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22 października Prezes Rady mini-
strów – na wniosek wojewody ślą-
skiego – powołał Janusza moszyń-
skiego na stanowisko osoby pełniącej 
obowiązki prezydenta Gliwic. Będzie 
on zarządzał miastem przez okre-
ślony czas – do 3 miesięcy. z dniem  
23 października przejął zadania 
i kompetencje, które są niezbędne 
do sprawowania funkcji prezydenta 
miasta.

– Z dystansu wielu lat spędzonych poza polityką spoglądam obecnie na miasto 
przede wszystkim z punktu widzenia mieszkańca. Na pewno chciałbym położyć nacisk 
na to, aby kompetentna administracja jeszcze bardziej odpowiadała na potrzeby 
gliwiczan, aby – kolokwialnie rzecz ujmując – w fajnym mieście mieszkało się jeszcze 
przyjemniej – zapowiedział Janusz Moszyński na konferencji prasowej w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach.

Janusz Moszyński urodził się 17 maja 1956 roku w Siemianowicach Śląskich. Ukończył 
studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 80. pra-
cował m.in. jako asystent projektanta. Działał w opozycji demokratycznej, w stanie 
wojennym został internowany na okres 2,5 miesiąca.

Związki Janusza Moszyńskiego z pracą w gliwickim samorządzie sięgają początku 
lat 90. Od 1990 do 2002 roku zasiadał w gliwickiej Radzie Miejskiej. W latach 
1990–1991 był wiceprezydentem Gliwic. Po raz drugi został zastępcą prezydenta 
miasta w 1998 roku i piastował to stanowisko do 2006 roku, kiedy został wybrany 
na marszałka województwa śląskiego.

Janusz Moszyński będzie zarządzał miastem do czasu rozstrzygnięcia przedtermino-
wych wyborów prezydenckich, których termin ogłosi ustawowo premier RP. Nowe 
wybory odbędą się w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego prezydenta 
Gliwic Zygmunta Frankiewicza, który został senatorem.  
 (kik)

Janusz 
Moszyński
p.o. prezydenta Gliwic

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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DRuGa stROna W OBiektyWie

WODY POLSKIE rozpoczęły wycinkę drzew

Na skarpach wału przeciwpowodziowego wzdłuż Kłodnicy, w rejonie parku 
Chrobrego, wycinane są drzewa. Decyzję o usunięciu łącznie 114 okazów podjęło 
już w ubiegłym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, podle-
gające Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Argumentem 
przemawiającym za wycinką drzew jest – zgodnie z ustawą Prawo Wodne – 
bezpieczeństwo wału przeciwpowodziowego. (fot. Ł. Fedorczyk)

Drugi triumf z rzędu i drugi na wyjeździe zaliczyli zawodnicy GTK Gliwice. Pod-
opieczni Pawła Turkiewicza byli zespołem wyraźnie lepszym i pokonali Polpharmę 
Starogard Gdański 89:70. Szczęście nie dopisało im jednak w kolejnym meczu 
z PGE Spójnią Starogard Gdański. (fot. GTK Gliwice)

Gliwice nagrodzone

Dublet Parzyszka za 3 punkty

Gliwice, a także Gdańsk, Świdnica, Radzionków i Stary Sącz to laureaci III edycji konkursu 
Lider Zrównoważonego Gospodarowania Przestrzenią. Kapituła, przyznając wyróżnienia, 
przywiązywała szczególną uwagę do oceny sposobu gospodarowania przestrzenią 
poprzez realizowanie wizji rozwoju przestrzennego miasta, wskaźnik partycypacji, 
oszczędne gospodarowanie przestrzenią jako zasobem nieodnawialnym oraz ochronę 
i wykorzystanie zabytkowych fragmentów miasta i rewitalizacji. (fot. Mosquidron)

Mistrzowie Polski w drugim meczu z rzędu sięgnęli po komplet punktów. W piąt-
kowym meczu 12. kolejki PKO Ekstraklasy podopieczni Waldemara Fornalika 
pokonali Wisłę Kraków 2:1. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Piotr Parzyszek. 
Dzięki wygranej w Krakowie, Niebiesko-Czerwoni awansowali na drugie miejsce 
w tabeli. Po piątkowych meczach przed Piastem plasuje się jedynie Pogoń 
Szczecin. (fot. piast-gliwice.eu)

Polpharma pokonana po raz pierwszy!

Pola Nadziei w parku Chopina

Kilkadziesiąt sadzonek żonkili posadzono w parku Chopina. W akcji „Pola Nadziei”  organizowanej przez Hospicjum Miłosierdzia Bożego wraz z uczniami gliwickich szkół, 
wziął udział Adam Neumann, dotychczasowy zastępca prezydenta Gliwic. Pola Nadziei to kampania, która promuje niesienie bezinteresownej pomocy podopiecznym 
hospicjum oraz ich rodzinom. To międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei.  Kiedy wiosną 
kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. 
Celem kampanii jest edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych. (fot. UM Gliwice)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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Budowa obwodnicy zachodniej wkracza w kolejny etap. 
Podpisano umowę na budowę blisko dwukilometro-
wego odcinka od ul. sowińskiego do ul. Daszyńskiego.

Inwestycję za kwotę 42 mln zł 
wykona konsorcjum firm: Przed-
siębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów w Gliwicach oraz Euro-
via Polska. Wyłoniony w proce-
durze przetargowej wykonawca 
będzie miał czas na realizację za-
dania do 31 października 2021 r.  
Wykonawca jest zobowiązany 
również do pozyskania wcześniej 
wymaganych prawem decyzji 

oraz zezwoleń na budowę, 
w tym decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na re-
alizację przedsięwzięcia.

Na odcinku obwodnicy od  
ul. Sowińskiego do Daszyńskiego 
kierowcy będą mieli do dyspo-
zycji po jednym pasie ruchu 
w każdym kierunku, na którym 
będą mogli rozwinąć prędkość 

do 60 km/h. Powstanie też droga 
serwisowa i ciąg pieszo-rowe-
rowy. Wzdłuż trasy pojawi się 
nowe oświetlenie. Stanie tam 
także tablica zmiennej treści, 
prezentująca m.in. informacje 
drogowe i pogodowe.

Jednocześnie trwa budowa 
obwodnicy zachodniej na od-
cinku od ul. Daszyńskiego do 
ul. Rybnickiej, a także w części 
południowej obwodnicy, od  
ul. Bojkowskiej do ul. Pszczyń-
skiej.  (mf)
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Obwodnica zachodnia –  
jest wykonawca kolejnego odcinka 

Jest ciekawiej i bezpieczniej
Przy SP nr 23 na Sikorniku stanęła 
Strefa Młodego Naukowca. To 
przestrzeń edukacyjno-poznawcza 
z kołyską Newtona, peryskopem, 
głuchym telefonem, kołem optycz-
nym, bliźniaczymi lustrami, kon-
strukcją stalowo-szklaną „Czyja to 
twarz”, armatą powietrzną, kom-
pasem oraz szumiącymi rurami. 
Obok urządzeń znajdują się tablicz-
ki z opisami wyjaśniającymi zasady 
ich działania. Dodatkowo teren 
został objęty monitoringiem za-
montowanym na budynku szkoły. 
Inwestycja kosztowała 125,5 tys. zł.  
W planach jest jeszcze montaż 
ławek.

