
prostokąta, frontem zwrócony na południowy 
zachód. Jednopiętrowy, częściowo podpiw-
niczony.
Układ wnętrz w zasadzie pokrywający się na 
wszystkich kondygnacjach (parter i I piętro), 
dwutraktowy z wąskim korytarzowym traktem 
pośrednim nie obejmującym południowo-za-
chodniej części rzutu, pięcioosiowy. Pierwotny 
układ przestrzenny nieco przekształcony, niere-
gularności spowodowane rozbudową i licznymi 
przebudowami. Dach mansardowy, kryty papą. 
Wejście główne od strony południowo-zachod-
niej, boczne na parterze i piętrze od strony 
północno-zachodniej.
Pierwszą część bryły budynku zlokalizowaną 
w części północno-zachodniej obecnego bu-
dynku wybudowano w XVII w. Już w XVIII w. 
dwór musiał ulec gruntownej przebudowie. 
Prawdopodobnie w tym okresie dobudowa-
no „prawą stronę” budynku wraz z obecnym 
wejściem. Za taką interpretacją przemawia 
odkryty uskok fundamentów elewacji tylnej 
budynku, który potwierdza hipotezę związaną 
z rozbudową, a także zróżnicowanie rodzajów 
stropów występujących nad parterem oraz 
różnicę poziomu posadzek w części wschodniej 
i zachodniej. 
Zestawienie powierzchni:
• piwnice – 19,81 m2,
• przyziemie – 221,73 m2,
• piętro – 244,87 m2,
• strych – 218,35 m2.
Remont zabezpieczający został wykonany pod 
specjalistycznym nadzorem archeologicznym, 
konserwatorskim i budowlanym w okresie od 
listopada 2011 r. do kwietnia 2012 r. i obejmo-
wał następujący zakres prac:
• rozbiórkę elementów dobudowanych do 

bryły głównej obiektu – zadaszenia nad 
wejściem, drewnianych schodów zewnętrz-
nych, pomieszczenia gospodarczego,

• skucie tynków wewnętrznych ścian i stro-
pów oraz impregnację przeciwsobną,

• izolację przeciwwilgociową pionową ze-
wnętrzną ścian fundamentowych i piw-
nicznych oraz poziomą podposadzkową 
pomieszczeń piwnicznych,

• osuszenie obiektu metodą tradycyjną wraz 
z wykonaniem iniekcji krystalicznej ścian 
parteru,

• wykonanie wymiany i wzmocnienia więźby 
dachowej,

• wymianę pokrycia dachowego na papę ter-
mozgrzewalną wraz z obróbkami i orynno-
waniem, jako tymczasowe zabezpieczenie 
obiektu,

• wymianę stropu drewnianego nad I pię-
trem,

• lokalne konieczne przemurowania,
• zabezpieczające zamurowania otworów 

okiennych i drzwiowych związane z zabez-
pieczeniem obiektu przed dewastacją,

• zerwanie części zawilgoconych posadzek,
• lokalne naprawy tynków zewnętrznych.
Doprowadzenie mediów i uzbrojenie terenu 
w gestii przyszłego nabywcy. Na teren działki 
są doprowadzone następujące media: ener-
gia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna. 
Odwodnienie działki możliwe do kanalizacji 
deszczowej w ul. Dworskiej.
Sposób skomunikowania z siecią dróg pu-
blicznych.
Zapewnienie skomunikowania nieruchomości 
z siecią dróg publicznych wymaga urządzenia 
dróg dojazdowych na warunkach uzgodnio-
nych z Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach 
oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków w Katowicach. Włączenie do sieci dróg 
publicznych powinno nastąpić bezpośrednio 
do ul. Dworskiej.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu 
terenu położonego po zachodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy 
Szobiszowice i Zatorze (uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 
2010 r.) teren położony w Gliwicach przy  
ul. Dworskiej 10D obejmujący działkę nr 607/3, 
obręb Kłodnica, oznaczony jest symbolem 
2Mun – co oznacza: tereny mieszkaniowo
-usługowe o średniej intensywności zabu-
dowy – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

i jednorodzinna,
• działalność usługowa i usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa mieszkaniowa,
• zabudowa gospodarcza (garaże budynki 