Na terenie SP nr 5 na Trynku po-
wstała strefa gier podwórkowych. 
Dla uczniów przygotowano wielkie 
plansze do gry, m.in. w chińczyka, 
alfabet, twister, labirynt, kalkulator, 
guziki i grzyba. Dodatkowo od-
świeżono przyszkolny plac zabaw. 
Inwestycja kosztowała 35 tys. zł.

Nowości pojawiły się także 
przy ZSP nr 12 na Zatorzu. Na 
powierzchni ponad 750 m2 zbu-
dowano plac zabaw ze sztuczną 
nawierzchnią poliuretanową 
i systemowym ogrodzeniem. Plac 
wyposażono w zestaw zabawowy, 

linarium, zjazd linowy, bujaczek 
podwójny i huśtawkę. Dodatkowo 
na placu zabaw zamontowano 
pergole, bale drewniane, ławki 
oraz kosz na śmieci. Prace zreali-
zowano kosztem 376 tys. zł.

Na terenie SP nr 9 w Śródmie-
ściu rozbudowano instalację 
monitoringu szkolnego. Teraz 
obejmuje on również tereny 
sportowo-rekreacyjne, zieleńce 

i wejścia do budynku. W ramach 
zadania, które kosztowało niemal 
55 tys. zł, zamontowano kame-
ry monitorujące, rozbudowano 
instalację z okablowaniem, 
zmodernizowano i doposażono 
infrastrukturę do zapisu obrazu 
i kupiono monitory.

Uczniowie ZSP nr 11 z Szobiszowic 
otrzymali w ramach GBO 2019 
m.in. piłki do ćwiczeń równowagi, 

nartorolki, narty biegowe i drążek 
do podciągania. Sprzęt kosztował 
niemal 16 tys. zł.

Sprzęt multimedialny i sportowy 
dzięki GBO trafił do uczniów ZSP 
nr 6 z dzielnicy Baildona. Dzieci 
mają do dyspozycji tablice mul-
timedialne, rzutniki i monitory, 
a także dwa trenażery. Przy 
Przedszkolu Miejskim nr 16 wy-
posażono plac zabaw i wydzie-

lono strefy zabaw. Inwestycja 
kosztowała 161 tys. zł, z czego 
doposażenie placu 95 tys. zł.

Rozbudowano także plac zabaw 
przedszkolaków z PM nr 36 w Szo-
biszowicach. W ramach zadania 
zamontowano bujaki i ławki, wy-
mieniono nawierzchnię. Obecnie 
trwają prace związane z doposaże-
niem terenów rekreacyjnych przy 
budynku przedszkola. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, prace 
zakończą się do końca listopada. 
Koszt inwestycji wynosi 30 tys. zł.

Przypominamy, że w ramach GBO 
2019 w SP nr 9 w Śródmieściu pro-
wadzone są ciekawe zajęcia labo-
ratoryjne. Utworzono nowoczesny 
gabinet doświadczeń, w którym 
organizowane są zajęcia eduka-
cyjno-poznawcze dla uczniów 
i mieszkańców. Gabinet wyposa-
żono m.in. w stół multimedialny 
myBoard, dygestorium, minilabo-
ratorium, zestaw do budowania 
mostów oraz wiele innych pomocy 
dydaktycznych. Prowadzone zaję-
cia praktyczne służą wyjaśnianiu 
dzieciom i młodzieży, w jaki sposób 
i dlaczego zachodzą pewne zjawi-
ska fizyczne i chemiczne. Zadanie 
kosztowało niemal 45 tys. zł.  (mf)

zakończyły się kolejne inwestycje realizowane w placówkach oświatowych w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2019. 
Do dyspozycji gliwickich uczniów i przedszkolaków są nowe przestrzenie edukacyjne, sprzęt sportowo-rekreacyjny i strefy gier.
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Jagiellońska 21 po remoncie
Warsztaty, potańcówka i poczęstunek – tak zapo-
wiada się radosne otwarcie wyremontowanego 
budynku GcOP przy ul. Jagiellońskiej 21. moderni-
zacja budynku została przeprowadzona w ramach 
realizowanego przez miasto Gliwice projektu „twoja 
społeczność twoją szansą. etap i”.

W sobotę 26 października, 
w godz. od 16.00 do 19.00, od-
będzie się taneczne otwarcie 
wyremontowanej filii GCOP przy 
ul. Jagiellońskiej 21. W ramach 
imprezy dla lokalnej społeczno-
ści zaplanowano potańcówkę, 
warsztaty z robotyki, rozwiąza-
nie konkursu na nazwę klubu 
osiedlowego oraz drobny poczę-
stunek. Zaproszeni są wszyscy 
– wstęp wolny.

Ponieważ osiedle Baildona nie 
posiada przestrzeni, w której 
mógłby samodzielnie działać 
klub osiedlowy, przystosowano 
na jego potrzeby pomieszczenia 
GCOP przy ul. Jagiellońskiej. Po 
remoncie do dyspozycji mieszkań-
ców jest osobne pomieszczenie 
dla klubu osiedlowego przysto-
sowane do spotkań z możliwością 
szybkiego podziału na mniejsze 
pomieszczenia. Miejsce będzie 

wykorzystywane na potrzeby klu-
bu osiedlowego, ale też szkoleń, 
warsztatów aktywizujących i po-
rad obywatelskich. Aby przestrzeń 
była jak najbardziej funkcjonalna,  
umożliwiono jej dzielenie za po-
mocą systemu ścian przesuwnych, 
przebudowano sieć elektryczną 
i klimatyzacyjną, wstawiono drzwi, 
pomalowano ściany, przebudowa-
no toalety, które przystosowano 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Inwestycja kosztowała 81,5 
tys. zł. 80% kosztów zostało pokry-
tych ze środków Unii Europejskiej, 
10% z budżetu państwa, a 10% 
z miejskiego budżetu. 

Przypominamy, że w ramach pro-
jektu „Twoja społeczność Twoją 
szansą” mieszkańcy dzielnicy 
Baildona mogą korzystać z bez-
płatnych porad prawnych i uczest-
niczyć w ciekawych warsztatach 
kreatywnych i artystycznych 

(więcej informacji można znaleźć 
pod adresem: Fb@TwojaSpolecz-
noscTwojaSzansa).

Projekt jest realizowany przez 2 
jednostki, GCOP i OPS. Niedawno 
zakończył się cykl warsztatów dla 
mieszkańców dzielnicy Baildona 
organizowany przez Ośrodek Po-

mocy Społecznej. Podczas ostat-
nich powstały domki dla owadów. 
Warsztaty odbyły się w 4 rejonach 
dzielnicy Baildona: w okolicy ul. 
Brzozowej, Sportowej, Krzywej 
i Błogosławionego Czesława. 
Wkrótce efekty wspólnej pracy 
będzie można podziwiać w róż-
nych miejscach dzielnicy. 

Projekt „Twoja społeczność Twoją 
szansą” będzie realizowany na te-
renie osiedla Baildona  do końca 
2020 r. Jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach perspek-
tywy 2014–2020. Uczestnikami 
projektu są dorośli mieszkańcy 
osiedla Baildona.  (mf)
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światowa agencja Fitch Ratings ponownie potwierdziła 
dobrą i stabilną ekonomiczno-finansową kondycję Gli-
wic. miasto utrzymuje najwyższą możliwą do uzyskania 
w Polsce ocenę ratingową.