pomocnicze),
• wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi,
• sieci i urządzenia uzbrojenia terenu,
• zieleń urządzona.
Działka nr 607/3, obręb Kłodnica, jest czę-
ściowo objęta strefą „A11” pełnej ochrony 
konserwatorskiej.
budynek wraz z otoczeniem jest wpisany do 
rejestru zabytków pod nr a/1205/74 decyzją 
z 12 grudnia 1974 r. i podlega ochronie zgodnie 
z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (DzU z 2014 r., poz. 1446) w związku 
z czym m.in.:
istnieje konieczność uzyskania pozwolenia kon-
serwatorskiego na wszelkie działania w obrębie 
nieruchomości, zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
remont i adaptacja obiektu nie mogą prowa-
dzić do zmiany jego wyglądu (zakaz nadbu-
dowy obiektu, rekonstrukcji stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz starego ogrodzenia, koniecz-
ność nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi w rejonie dworu),
nie ma możliwości podziału nieruchomości.
Ewentualna wycinka drzew wymaga uzyska-
nia stosownego pozwolenia oraz zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków 
w Katowicach.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapo-
znania się ze stanem nieruchomości w terenie. 
uWaGa! Prosimy o poinformowanie drogą 
telefoniczną pod nr. 32/338-64-12 lub 32/338-
-64-05 (sekretariat) o chęci oględzin nieru-
chomości w danym terminie, najpóźniej na  
3 dni przed planowanym terminem. Powyższa 
informacja jest konieczna, aby nieruchomość 
została udostępniona do oględzin. 
Wadium.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne 
lub prawne, które wniosą wadium w wysokości 
127 800,00 zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznacze-
niem „Przetarg ustny nieograniczony, działka  

nr 607/3, obręb Kłodnica, imię i nazwisko 
osoby oraz PESEL lub nazwa i NIP firmy, na 
której rzecz nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 8 stycznia 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości 

zaoferowanej przez oferenta, który wygra 
przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy 
przetargu nie wygrają – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra 
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy 
notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie 

i wysokości oraz okazanie komisji przetargo-
wej (przed otwarciem przetargu) dowodu 
wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego lub sporządzonego 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 
do 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu 
z Krajowego Rejestru Sądowego (w przy-
padku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

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

Organizator przetargu zawiadomi osobę usta-
loną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy 
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Akt notarialny przenoszący własność nieru-
chomości powinien być zawarty  w terminie 
do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 
13 lutego 2020 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest 
do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszą-
cej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa 
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia w Biu-
rze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej lub in-
formacji w zakresie podatku od nierucho- 
mości.
Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielają pracownicy Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w godzinach pracy urzędu pod  
nr. tel. 32/338-64-12, 32/338-64-08.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić 

na mapie pod adresem:
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?perma-

link=22527308
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-1096/19 z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej naby-
ciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
oGŁaSZa

II ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności  
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice.

1. Lokalizacja: na płd. od ul. Złotej 32 w Gli-
wicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• działka nr 1120/5, obręb Stare Gliwice, 

KW nr GL1G/00109170/3, użytek b – te-
reny mieszkaniowe,  powierzchnia gruntu 
0,0058 ha.

3. Opis nieruchomości.
Nieruchomość położona w centralnej części 
miasta. W sąsiedztwie znajduje się budow-
nictwo mieszkaniowe jednorodzinne, ogródki 
działkowe i tereny rolne. Przystanki komu-
nikacji miejskiej znajdują się w bliskiej odle-
głości. Teren płaski, pokryty zielenią wysoką 
i niską. Granice działki tworzą kształt zbliżony 
do trójkąta. Działka nie ma dostępu do drogi 
publicznej. W pobliżu przebiegają następu-
jące sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa, 
kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa, 
telekomunikacyjna, ciepłownicza.
Część ww. działki jest objęta umową dzierżawy 
nr 219/GN-AN/6845/2013. 
Przed podziałem na działce nr 1120 była 
ustanowiona służebność przesyłu na rzecz  
PEC Sp. z o.o. w Gliwicach.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice  (uchwała Rady Miasta Gliwice 
nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r., 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., 
poz. 3935), działka nr 1120/5 położona jest 
na terenie oznaczonym symbolem 20MN, co 
oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe.
Przedmiotowa działka znajduje się w strefie 
5 km od lotniska, w której ustalony został zakaz 
budowy lub rozbudowy obiektów budowla-
nych, które mogą stanowić źródło żerowania 
ptaków. Ponadto cały obszar objęty planem 
znajduje się w granicach złoża węgla kamien-
nego Gliwice 337 WK.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z zapisami ww. 
uchwały.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i mini-
malne postąpienie.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
13 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 140,00 zł
Sprzedaż nieruchomości opodatkowania 23% podat-
kiem VAT na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).

6. Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 21 listopada 2019 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206.
I ustny przetarg ograniczony rozpoczął się  
19 września 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A 
i zakończył wynikiem negatywnym.
7. Wadium.
Wadium w wysokości 1400,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na 
konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 1120/5, obręb Stare Gliwice oraz wpi-
sać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno być 
uznane na rachunku gminy najpóźniej 18 lis- 
topada 2019 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 23 grudnia 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, 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.

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie 
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
8. Tryb przetargu.
Działka nr 1120/5 pod względem powierzchni, 
kształtu oraz braku dostępu do drogi publicz-
nej nie spełnia wymogów działki budowlanej, 

zatem celowym jest jej zbycie w drodze ust-
nego przetargu ograniczonego do właścicieli/
wieczystych użytkowników nieruchomości 
przyległych, na poprawę warunków zagospo-
darowania tychże nieruchomości.  
Przetarg ogranicza się do właścicieli/wieczy-
stych użytkowników nieruchomości przy-
ległych, tj. działek nr 1136, 1188/5, obręb 
Stare Gliwice.  
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach nie później niż dzień przed wyznaczo-
nym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej 
prowadzącej działalność gospodarczą),

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

Weryfikacja osób uprawnionych do uczest-
nictwa w przetargu zostanie dokonana przez 
komisję przetargową na podstawie elektro-
nicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu 
na dzień 18 listopada 2019 r. W przypadku gdy 
zapisy księgi wieczystej nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu ograni-
czonym w terminie do 18 listopada 2019 r. do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-623/2019 z 7 maja 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustne-
go przetargu ograniczonego, prawa własności 
nieruchomości gruntowej obejmującej działkę  
nr 1120/5, obręb Stare Gliwice, położonej 
w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do pu-
blicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2204).
10.2. 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 krót-
szy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-623/2019 z 7 maja 2019 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami UM Gliwice, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zby-
cie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

niERuCHomoŚCi

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),

oGŁaSZa

INFORMaCJa SZCZeGÓŁOWa O OCHRONIe DaNyCH OSObOWyCH  
ZbIeRaNyCH PRZeZ uRZĄD MIeJSKI W GLIWICaCH1

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

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

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

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

2. Administratorem danych osobowych jest Prezy-
dent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych 
osobowych można się kontaktować pisemnie (na 
adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycię-

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

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

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa do-
puszczają taką możliwość osoba, której dane osobowe 
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarza-
nych w sposób zautomatyzowany do innego administra-
tora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można 
realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone 
podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub 
wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzo-
nego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacją wymienionych 

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

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

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań 
publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obo-
wiązek udostępnienia lub podania do pu-
blicznej wiadomości przetwarzanych danych 
osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakłado-
wych lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).

11. ObOWIĄZeK INFORMaCyJNy
Organizator przetargu informuje, iż:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Pre-
zydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, Gliwice 44-100). 
11.2. Zgodnie z art. 6 pkt. 1 ppkt. c rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
11.3. Z uwagi na to, że postępowanie w przedmiocie 
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości  prowadzone jest 
z zachowaniem zasad uwzględniających konieczność 
zapewnienia jawności i jednolitości postępowania, rów-
nego dostępu do udziału w przetargu oraz uzyskania 
najkorzystniejszego wyniku przetargu, dane osobowe 
uczestników postępowania podawane są dobrowolnie 
przez jego uczestników, gromadzone są i przetwarzane są 
w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa, zatem nie jest wymagany odrębny 
akt wyrażenia zgody uczestnika na przetwarzanie w tym 
celu jego danych osobowych.
11.4. Obowiązek podania imion i nazwisk albo nazwy 
lub firmy uczestników postępowania wynika z powszech-
nie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności  

z § 14 ust. 1 oraz z § 15 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
z 14 września 2004 r. (DzU nr 207, poz. 2108),  
t.j. z 25 września 2014 r. (DzU z 2014 r., poz. 1490).
11.5. Każda osoba przystępująca do przetargu win-
na zapoznać się z ww. informacjami oraz z zasadami 
przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez 
Urząd Miejski w Gliwicach. Uczestnictwo w niniejszym 
postępowaniu oznacza dobrowolne wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpo-
wiednim do prowadzenia postępowania przetargowego 
w niniejszej sprawie prowadzonego przez Urząd Miejski 
w Gliwicach w zgodzie z Polityką bezpieczeństwa tej 
jednostki oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami 
przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez 
Urząd Miejski w Gliwicach.
11.6. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych oso-
bowych w toku postępowania jest równoznaczne z wy-
kluczeniem cofającego zgodę z postępowania. Zdanie 
poprzedzające nie wyłącza możliwości przetwarzania 
danych osobowych w celu realizacji prawnie chronio-
nych interesów organizatora, a także dochodzenia jego 
roszczeń, w tym w szczególności roszczeń wynikających 
z art. 41 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Wycofanie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych nie ma także wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podsta-
wie zgody przed jej wycofaniem.