Międzynarodowe długotermi-
nowe ratingi Miasta Gliwice dla 
zadłużenia w walucie zagranicz-
nej oraz krajowej pozostają na 
poziomie „A-”, a długotermino-
wy rating krajowy na poziomie 
„AA+(pol)”. 

Agencja ponownie przewiduje, 
że Gliwice utrzymają dobre 
wyniki operacyjne oraz mocne 
wskaźniki długu, pomimo presji 
na wydatki operacyjne.

Fitch przeanalizował sytuację 
finansową Gliwic w oparciu o kil-
ka czynników. Agencja zwróciła 
uwagę m.in., że miasto nie jest 
uzależnione od zewnętrznych 
źródeł finansowania, by móc 
wywiązywać się z bieżących zo-
bowiązań, co świadczy o bardzo 
dobrej płynności i zasługuje na 
ocenę „mocną”. Uzasadnienie 
ratingu (tłumaczenie w j. pol-
skim) można znaleźć na stronie 
bip.gliwice.eu.  (kik)

Gliwice niezmiennie 
w dobrej kondycji
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nowe firmy, nowe projekty – gliwicki technopark jest w doskonałej formie. W jego 
ramach działa niemal sto firm, realizowane są innowacyjne projekty, przepro-
wadzane badania, powstają nowe pomysły, wynalazki. technopark to centrum 
nowoczesnej myśli technologicznej w ciągłym ruchu i rozbudowie.
Park Naukowo-Technologiczny 
Technopark Gliwice to centrum 
wspierania przedsiębiorczości, 
które oferuje nowoczesną in-
frastrukturę, usługi szkoleniowo
-doradcze, programy wsparcia, 
a także przyjazny klimat dla 
biznesu. To również ogromna 
baza ekspercka i platforma 
współpracy pomiędzy sferą na-
uki a biznesem. Działa od 2004 r.  
dając wsparcie rozwijającym skrzy-
dła firmom i pomagając w stawia-
niu pierwszych kroków. W ramach 
dotychczasowej działalności m.in. 
sfinansował 60 powstających 
mikroprzedsiębiorstw o łącznej 
wartości 2,5 mln zł, powołał 12 
innowacyjnych, technologicz-
nych spółek w ramach funduszu 
zalążkowego, ufundował również 
stypendia dla 31 doktorantów 
o wartości prawie 2 mln zł.

– Sens swoich działań widzimy 
każdego dnia wspierając począt-
kujące, pełne pasji firmy. Między 
innymi to dzięki nim Gliwice są 
postrzegane jako miasto nowych 
technologii – mówi Jacek Kotra, 
dyrektor Technoparku Gliwice.

Biura w dwóch budynkach Tech-
noparku są już wynajęte. Działa 

w nich prawie 100 firm. Dominują 
startupy, ale nie brakuje również 
firm w pełni rozwiniętych, bazują-
cych na współpracy z Politechniką 
Śląską. 

Potrzeby są jednak dużo więk-
sze, dlatego trwają przygoto-
wania do budowy trzeciego 
biurowca. 

W nowej inwestycji przy ul. Win-
centego Pola znajdzie się miejsce 
dla 20 firm technologicznych, 
które uzyskają wsparcie m.in. 
w postaci funduszu zalążkowe-
go współfinansującego projekty 
badawczo-rozwojowe.

Przy Technoparku działa Fun-
dusz Akcelerator Technolo-

giczny Gliwice ASI Sp. z o.o., 
który na mocy umowy z NCBiR 
prowadzi działalność w zakresie 
współfinansowania projektów 
badawczo-rozwojowych we 
wczesnych fazach rozwoju. 
W tym roku Akcelerator powo-
łał do życia dwie spółki: Cypher-
Dog, zajmującą się rozwijającą 
się błyskawicznie dziedziną 
szyfrowania plików oraz Caps 
Apps, która wyposażyła po-
pularny kapsel w technologię 
Bluetooth oraz dedykowaną 
aplikację, tworząc innowacyjną 
grę łączącą pokolenia.

Więcej informacji o ofercie 
Technoparku Gliwice można 
znaleźć na stronie www.tech-
nopark.gliwice.pl.  (mf)

innowacje w technoparku

http://bip.gliwice.eu
http://technopark.gliwice.pl/
http://technopark.gliwice.pl/
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inWestycJe

mamy to! 129 mln zł  
na centrum Przesiadkowe

na dawnych terenach pokolejowych powsta-
nie nowoczesne centrum Przesiadkowe! Prze-
targ na roboty budowlane został ogłoszony, 
miasto Gliwice dostanie także 129 mln zł do-
finansowania na ten projekt.

– Gliwice otrzymały ponad 129 
mln zł dotacji na budowę cen-
trum przesiadkowego. Projekt 
nosi nazwę „Zachodnia Brama 
Metropolii Silesia – centrum 
przesiadkowe w Gliwicach”. 
Wniosek o dofinansowanie 
złożony przez nas w marcu 
został oceniony pozytywnie 
i Zarząd Województwa Ślą-
skiego właśnie podjął decyzję 
o przyznaniu dofinansowania 
– mówi Anna Włodarczak, za-
stępca naczelnika Biura Rozwo-
ju Miasta Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Środki będą pochodzić z Euro-
pejskich Funduszy Regionalnych 
i Inwestycyjnych. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronie 
rpo.slaskie.pl.

nowoczesne centrum Przesiad-
kowe skupi wszystkie środki 
transportu miejskiego w jednym 
miejscu, podniesie standard ob-
sługi i usprawni przemieszczanie 
się podróżnych.

W pobliżu dworca kolejowego 
powstanie między innymi zada-
szenie nad peronami i zatokami 
dla autobusów oraz podziemne 
przejścia łączące z dworcem 
i centrum miasta. Przebudowa-
ne zostaną także drogi dojazdo-
we dla rowerów i samochodów 
wraz z miejscami postojowymi 
i chodnikami (Toszecka, Skła-
dowa, Tarnogórska). Miasto 

planuje także montaż instalacji 
fotowoltaicznej, która będzie 
zasilała centrum przesiadkowe 
w energię elektryczną.

– Podejmiemy również starania 
o dostosowanie kwoty dofinan-
sowania do wyników przetargu 
i zwiększenie jej do maksymalnego 
możliwego poziomu – mówi Anna 
Włodarczak.

ścisłe centrum Gliwic zyska 
nowe oblicze – zostaną rów-
nież zmodernizowane i prze-
budowane ulice po północnej 
stronie dworca PkP. zmieni się 
też pejzaż miasta po południo-
wej stronie dworca, m.in. plac 
Piastów.

Przewidziano przebudowę  
ul. Bohaterów Getta War-
szawskiego wraz z odcinkiem 
ul. Zwycięstwa, placu Piastów 
i odcinka ul. Piwnej, ul. Skła-
dowej, ul. Okopowej, ul. Na 
Piasku i placu przed dworcem 
PKP oraz fragmentu ul. Tar-
nogórskiej. Na przedłużeniu  
ul. Udzieli zaplanowano ciąg 
dla pieszych i rowerów, łączący 
okolice ulic Kolberga i Tarno-
górskiej z Centrum Przesiad-
kowym. Zaplanowano także 
ścieżkę rowerową łączącą trasę 
rowerową Centrum – Sośnica 
z drogami rowerowymi na tere-
nie Centrum Przesiadkowego. 
 