https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=22527308
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=22527308
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice.
26 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej działki nr 20, obręb Sośnica, zapisanej w KW nr GL1G/00030091/0, o po-
wierzchni 0,0738 ha oraz niezabudowanej działki nr 21, obręb Sośnica, zapisanej w KW nr GL1G/00033269/0, 
o powierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowe działki położone są w Gliwicach przy ul. Związkowej i stanowią 
własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 316 000,00 zł
Wadium: 31 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 3160,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% 
podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW.
Działka oznaczona numerem 20, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,0738 ha, użytek: 
Bi – inne tereny zabudowane, zapisana 
w KW nr GL1G/00030091/0 oraz dział-
ka nr 21, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,0636 ha, użytek: B – tereny mieszkanio-
we, zapisana w KW nr GL1G/00033269/0. 
Łączna powierzchnia działek: 0,1374 ha.
2. Opis nieruchomości.
Działki nr 20 i 21, obręb Sośnica, położo-
ne są w Gliwicach przy ul. Związkowej. 
Przedmiotowe działki tworzą płaski, nieza-
gospodarowany, zwarty teren w kształcie 
zbliżonym do prostokąta. Ogrodzenie czę-
ści działki nr 22, obręb Sośnica, położonej 
na południe od działki nr 20, nie znajduje 
się w granicy nieruchomości.
Nieruchomość położona jest we wschod-
niej części miasta Gliwice, w odległości ok. 
5 km od centrum, w pobliżu autostrady 
A1, w odległości ok. 400 m od przystanków 
komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
ogródki działkowe, tereny zadrzewione 
i niezabudowane oraz tory kolejowe. 
W pobliżu nieruchomości przebiegają sieci 
uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, 
kanalizacyjna, wodociągowa oraz tele-
komunikacyjna. Przez działkę nr 21 prze-
chodzi napowietrzna linia energetyczna 
niskiego napięcia (podpora znajduje się na 
działce nr 21). Na obszarze działek 20 i 21 
mogą znajdować się również przyłącza 
kanalizacji deszczowej, które mogą być 
niezinwentaryzowane. Nabywca odpo-
wiada za przyłącza kanalizacji deszczowej 
znajdujące się na działce. Warunki tech-
niczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia do-
stawy mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Dopuszcza się możliwość realizacji dojaz-
du do ww. działek z włączeniem nowym 
zjazdem bezpośrednio od ul. Związkowej, 
pod warunkiem uzyskania wymaganej 
przepisami widoczności przy wyjeździe 
ze zjazdu na drogę. Warunki włączenie 
nieruchomości do drogi publicznej wyda-
wane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej prze-
znaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, 
który nieruchomość będzie generowała. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obsza-
ru obejmującego dzielnicę Sośnica – pół-
noc (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.) 
działki nr 20 i 21, obręb Sośnica, położone 
są na się na terenie opisanym symbolem:
• 01 mW – co oznacza: tereny istnie-

jącej zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.

Dla terenów oznaczonych m.in. symbolem 
01 MW ustalono następujące przezna-
czenie:
1) podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,

b) usługi.
Obowiązują następujące zasady lokalizacji 
przeznaczenia:
1) na terenach o symbolach: 01 MW; 

02 MW; 06 MW – 15 MW; 17 MW – 
19 MW: 
a) dopuszcza się urządzanie usług 

wyłącznie w budynkach mieszkal-
nych,

b) usługi gastronomi i usługi handlu 
dopuszcza się jedynie w przyzie-
miach i parterach budynków;

(…)
3) zakazuje się urządzania usług rozryw-

ki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i sa-
lonów gier, klubów nocnych i innych 
o podobnym stopniu uciążliwości dla 
otoczenia;

4) zakazuje się lokalizacji drobnej wytwór-
czości mogącej potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.

Ponadto przedmiotowy teren leży w gra-
nicach:
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru górniczego „Sośnica III”,
• obszaru rewitalizacji1.
1 Ww. obszar rewitalizacji nie jest obszarem re-
witalizacji wyznaczonym zgodnie z przepisami 
ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r. 
(DzU z 2018 r., poz. 1398 z późn. zm.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomo-
ści w terenie oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu, w granicach którego położona jest 
przedmiotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w sta-
nie istniejącym. 
5. Wadium.
Wadium w wysokości 31 600,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu 
„Przetarg, dz. nr 20 i 21, obręb Sośnica, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub na-
zwa oraz NIP firmy, na rzecz której nie-
ruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 21 listopada 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją – bez możliwości przeksię-
gowania na inny przetarg,

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego lub innego dokumentu ze zdję-
ciem potwierdzającego tożsamość 
osoby/ osób, na rzecz której/których 
będzie ewentualnie nabywana nie-
ruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 

fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać: aktualny 
odpis/wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego (z okresu 3 miesięcy przed 
przetargiem) – w przypadku osoby 
prawnej lub aktualne zaświadczenie/
wydruk o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej (z okresu 3 miesię-
cy przed przetargiem) – w przypadku 
osoby fizycznej,

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

7. Dodatkowe informacje.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-785/19 z 17 czerwca 2019 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograni-
czonego prawa własności niezabudowa-
nych działek nr 20 i 21, obręb Sośnica, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczest-
nik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt 
notarialny przenoszący prawo własności 
nieruchomości powinien być podpisany 
w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 26 grudnia 2019 r. 
Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów 
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cu-
dzoziemców (t.j.DzU z 2017 r., poz. 2278 
z późn. zm.), wymagane będzie przedłoże-
nie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieru-
chomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-785/19 
z 17 czerwca 2019 r. 
Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 
31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefo-
nicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., 
poz. 2204 z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490). 

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
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I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Błękitnej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 848/6, obręb Szobiszowice, o pow.  

0,1726 ha, z KW nr GL1G/00018639/4, użytek   
b – tereny mieszkaniowe.

Opis przedmiotu przetargu.
Działka położona przy ul. Błękitnej w Gliwicach w odległo-
ści ok. 5 km od centrum miasta w dobrze skomunikowanej 
okolicy. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa 
jedno- i wielorodzinna, drobne punkty handlowo-usłu-
gowe. Granice działki tworzą kształt zbliżony do trapezu, 
teren płaski, niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony 
i zakrzewiony. 
Istnieje możliwość skomunikowania działki nr 848/6, 
obręb Szobiszowice, z ulicą Ligocką w Gliwicach, poprzez 
dz. nr 856, 1944, obręb Szobiszowice (własność Gminy 
Gliwice), zjazdem istniejącym. Wjazd na działkę winien 
zostać zlokalizowany poza obszarem oddziaływania połą-
czenia ulic Błękitna/Piaseckiego, np. naprzeciw wjazdu na 
działkę nr 831, obręb Szobiszowice. Z mapy ewidencyjnej 
wynika, iż przez teren działki przebiegają sieci: elektro-
energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nie-
ruchomości.
Granica działki nr 848/6, obręb Szobiszowice, została 
przekroczona przez garaż posadowiony na działkach 
sąsiednich (nr 841 i 842, obręb Szobiszowice). Kwestia 
przekroczenia granicy nie jest uregulowana.
Działka nr 848/6, obręb Szobiszowice, jest obciążona 
nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Gli-
wicach w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej ø 800 wraz ze 
związaną z nią strefą ochronną o łącznej długości 17,75 m, 
co daje łącznie powierzchnię służebności 67,44 m², pole-
gającą w szczególności na: prawie korzystania z przebie-
gających przez tę nieruchomość urządzeń przesyłowych 
wraz z prawem dostępu do tych urządzeń w celu ich 
prawidłowej eksploatacji, w tym dokonywania przeglą-
dów, pomiarów, konserwacji, modernizacji i remontów, jak 
również wymiany urządzeń na nowe o parametrach nie 
większych niż wymienione wyżej oraz na powstrzymywa-
niu się przed zabudową lub trwałym urządzeniem terenu 
objętego służebnością. W chwili ogłoszenia przetargu brak 
wpisu w III dziale księgi wieczystej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 848/6, obręb Szobiszowice, położona jest na 
terenie, na którym od 27 października 2010 r. obowią-
zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Żerniki 
Zachód II uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., która 
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 848/6, obręb 
Szobiszowice, znajduje się na terenie opisanym symbo-
lem: 24MNn – co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej 
intensywności zabudowy – nowe.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MNn do 24MNn 
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wieloro-

dzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem miesz-

kalnym lub w budynkach wolnostojących,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 

z wyjątkiem inwentarskich),
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 460 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Minimalne postąpienie: 4600,00 zł
Termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 15 stycznia 2020 r. 
Wadium.
Wadium w wysokości 46 000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 848/6, 
obręb Szobiszowice oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. 

Wadium winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
10 grudnia 2019 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

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

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

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-

tu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-468/19 z 27 marca 
2019 r. w sprawie w sprawie sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności części nie-
ruchomości obejmującej działkę nr 848/6, obręb Szobi-
szowice, wpisaną do KW GL1G/00018639/4, stanowiącą 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu sprzedaży przedmiotowej 
części  nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 ze zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do 
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie 
jej na rachunku miasta.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu,  zapisami 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010 
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2910, zapisami księgi wieczystej 
nr GL1G/00018639/4 oraz stanem faktycznym działki, 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę 
w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady 
ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej po-
krywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-468/19 
z 27 marca 2019 r. 
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami UM Gliwice – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, 
w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00;  
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 2204 ze. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
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INFORMaCJa SZCZeGÓŁOWa O OCHRONIe DaNyCH OSObOWyCH ZbIeRaNyCH PRZeZ uRZĄD MIeJSKI W GLIWICaCH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu reali-
zacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepi-
sów prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, 
w tym celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie 
z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