 (mm/kik)
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JuBileusze

10 października w gliwickim Ratuszu odbyły się kolejne uroczystości złotych Godów. małżonków odznaczono medalami 
za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta miasta Gliwice.

fo
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W gronie par świętujących 50-lecie małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Czesława i Bronisław Kellerowie, Dorota i Ryszard Klepaccy, Bibianna i Władysław 
Knopowie, Małgorzata i Adam Kuriccy, Halina i Czesław Madejowie, Zofia i Edward Opiołowie, Anna i Jerzy Ostachowiczowie, Bogumiła i Aleksander Piątkowie… (fot. 1)

…Maria i Mirosław Płatnerzowie, Natalia i Józef Pokidańcowie, Teresa i Tadeusz Popławscy, Maria i Mieczysław Przylaskowie, Maria i Ryszard Romanówowie, Krystyna i Jan 
Rzeźniccy, Wiesława i Julian Sitkowie, Krystyna i Ryszard Skalscy, Maria i Stefan Sklorzowie… (fot. 2)

….Czesława i Tadeusz Sowowie, Henryka i Stanisław Stasiakowie, Regina i Ludwik Suchodolscy, Aleksandra i Józef Szczygłowie, Krystyna i Antoni Trzejowie, Teresa i Kazimierz 
Wiatrowscy, Alina i Ryszard Włodarczykowie, Danuta i Henryk Wojnarowscy, Krystyna i Władysław Zdrzałkowie oraz Maria i Witold Ziębowie (fot.3). Jubilatom składamy najser-
deczniejsze życzenia!  (kik)
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z miasta

Już w sobotę 26 października spod areny Gliwi-
ce ruszy Vi PkO Półmaraton Gliwicki, Gliwicka 
Dycha oraz wyścig nordic walking na dystansie 
10 km. Pobiegną również najmłodsi. czeka  nas 
aktywny dzień!

O godz. 10.00 spod Areny 
Gliwice (ul. Akademicka 50) 
wystartuje VI PKO Półmaraton 
Gliwicki oraz bieg na 10 km 
i marsz nordic walking. Uczest-
nicy głównego biegu będą mieli 
do pokonania ponad 21 km, 
a pozostałych konkurencji 10 
km. Wszystkich będzie obowią-
zywał limit czasowy – 3 godzi-
ny. Na trasie biegów (mapka 
obok) znajdą się punkty z wodą 
i przekąskami. Jak co roku bie-
gaczy będą wspierać gliwiccy 
muzycy.

Nie zapomniano też o dzie-
ciach! Pierwsze biegi juniorskie 
rozpoczną się o godz. 13.00. 
Start – Arena Gliwice.  Dystans, 
jaki zawodnicy mają do pokona-
nia, uzależniony jest od wieku 
uczestników.

Impreza jest dofinansowana 
z budżetu miasta Gliwice. 
Szczegółowe informacje można 
znaleźć na stronie www.polma-
ratongliwicki.pl.

Ważne dla 
zmotoryzo-
wanych!

VI PKO Półmaraton Gliwicki po-
trwa do godz. 13.00. W związku 
z tym będą utrudnienia w ruchu 
drogowym. Ulice będą sukcesyw-
nie zamykane przez policję i służby 
porządkowe organizatora, a po 
przebiegnięciu ostatnich zawodni-
ków będą one otwierane. Ruchem 
będzie kierować policja oraz osoby 
do tego uprawnione. Organizator 
prosi o wyrozumiałość i namawia 
do kibicowania i wspierania za-
wodników na trasie. (kik)

startuje Półmaraton Gliwicki

Gliwice od dłuższego czasu dążą do uporządkowania i rozwiązania problemu po-
rzuconych odpadów na terenie nieczynnej stacji paliw przy ul. cmentarnej. Władze 
miasta już w 2018 roku (krótko po działaniach policji) zawiadomiły prokuraturę 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obecnie oczekują na dalsze – wiążące 
– kroki Głównego inspektoratu Ochrony środowiska w Warszawie w tej sprawie.

Porzucone odpady na terenie 
nieczynnej stacji paliw przy  
ul. Cmentarnej w Gliwicach 
zostały ujawnione przez policję 
w czerwcu ubiegłego roku. Na 
podstawie zabezpieczonych na 
miejscu dokumentów transpor-
towych ustalono, że 46 ton spra-
sowanych, głównie plastikowych 
śmieci przywieziono z Włoch. 

O sprawie zawiadomiono Głów-
ny Inspektorat Ochrony Środo-
wiska (GIOŚ) w Warszawie. 

– GIOŚ próbował wyegzekwować 
zwrot odpadów do Włoch zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

Nie doszło do tego, ponieważ 
strona włoska stwierdziła, że 
dopełniła wszystkich procedur. 
Prezydent Gliwic tymczasem 
jeszcze w sierpniu ub. r. zawia-
domił prokuraturę o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa – 
wyjaśnia zawiłości sprawy Ewa 
Duda-Jordan, zastępca naczelnika 
Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Wprowadzono  
mobilny monitoring  
i nadzór służb 
Na działce przy ul. Cmentarnej 
inspektorzy Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska 

w Katowicach znaleźli również 
porzucone przez nieznanych 
sprawców odpady tego samego 
rodzaju, ale niepochodzące z za-
granicy. Prezydent Gliwic wszczął 
niezwłocznie postępowanie 
administracyjne zmierzające do 
wydania decyzji o ich usunięciu. 
Nieruchomość została objęta 
nadzorem straży miejskiej i poli-
cji oraz mobilnym monitoringiem 
miejskim. 

– W trakcie oględzin przepro-
wadzonych przez przedstawicieli 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
stwierdzono, że odpady przywie-
zione z Włoch, w stosunku do któ-
rych sprawę prowadzi GIOŚ, nie 
są w żaden sposób oznakowane. 
Dalsze prowadzenie postępowa-
nia przez Prezydenta Miasta Gli-
wice w kierunku wydania decyzji 
o usunięciu odpadów krajowych 
uzależniono więc od jak najszyb-
szego wskazania przez GIOŚ od-
padów nawiezionych z zagranicy. 
Kwestia ta jest nadal wyjaśniana. 
Miastu zależy przede wszystkim 
na skutecznym i definitywnym 
załatwieniu tak newralgicznej dla 
mieszkańców sprawy – podkreśla 
Ewa Duda-Jordan. (kik)

miasto walczy  
z porzuconymi odpadami

fo
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Wiązowiec przy
Jagiellońskiej
W pasie drogowym ul. Jagiellońskiej rozpoczęły się 
nasadzenia krzewów. Wkrótce pojawią się też drzewa.
Dotychczas przy ul. Jagielloń-
skiej posadzono  berberysy 
thunberga, pęcherznice kali-
nolistne i tawuły japońskie. 
W sumie w najbliższych dniach 
nasadzonych zostanie tam bli-
sko 900 krzewów i ponad 20 
głogów. W przyszłym tygodniu 
przy ul. Jagiellońskiej zostanie 
posadzony wiązowiec zachodni 
o szerokiej, rozłożystej koronie. 

Będzie to debiut – w gliwickich 
pasach drogowych jeszcze nie 
ma takiego drzewa. Popular-
ne jest w Słowacji, Węgrzech, 
Rumunii i Bułgarii. Pochodzi 
ze środkowowschodniej części 
Ameryki Północnej. Jego liście 
są z wierzchu gładkie i ciemno-
zielone, od spodu żółtozielone. 
Jesienią stają się intensywnie 
żółte.  (mf)
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aktualnOści / OGłOszenia

Działając w imieniu Żłobków miejskich 
w Gliwicach informuję,

że w okresie od listopada 2014 r. do listopada 2017 r. 
miało miejsce błędne naliczenie opłat za pobyt dzieci 
w żłobku określone w § 2 uchwały Rady miejskiej  
nr XXXiii/643/2013, które to spowodowało zawyżenie opłat.
W celu dokonania zwrotu nadpłaty prosimy o kontakt  
z kierownikiem Oddziału Żłobków miejskich, do którego 
uczęszczało dziecko oraz pisemne podanie numeru konta, 
na które zostanie przekazana wpłata.

śląska sieć metropolitalna sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 35a,

zatrudni
młodszego specjalistę ds. serwisu. 

miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• diagnostyka instalacji elektronicznej 

oraz mechanicznej urządzeń wie-
lofunkcyjnych PIAP,

• usuwanie awarii urządzeń wie-
lofunkcyjnych PIAP,

• konserwacja oraz wymiana podzespo-
łów urządzeń wielofunkcyjnych PIAP,

• weryfikacja napraw prowadzonych 
przez podwykonawców,

• kontrola czynności związanych 
z przeliczaniem pieniędzy z PIAP,

• sporządzanie raportów, rejestrowa-
nie wykonanych prac.

nasze wymagania to:
• minimum wykształcenie zasadnicze 

zawodowe,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność rozwiązywania proble-

mów mechanicznych oraz elektro-
nicznych,

• znajomość arkusza kalkulacyjnego, 
np. MS Excel,

• umiejętność pracy w zespole, ko-
munikatywność, kultura osobista,

• odpowiedzialność, dokładność, 
efektywność w działaniu oraz od-
porność na stres,

• uprawnienia elektryczne SEP E1 
do 1kV.

Dodatkowym atutem będzie:
• wiedza z serwisowania automatów 

biletowych lub parkomatów,

• znajomość j. angielskiego w stopniu 
umożliwiającym czytanie dokumen-
tacji technicznej.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do po-

siadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kom-

petencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 

pracę w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgo-
dę na przetwarzanie danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko młodsze-
go specjalisty ds. serwisu” lub złóż 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 35a w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.
termin składania ofert upływa  
31 października 2019 r. o godz. 15.00.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

śląska sieć metropolitalna sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 35a,

zatrudni
młodszego specjalistę ds. serwisu.

miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• diagnostyka instalacji i urządzeń 

elektrycznych,
• realizacja planów konserwacji i usu-

wania awarii instalacji i urządzeń 
elektrycznych,

• wsparcie techniczne przy usuwa-
niu awarii oraz bieżącej eksploatacji 
urządzeń monitoringu CCTV oraz 
sieci światłowodowych,

• montaż instalacji elektrycznych, 
światłowodowych, teleinforma-
tycznych,

• praca z dokumentacją techniczną, 
sporządzanie raportów, rejestrowa-
nie wykonanych zadań.

nasze wymagania to:
• minimum wykształcenie zasadnicze 

zawodowe,
• doświadczenie w pracy w serwisie,
• brak przeciwwskazań do pracy na 

wysokości powyżej 3 m,
• podstawowa znajomość zagadnień 

z dziedziny elektryki, elektroniki 
i transmisji światłowodowej,

• uprawnienia elektryczne SEP E1 
do 1kV,

• prawo jazdy kat. B,
• komunikatywność, sumienność, do-

bra organizacja pracy oraz umiejęt-
ność współpracy z zespołem.

Dodatkowym atutem będzie:
• mile widziane prawo jazdy kat. B+E, 

uprawnienia zwyżki, HDS, inne,

• znajomość obsługi agregatów prą-
dotwórczych o mocach do 500 kVA,

• znajomość obsługi zasilaczy UPS 
o mocach do 200 kVA.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do po-

siadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kom-

petencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 

pracę w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgo-
dę na przetwarzanie danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko młodsze-
go specjalisty ds. serwisu” lub złóż 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 35a w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.
termin składania ofert upływa  
31 października 2019 r. o godz. 15.00.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

śląska sieć metropolitalna sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 35a,

zatrudni
kontrolera strefy Płatnego Parkowania.

miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• sprawdzanie opłat samochodów 

zaparkowanych w Strefie Płatnego 
Parkowanie (praca w zmiennych 
warunkach atmosferycznych).

nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie średnie,
• znajomość przepisów ustawy Pra-

wo o ruchu drogowym oraz ustawy 
o drogach publicznych,

• podstawowa znajomość topografii 
miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego posługiwa-
nia się komputerem i smartfonem,

• umiejętność pracy w zespole, ko-
munikatywność, kultura osobista,

• odpowiedzialność, dokładność, 
efektywność w działaniu, wysoka 
odporność na stres i pracę pod 
presją czasu,

• spostrzegawczość i podzielność 
uwagi,

• zdolność szybkiego uczenia się.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na podob-

nym stanowisku,
• mile widziane prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do po-

siadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kom-

petencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 

pracę w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgo-
dę na przetwarzanie danych osobo-
wych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko kontrolera 
strefy Płatnego Parkowania” lub złóż 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 35a w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.
termin składania ofert upływa  
31 października 2019 r. o godz. 15.00.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

urząd miejski w Gliwicach  
informuje,

że 1 listopada – 3 listopada br.  
oraz 9 listopada – 11 listopada br.  

urząd stanu cywilnego w Gliwicach będzie nieczynny. 
Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie formalności 
związane z pochówkiem (w zakładzie pogrzebowym,  

u administratora cmentarza), a zgłoszenia zgonu dokonać 
4 listopada br. oraz 12 listopada br. w godzinach  

urzędowania UM.
W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu można 

działać osobiście lub przez pełnomocnika  
– pełnomocnictwo pisemne (wzór pełnomocnictwa  

do pobrania na stronie www.gliwice.eu).

oferty pracy

oBWIeSZcZeNIa

aB.6740.7.5.2019 
z 11 października 2019 r.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) zawiadamia się, 
że na wniosek z 23 września 2019 r.:

miasta Gliwice 
44-100 Gliwice, ul. zwycięstwa 21,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wy-
dania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa ul. kozielskiej poprzez budowę chodnika 
i drogi rowerowej wzdłuż jej odcinka od dzielnicy stare 
Gliwice do granicy z dzielnicą Brzezinka w Gliwicach (droga 
powiatowa nr 7200 s)”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewi-
dencyjnych działek (przed ich podziałem):
Obręb stare Gliwice:
54, 1241, 1291;
Obręb niepaszyce Południe:
86, 87, 72/2.
Wobec powyższego informuje się, że strony mogą zapoznać się 
z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwy-
cięstwa 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 ter-
minie 14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posia-
dane dowody i materiały.

oBWIeSZcZeNIe
preZyDeNta MIaSta GLIWIce

koMuNIkaty

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej  
– Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia, organizowanego wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty 
remontowe dla przyszłych sWc Pec – Gliwice.

termin składania ofert: 31 października 2019 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 31 października 2019 r. o godz. 12.30

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

Przedsiębiorstwo komunikacji 
miejskiej sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 

ul. chorzowska 150,
zawiadamia, że 

w związku z planowaną likwidacją kotłowni 
gazowych zamierza sprzedać używane elementy 

kotłowni gazowej. Przewidywany termin  
demontażu kotłowni – listopad 2019 r.