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

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikają-
cych z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 
zadań publicznych własnych, zleconych lub realizo-
wanych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy 

o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samo-
rządzie powiatowym; dane osobowe są nam również 
niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji 
o stanie załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobo-
wiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej 
(art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e),

• zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych 
i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, nie-
podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy lub 
jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Prezydent 
Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych oso-
bowych można się kontaktować pisemnie (na adres 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail: iod@
um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby 
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć 
zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście do pro-
tokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od strony 
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11--65 lub 32/239-12-
-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi 

i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

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

danych osobowych, sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia lub ograni-
czenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich da-
nych osobowych,

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

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopusz-
czają taką możliwość osoba, której dane osobowe dotyczą, 
może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany do innego administratora danych. Nie 
dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej. Uprawnienia można realizować składając w for-
mie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elek-
troniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie 
SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szcze-
gólne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane 
z realizacją wymienionych uprawnień – wówczas zosta-
niecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której 
dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia 
skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub po-
danie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie 
sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.
4. Dodatkowe informacje:

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

organizacyjnym, w celu wykonywania zadań 
publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obowią-
zek udostępnienia lub podania do publicznej 
wiadomości przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wyni-
kający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rze-
czowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
lub z przepisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wy-
maganiami 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 przepły-
wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).

http://kultura.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOSZeNIa
niERuCHomoŚCi

uŻytkoWE

miESZkaLnE

LokaLE na SPRZEDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 uL. KOśCIuSZKI 18, lokal nr 6, II piętro, pow. 60,29 m2, 
dwa pomieszczenia nr 1 i 2 oraz przynależne dwa pomiesz-
czenia nr 3 i 4 i pomieszczenie higieniczno-sanitarne znaj-
dujące się po przeciwległej stronie wspólnego korytarza, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 października 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 134 400,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 18 października 2019 r.

 uL. KOZIeLSKa 13, garaż nr 2, parter, pow. 15,45 m2,  
1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 7 listopada 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
Termin oględzin: 23 października 2019 r. od godz. 12.00 do 12.10
(dodatkowy termin oględzin: 5 listopada 2019 r. od godz. 10.00 do 
10.10, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 31 października 2019 r.

 uL. WySZyŃSKIeGO 14b, lokal nr II, parter, I piętro, pow. 
363,85 m2, parter: wiatrołap, sala sprzedaży; I piętro: 2 sale 
(wraz z antresolą), magazyn, trzy pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenie gospodarcze, korytarz, kuchnia, WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 listopada 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 008 200,00 zł
Wadium: 50 500,00 zł
Terminy oględzin: 4 listopada 2019 r. od godz. 14.00 do 14.15 (dodat-
kowy termin oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 15 listopada 2019 r.

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

i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali 
dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod  

nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

 uL. SZybOWCOWa 28, lokal nr 1, parter, pow. 47,65 m2 + 
piwnica: 7,61 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 października 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 129 900,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 18 października 2019 r.

 uL. WROCŁaWSKa 11, lokal nr 16, II piętro (oficyna), 
pow. 55,25 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 października 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 144 600,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
Termin oględzin: 22 października 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 18 października 2019 r.

 uL. WROCŁaWSKa 26, lokal nr 13, III piętro, pow. 
48,83 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
komórka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 31 października 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 139 300,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 29 października 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 25 października 2019 r.

 uL. ZIMNeJ WODy 6, lokal nr 9, II piętro, pow. 52,84 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój (w kuchni brak 
wentylacji grawitacyjnej), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 31 października 2019 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 600,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
Termin oględzin: 29 października 2019 r. od godz. 9.30 do 9.45, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 25 października 2019 r.

 uL. bOHaTeRÓW GeTTa WaRSZaWSKIeGO 19, lokal  
nr 2, parter, pow. 146,98 m2 + piwnica: 10,34 m2, 4 pokoje, 
2 kuchnie, 2 łazienki, przedpokój, spiżarka, WC, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 7 listopada 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 341 000,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin oględzin: 25 października 2019 r. od godz. 12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 5 listopada 2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
Termin wpłaty wadium: 31 października 2019 r.

 uL. KOśCIuSZKI 6b, lokal nr 11, III piętro, pow. 28,92 m2, 
1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 14 listopada 2019 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 000,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin oględzin: 5 listopada 2019 r. od godz. 10.00 do 10.15
(dodatkowy termin oględzin: 12 listopada 2019 r. od godz. 9.00 do 
9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
Termin wpłaty wadium: 7 listopada 2019 r.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-
cach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz  
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 430–435/2019 do 23 października 2019 r.,
• nr 437/2019 do 23 października 2019 r.;
lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy wraz  
z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części działki:
• nr 436/2019 do 23 października 2019 r.;
nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego:
• nr 438/2019 do 23 października 2019 r.