Dokładny opis urządzeń oraz warunków sprzedaży jest dostęp-
ny na naszej stronie internetowej www.pkm-gliwice.com.pl  

w zakładce aktualności.
termin składania ofert: 5 listopada 2019 r. do godz. 10.00.

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji  
sp. z o.o., ul. Rybnicka 47,  

44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej w rejonie ul. Dolnej Wsi i ul. Głowackiego  

od obwodnicy zachodniej w Gliwicach.
termin składania ofert: 29 października 2019 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 29 października 2019 r. o godz. 10.00

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

Politechnika śląska zadebiutowała w prestiżowym rankingu times Higher education by 
subject! W zestawieniu najlepszych szkół wyższych na świecie gliwicka uczelnia zajęła wy-
sokie miejsca w aż dwu dyscyplinach: engineering and technology oraz computer science.
W rankingu oceniono 1400 uczelni 
z całego świata. W obszarze Engine-
ering and Technology Politechnika 
Śląska znalazła się w przedziale 
601–800, razem z Politechniką 
Gdańską i Politechniką Warszawską. 
W przedziale 801+ znalazły się nato-
miast Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Politechnika Łódzka oraz Politechni-
ka Wrocławska. 

Z kolei dyscyplina Computer Scien-
ce pozycjonuje Politechnikę Śląską 
w przedziale 501–600. Przed gliwic-

ką uczelnią, w przedziale 301–400, 
lokuje się jedynie Uniwersytet 
Warszawski, za nami natomiast, 
w przedziale 601+ są Politechnika 
Gdańska, Uniwersytet Jagielloński, 
Politechnika Łódzka i Politechnika 
Wrocławska.

– To udany debiut i wielki sukces 
oraz powód do dumy dla wszystkich 
naszych pracowników i studentów. 
Plasując się na mocnej pozycji, w ści-
słej czołówce najsilniejszych polskich 
ośrodków akademickich o uznanej 

renomie, Politechnika Śląska zyskuje 
większą rozpoznawalność na arenie 
światowej, a przez to nowe szanse 
rozwoju – podkreśla prof. Arkadiusz 
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Times Higher Education wyłania 
najlepsze uczelnie, oceniając je 
według takich kryteriów, jak: jakość 
kształcenia, liczba studentów przy-
padająca na pracownika uczelni, 
poziom badań naukowych, liczba 
studentów z zagranicy oraz liczba 
cytowań. (kik/PŚ)
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Prestiżowy debiut
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OGłOszenia

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/. 

● młodszy specjalista   
 ds. serwisu (konserwator) 

wykształcenie min. zawodowe, do-
świadczenie zawodowe, dodatko-
wy atut – wiedza z serwisowania 
automatów biletowych lub parko-
matów, znajomość j. angielskiego 
w stopniu umożliwiającym czytanie 
dokumentacji technicznej, prawo 
jazdy kat. B, umiejętność rozwiązy-
wania problemów mechanicznych 
oraz elektronicznych, znajomość 
arkusza kalkulacyjnego, np. MS Ex-
cel, umiejętność pracy w zespole, 
komunikatywność, kultura oso-
bista, odpowiedzialność, dokład-
ność, efektywność w działaniu oraz 
odporność na stres, uprawnienia 
elektryczne SEP E1 do 1kV; zakres 
obowiązków: diagnostyka instalacji 
elektronicznej oraz mechanicznej 
urządzeń wielofunkcyjnych PIAP, 
usuwanie awarii urządzeń wie-
lofunkcyjnych PIAP, konserwacja 
oraz wymiana podzespołów urzą-
dzeń wielofunkcyjnych PIAP, we-
ryfikacja napraw prowadzonych 
przez podwykonawców, kontrola 
czynności związanych z przelicza-
niem pieniędzy z PIAP, sporzą-

dzanie raportów, rejestrowanie 
wykonanych prac; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● pielęgniarka 
wykształcenie min. średnie me-
dyczne, pielęgniarstwo; prawo 
do wykonywania zawodu; zakres 
obowiązków: wykonywanie czyn-
ności higieniczno-pielęgnacyjnych, 
prowadzenie zajęć opiekuńczo
-wychowawczych i edukacyj-
nych; trzy zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● tokarz 
wykształcenie zawodowe; min. 
rok doświadczenia w zawodzie; 
znajomość rys. technicznego na 
poziomie dobrym; zakres obo-
wiązków: obsługa tokarki kon-
wencjonalnej, obsługa tokarki 
karuzelowej lub obsługa wytaczar-
ki; dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● technik serwisant 
wykształcenie średnie; prawo 
jazdy kat. B; chęć nauczenia się 
nowych rzeczy; bieżąca obsługa 
maszyn samosprzedających do 

gorących napojów i do przeką-
sek, rozliczanie produktów i utar-
gów z maszyn, drobne naprawy 
i usuwanie uszkodzeń, pomoc 
w montażu i demontażu maszyn 
i urządzeń, utrzymanie auto-
matów i najbliższego otoczenia 
w czystości; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● specjalista do spraw   
 obsługi rynku telekomuni-  
 kacyjnego (biurowy) 

wykształcenie średnie; obsługa 
komputera; prawo jazdy kat. B; 
zakres obowiązków: praca w dzia-
le obsługi abonenta; przygotowy-
wanie umów, obsługa abonentów; 
dwie zmiany; miejsce pracy: teren 
działania firmy;

● mechanik 
wykształcenie zawodowe lub śred-
nie; doświadczenie zawodowe mi-
le widziane; znajomość maszyn 
sortujących oraz uprawnienia na 
wózki widłowe mile widziane; 
książeczka sanepidowska; zakres 
obowiązków: naprawa maszyn 
i urządzeń rolniczych; jedna zmia-
na; miejsce pracy: Kamieniec.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt 
osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12, od ponie-

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 17 października 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

oferty pracy

NIerucHoMoŚcI

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.

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 Wydzia-
łu 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 Wydzia-
łu 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 Wydzia-
łu 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 przyle-
gających do nich nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzone), 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, obręb 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 symbolem 13MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

Oferta pracy na stanowisku: 
„elektromechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie  

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

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

Oferta pracy na stanowisku: 
„mechanik (1)” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.

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

tobusów,
• wymiana części,
• przeprowadzanie przeglądów.

Wymagania niezbędne:
• minimum 3 lata doświadcze-

nia w zakresie zadań,
• wykształcenie zawodowe 

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

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

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

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

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny 
powinny być własnoręcznie 

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

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

Oferta pracy na stanowisku:  
„kierowca autobusu” 

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach,  

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

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

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

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

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglo-
meracji katowickiej.

Pożądane doświadczenie 
w prowadzeniu autobusu 
w transporcie miejskim.

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

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

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

potwierdzających staż pra-
cy oraz kwalifikacje.

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

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
http://www. pup.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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OGłOszenia

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania  
i utylizacji Odpadów sp. z o.o.  

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG ustny nieOGRaniczOny 
(aukcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, będącej własnością spółki, składającej 
się z działek nr 60/2, o powierzchni 0,3634 ha oraz  
nr 61 o powierzchni 0,4296 ha, położonych w Gliwicach 
(województwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka 
ewidencyjna: Gliwice), na wschód od ulicy Rybnic-
kiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie 
Pola, dla których sąd Rejonowy w Gliwicach, Viii Wy-
dział ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: 
Gl1G/00138838/6 oraz nr: Gl1G/00138845/8. Przetarg 
dotyczy sprzedaży prawa własności obu wskazanych 
wyżej działek łącznie.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) :
a. działka nr 60/2 objęta jest w większości symbolem: 

9uP tereny usługowo – produkcyjne – istniejące, 
w pozostałej nieznacznej części, przedmiotowa 
działka objęta jest symbolem: 19Ok tereny zwią-
zane z realizacją układu komunikacyjnego. 

b. działka nr 61 objęta jest symbolem: 9uP tereny 
usługowo-produkcyjne – istniejące.

2. W ewidencji gruntów działki nr 60/2 oraz nr 61 ozna-
czone są użytkiem Ba -tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 1 498 450,00 zł (jeden 
milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt złotych), z czego wartość działki nr 60/2 wynosi 
695 750,00 zł, a wartość działki nr 61 wynosi 802 700,00 zł.
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w Przetargu powiększona o należny podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) odbędzie się w 22 stycznia 2020 r., 
o godz. 10.30, w siedzibie spółki (44-100 Gliwice, ul. 
zwycięstwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 130 300,00 zł (sto trzydzieści 
tysięcy trzysta złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwi-
cach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, 
w terminie do 16 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interne-
towej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.
pl, w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
lają pracownicy Spółki:
• tel. 32/331-61-99,
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl,
• fax: 32/2316212, 
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo  

składowania i utylizacji Odpadów sp. z o.o.,  
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

NIerucHoMoŚcI

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od 

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażo-

ne w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośred-

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

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

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

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

Dojazd Drogową trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

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

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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako:

• dz. nr 204 i 205/1, obręb czechowice 
zachód, położonej w Gliwicach przy  
ul. toszeckiej 183, stanowiącej własność 
miasta Gliwice. Działka nr 204, obręb cze-
chowice zachód, użytek RiVb – grunty 
orne, pow. 0,2966 ha, księga wieczysta 
nr Gl1G/00014972/2. Działka nr 205/1, 
obręb czechowice zachód, użytek B – tere-
ny mieszkaniowe, pow. 0,0966 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00014972/2. łączna 
powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.

termin przetargu: 18 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:  
480 000,00 zł*
*Cena nieruchomości, tj. 316 416,00 zł (co stanowi 65,92% ceny) 
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.). W pozostałej części, cena nieruchomości, tj. 163 584,00 zł  
(co stanowi 34,08% ceny) zwolniona jest z podatku VAT zgodnie  
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy.  
Wadium: 48 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 listopada 2019 r.
------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:

• dz. nr 848/6, obręb szobiszowice, o pow. 
0,1726 ha, z kW nr Gl1G/00018639/4, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, położona 
przy ul. Błękitnej w Gliwicach.

termin przetargu: 16 grudnia 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
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).
Wadium: 46 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 grudnia 2019 r. 

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

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

NIerucHoMoŚcI Na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach

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 zabu-

dowanej 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 księ-
gą wieczystą kW nr Gl1G/00043129/0, 
prowadzoną przez sąd Rejonowy w Gli-
wicach, Wydział Viii ksiąg Wieczystych. 
nieruchomość zabudowana jest budyn-
kiem 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) bę-
dzie ceną sprzedaży.
Postąpienie przy licytacji ww. nieruchomości 
wynosi: 6500,00 zł.
Przetarg rozpocznie się 30 października 
2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie firmy,  
pok. nr 113.

termin oględzin nieruchomości przezna-
czonej do sprzedaży: 24 – 25 października  
2019 r., w godz. 11.00 – 12.00.
Opis nieruchomości wraz z materiałem zdję-
ciowym 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 października 2019 r.,

b) przedłożenie Komisji Przetargowej (przed 
otwarciem przetargu): dowodu wpłaty wa-
dium, dowodu tożsamości uczestnika prze-
targu, pisemnej informacji 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 pro-
wadzące działalność gospodarczą), ponadto 
przedstawiciele osób prawnych obowiązani 
są dodatkowo do przedłożenia 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 wygry-
wającemu przetarg na poczet ceny nabycia, 
pozostałym uczestnikom – zwrócone bezpo-
średnio po zakończeniu 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 od-
stąpienia od przetargu w każdym czasie bez 
podania przyczyny.
Sposób przeprowadzenia licytacji określa 
Regulamin przetargu dostępny wraz z ogło-
szeniem 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.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania 
i utylizacji Odpadów sp. z o.o. 

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG ustny nieOGRaniczOny 
(aukcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działki nr 57/1, o powierzchni 1,9004 
ha, położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, 
powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której sąd Re-
jonowy w Gliwicach, Viii Wydział ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr: Gl1G/00138748/8.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) 
działka nr 57/1 objęta jest w większości symbolem: 
9uP tereny usługowo – produkcyjne – istniejące, 
w pozostałej nieznacznej części, przedmiotowa 
działka objęta jest symbolem: 19Ok tereny zwią-
zane z realizacją układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona 
jest użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 3 962 900,00 zł 
(trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące 
dziewięćset złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) odbędzie się 20 stycznia 2020 r., 
o godz. 10.30, w siedzibie spółki (44-100 Gliwice, 
ul. zwycięstwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 396 290,00 zł (trzysta 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć-
dziesiąt złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na ra-
chunek spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym 
w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 
0055 0001, w terminie do 14 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interneto-
wej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl,  
w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu 
udzielają pracownicy spółki:
• tel. 32/331-61-99,
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl, 
• fax: 32/231-62-12, 
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo 

składowania i utylizacji Odpadów sp. z o.o., 
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania 
i utylizacji Odpadów sp. z o.o. 

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG ustny nieOGRaniczOny 
(aukcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działek nr 63/1, o powierzchni 
0,6711 ha oraz nr 65/1 o powierzchni 0,5327 ha, 
położonych w Gliwicach (województwo: śląskie, 
powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla których sąd Re-
jonowy w Gliwicach, Viii Wydział ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgi wieczyste nr: Gl1G/00138844/1 oraz 
nr: Gl1G/00138843/4. Przetarg dotyczy sprzedaży 
prawa własności obu wskazanych wyżej działek 
łącznie.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159 poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) 
działki nr 63/1 oraz nr 65/1 objęte są symbolem: 9uP 
tereny usługowo – produkcyjne istniejące w tym 
logistyka oraz składowanie i magazynowanie.

2. W ewidencji gruntów działki nr 63/1 oraz nr 65/1 
oznaczone są użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 2 213 750,00 zł 
(dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt złotych), z czego wartość działki nr 63/1 
wynosi 1 233 950,00 zł, a wartość działki nr 65/1 wy-
nosi 979 800,00 zł.
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena net-
to) osiągnięta w przetargu powiększona o należny 
podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) odbędzie się 3 lutego 2020 r., o godz. 
10.30, w siedzibie spółki (44-100 Gliwice, ul. zwycię-
stwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 221 375,00 zł (dwieście 
dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 
złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwi-
cach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 
0001, w terminie do 28 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interneto-
wej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl,  
w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
lają pracownicy spółki:
• tel. 32/331-61-99, 
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl, 
• fax: 32/231-62-12, 
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo 

składowania i utylizacji Odpadów sp. z o.o., 
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania  
i utylizacji Odpadów sp. z o.o.  