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

   że w siedzibie jednostki przy  
ul. Płowieckiej 31 oraz w biuletynie Informa-
cji Publicznej (bIP) Zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomo-
ści przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/21/2019 do 24 października 2019 r.,
• nr ZDM/22/2019 do 24 października 2019 r.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośred-

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

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

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

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

Dojazd Drogową Trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,  

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

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie pod-
miotowej Wojewody śląskiego w biuletynie Informacji Publicz-
nej został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości:

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

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

PREZyDEnt miaSta GLiWiCE
infoRmuJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Miasta Gliwice:
• od nr. 189/2019 do nr. 194/2019 do 24 października 

2019 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 23/SP/2019 do 24 października 2019 r.

DZIaŁKI POD buDOWNICTWO 
MIeSZKaNIOWe

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. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

Położone przy ul. Poziomkowej w Gliwicach, 
obręb Czechowice Północ

 dz. nr 77/46 o pow. 1184 m2, KW GL1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 26 listopada 2019 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 230 500,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Wadium: 23 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 listopada 2019 r.

 dz. nr 77/47 o pow. 1194 m2, KW GL1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 26 listopada 2019 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 232 200,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Wadium: 23 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

 dz. nr 77/49 o pow. 2030 m2, KW GL1G/00092907/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin przetargu: 26 listopada 2019 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 356 100,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Wadium: 35 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 sierpnia 2019 r.

OPIS NIeRuCHOMOśCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone 
(z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzo-
ne), porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone 
w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy). 
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, ob-
ręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową  
(ul. Poziomkowa).

PRZeZNaCZeNIe NIeRuCHOMOśCII SPOSÓb ZaGOSPODaROWaNIa
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała 
nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest sym-
bolem 13MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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Prof. Stawrowski jest jednym z za-
łożycieli Collegium Civitas, niepu-
blicznej warszawskiej uczelni dzia-
łającej pod patronatem instytutów 
Polskiej Akademii Nauk. Jest także 
dyrektorem Instytutu Myśli Józefa 
Tischnera, fundacji dokumentu-
jącej dorobek polskiego filozofa 
i duszpasterza. Prof. Stawrowski 
w swojej pracy naukowej skupia się 
na zagadnieniach państwowości, 
prawa, demokracji i idei wspólnoty. 
Interesują go także kwestie etyki 
w polityce.

Wykład w ramach Wszechnicy PAU 
rozpocznie się 24 września o godz. 

16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a). Wstęp wolny.  (mm)

Filozof polityki prof. Zbigniew Stawrowski będzie gościem Wszechnicy Polskiej Akade-
mii Umiejętności. 24 października wygłosi wykład pt. „Zderzenie cywilizacji czy wojna 
domowa?”.

KULTURA

Gliwicka Orkiestra Kameralna to gwarancja muzycznych wrażeń z najwyższej półki.  
3 listopada muzycy zagrają pod batutą znakomitego Su-Han Yanga, zwycięzcy X Między-
narodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga.

W programie koncertu „Mistrzow-
skie interpretacje” są między 
innymi Suita na smyczki G-dur 
Ignacego Jana Paderewskiego 
i Koncert obojowy d-moll Op. 9 nr 
2 Tomoso Albinoniego. Gliwicka 
Orkiestra Kameralna wykona tak-
że Tańce Rumuńskie Béli Bartóka. 

Na Scenie Bajka (kino Amok, ul. 
Dolnych Wałów 3) wystąpią także 
soliści – oboista Arkadiusz Krupa 
i skrzypaczka Anna Szabelka. Za 
pulpitem dyrygenckim stanie po-
chodzący z Tajwanu Su-Han Yang, 
sensacja X Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygentów im. G. Fi-

telberga. Koncert rozpocznie się 
o godz. 18.00.

Organizatorem wydarzenia jest 
Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kame-
ralnej. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
cZWARTeK 17 PAźDZieRniKA

 ■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Ewą Winnicką 
i spektakl „Non-fiction” Teatru Improwizowanego 
Klancyk w ramach festiwalu Haczyk – Gliwickie 
Spotkania Literackie, Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.00: „Chorzów / Königshütte” – wykład 
Renaty Skoczek z cyklu „Szlakiem żydowskich świa-
tów na Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: SąStąd – koncert w ramach Spotkań 
z Pasją, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85)

PiąTeK 18 PAźDZieRniKA
 ■ godz. 17.00: „Manufaktura magnesów” – warsz-

taty plastyczne, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 18.00: „Kresowe marzenia II RP” – panel 
dyskusyjny w ramach festiwalu Haczyk – Gliwickie 
Spotkania Literackie, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 18.00: „Decoupage dla każdego” – warsztaty 
plastyczne, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Czarno-białe” – wernisaż wystawy 
Damiana Wojnowskiego, Centrum Organizacji 
Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30: „Mozart & Jazz” – koncert Marka 
Brachy i Atom String Quartet w ramach XII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Impro-
wizowanej All’Improvviso, Centrum Edukacji i Biz-
nesu „Nowe Gliwice” (ul. Bojkowska 37)

 ■ godz. 20.00: „Ostatnia góra”, reż. D. Załuski – pro-
jekcja filmu dokumentalnego, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

SObOTA 19 PAźDZieRniKA
 ■ godz. 10.00–14.00: warsztaty fotoreportażu w ra-

mach festiwalu Haczyk – Gliwickie Spotkania Li-
terackie, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Tradycja – co to takiego?” 
– warsztaty z cyklu „Śląski kalendarz tradycji”, Za-
mek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 13.00–16.00: warsztaty tworzenia makra-
my, herbaciarnia Esencja (ul. Matejki 5)

 ■ godz. 18.30: Zemlinsky Quartet & Igor Františák – 
koncert w ramach XII Międzynarodowego Festiwa-
lu Muzyki Dawnej Improwizowanej All’Improvviso, 
kościół Marcina Lutra (ul. Strzelców Bytomskich 9)

 ■ godz. 20.00: Bownik – koncert popowy, klub Spi-
rala (Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, 
ul. Pszczyńska 85)

nieDZieLA 20 PAźDZieRniKA
 ■ godz. 13.00: „Nekropolia a tożsamość miasta” – 

historyczne spacery z przewodnikiem, żydowskie 
cmentarze (ul. Na Piasku, ul. Poniatowskiego)

 ■ godz. 15.30: „Bajka o Smoku Kubie” – spektakl  
Teatru A w ramach Śródmiejskich Jesiennych 
Pl(o/a)nów Teatralnych, Centrum Edukacyjne im. 
św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 18.15: „Leonardo. Obrazy wszystkie”, reż.  
P. Grabsky – projekcja z cyklu „Sztuka na ekranie”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

POnieDZiAłeK 21 PAźDZieRniKA
 ■ godz. 17.00: „Papierowe sówki” – warsztaty pla-

styczne, Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Junaków 4)

WTOReK 22 PAźDZieRniKA
 ■ godz. 17.00: warsztaty garncarskie, Centrum Or-

ganizacji Kulturalnych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

śRODA 23 PAźDZieRniKA
 ■ godz. 17.00: „Tajemnice drzew” – warsztaty z cy-

klu „Biblioteka Art”, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Dusza i rozum” – wykład z cyklu „Po-
ezofia – spotkania z filozofią i muzyką”, Filia nr 5 Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 18.00: „RPGi kontratakują” – rozgrywki w ra-
mach Gliwickich Spotkań RPG, Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5)

kultura.gliwice.eu

Gliwicka improwizacja

O cywilizacji Zachodu

18 października w Centrum Edu-
kacji i Biznesu „Nowe Gliwice”  
(ul. Bojkowska 37) wystąpią pia-
nista Marek bracha i Atom String 
Quartet. Znakomici muzycy wy-
konają XII Koncert fortepianowy 
A-dur Wolfganga Amadeusa Mo-
zarta. To będzie zupełnie nowe, 
pełne improwizacji wykonanie 
kompozycji klasyka wiedeńskiego. 
Początek muzycznej uczty o godz. 
18.30.

Po koncercie Atom String Qu-
artet, jednego z najlepszych 

polskich kwartetów smyczko-
wych, czeka nas jeszcze występ 
jego czeskiego odpowiednika. 
Zemlinsky Qaurtet to fanta-
styczni instrumentaliści, którzy 
oczarują gliwicką publiczność  
19 października w kościele 
Marcina Lutra (ul. Strzelców By-
tomskich 9). Z muzykami zagra 
klarnecista igor Františák. W pro-
gramie jest muzyka kameralna 
Wolfganga Amadeusa Mozarta, 
Josepha Haydna i Johannesa Bra-
hmsa. Początek o godz. 18.30.  
 (mm)

Jazzowa interpretacja muzyki Mozarta i najsłynniejszy 
czeski kwartet smyczkowy – to październikowe propozycje 
koncertów w ramach Xii Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Dawnej improwizowanej All’improvviso. Miasto 
Gliwice zaprasza!
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