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG ustny nieOGRaniczOny 
(aukcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej*, będącej własnością spółki, składa-
jącej się z działki nr 58/2, o powierzchni 1,5891 ha, 
położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, powiat: 
gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), na wschód 
od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 
Bojkowskie Pola, dla której sąd Rejonowy w Gliwicach, 
Viii Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-
stą nr: Gl1G/00138749/5.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) 
działka nr 58/2 objęta jest w większości symbolem: 
9uP tereny usługowo – produkcyjne – istniejące, 
w pozostałej nieznacznej części, przedmiotowa działka 
objęta jest symbolem: 19Ok tereny związane z reali-
zacją układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 58/2 oznaczona jest 
użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 3 414 350,00 zł (trzy 
miliony czterysta czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt 
złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) odbędzie się w 21 stycznia 2020 r.,  
o godz. 10.30, w siedzibie Spółki (44-100 Gliwice,  
ul. zwycięstwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 341 435,00 zł (trzysta czter-
dzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, 
nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w ter-
minie do 15 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interneto-
wej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl, 
w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają 
pracownicy Spółki:
• tel. 32/331-61-99,
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl,
• fax: 32/231-62-12,
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo  

składowania i utylizacji Odpadów sp. z o.o.,  
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

* pełny opis w ogłoszeniu o przetargu 

http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
mailto:office@pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
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OGłOszenia
NIerucHoMoŚcI

uŻytkoWe

MIeSZkaLNe

LokaLe Na SprZeDaŻ

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

 ul. kOzielska 13, garaż nr 2, 
parter, pow. 15,45 m2, 1 pomiesz-
czenie, garaż do gen. remontu
termin przetargu: 7 listopada 2019 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
14 700,00 zł
Wadium: 800,00 zł
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, lo-
kal nr ii, parter, i piętro, pow. 
363,85 m2, parter: wiatrołap, sala 
sprzedaży; i piętro: 2 sale (wraz 
z antresolą), magazyn, trzy po-
mieszczenia biurowe, pomieszcze-
nie gospodarcze, korytarz, kuch-
nia, Wc, lokal do gen. 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 (dodatkowy termin 
oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 
8.00 do 8.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

 garaż nr 3 położony na płn. 
zachód od ul. GÓRnycH Wa-
łÓW 31a, parter, pow. 15,29 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gen. 
remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
19 800,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
termin oględzin: 6 listopada 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 10.35 
do 10.50, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 45c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

 garaż nr 4 położony na płn. 
od ul. kOsÓW, parter, pow. 
15,58 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do gen. remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
11 400,00 zł
Wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od 
godz. 13.00 do 13.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 45c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
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. WROcłaWska 26, lokal 
nr 13, iii piętro, pow. 48,83 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój, komórka, lokal do 
gen. 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. Za-
brskiej 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, przedpo-
kój (w kuchni brak wentylacji gra-
witacyjnej), lokal do gen. 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. Za-
brskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 25 października 
2019 r.

 ul. BOH. Getta WaRszaW-
skieGO 19, lokal nr 2, parter, pow. 
146,98 m2 + piwnica: 10,34 m2, 
4 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, 
przedpokój, spiżarka, Wc, lokal 
do gen. 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 wcze-
śniejszym 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, lo-
kal do gen. 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 listo-
pada 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.

 ul. lOtnikÓW 32, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 55,35 m2 + piwnica: 
2,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka z Wc, przedpokój, lokal do gen. 
remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
127 900,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od 
godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy termin 
oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 
9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 45c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

 ul. zimORODka 7, lokal nr 7, 
i piętro, pow. 36,39 m2 + piwni-
ca: 4,36 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
gen. remontu
termin przetargu: 21 listopada 2019 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
108 200,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2019 r. od 
godz. 12.30 do 12.45 (dodatkowy termin 
oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 
9.35 do 9.50, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 45c w Gliwi-
cach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 15 listopada 
2019 r.

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie jednostki przy ul. Płowieckiej 31 
oraz w Biuletynie informacji Publicznej (BiP) zDm w Gliwi-
cach zostały podane do publicznej wiadomości wykazy za-
wierające nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice: 

• nr ZDM/17/2019,  nr ZDM/19/2019, nr ZDM/20/2019.

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
14 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabu-
dowanych, oznaczonych jako działki nr 106, 107 i 111, obręb kłodnica, położonych w Gliwicach przy ul. kozielskiej, stanowiących 
własność miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
3 311 000,00 zł
Wadium: 331 100,00 zł
minimalne postąpienie: 33 110,00 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.).
Nieruchomości obejmujące niezabudowane działki 
nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, zostały prze-
znaczone do zbycia w drodze przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice  
nr VI/100/2019 z 30 maja 2019 r. oraz zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1015/19 
z 5 sierpnia 2019 r.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 106, obręb Kłodnica, użytki: 

RIIIb – grunty orne; B – tereny mieszka-
niowe, o pow. 0,3592 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00046746/2;

• działka nr 107, obręb Kłodnica, użytek: RIVa – 
grunty orne, o pow. 0,1866 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00036327/6;

• działka nr 111, obręb Kłodnica, użytki: RIVa – 
grunty orne; B – tereny mieszkaniowe; Bi – inne 
tereny zabudowane, o pow. 1,0470 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00036328/3.

Łączna powierzchnia gruntu ww. działek wynosi 
1,5928 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, położone 
są w niedalekiej odległości od centrum miasta. 
W pobliżu przebiega droga krajowa nr 88 i Dro-
gowa Trasa Średnicowa. Otoczenie stanowi zabu-
dowa mieszkaniowa – wielorodzinna i centrum 
handlowe „Arena”. Działki stanowią płaski teren, 
porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedyn-
czymi drzewami.
Sieci uzbrojenia terenu w zasięgu nieruchomości. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
Skomunikowanie z drogą publiczną.
Istnieje możliwość skomunikowania działek  
nr 106, 107, 111, obręb Kłodnica, z drogą publiczną 
ulicą Kozielską z włączeniem w obszarze zjazdu 
istniejącego z działki nr 111, pod następującymi 
warunkami:
a) rozbudowy ulicy Kozielskiej o dodatkowy pas 

ruchu do skrętu w lewo, na koszt i staraniem 
inwestora, po zawarciu dodatkowego poro-
zumienia z Miastem Gliwice w tym zakresie 
(regulującego m.in. kwestię nieodpłatnego 
przekazania wybudowanej infrastruktury na 
majątek miasta);

b) zachowania dotychczasowych zjazdów i relacji 
na tych zjazdach w obszarze oddziaływania 
ww. rozbudowy (nie wyklucza się konieczności 
przesunięcia istniejącego zjazdu obsługującego 
dojazd do budynków przy ul. Kozielskiej 61-69 
– utrzymanie dotychczasowych relacji na ww. 
zjeździe przy założeniu wydzielenia dodatko-
wego pasa ruchu do skrętu w lewo w ciągu 
ulicy Kozielskiej, może wymuszać podjęcie ww. 
działań, w takim przypadku konieczne będzie 
uzyskanie dodatkowego uzgodnienia w tym 
zakresie ze Spółdzielnią Mieszkaniową (działka 
nr 396, w obrębie Nowe Gliwice));

c) zachowania istniejącej służebności przejazdu 
wyznaczonej na działce nr 111 na rzecz wła-
ściciela działki nr 109, obręb Kłodnica – praw-
dopodobnie w innym przebiegu, zależnym od 
miejsca włączenia i lokalizacji wewnętrznego 
układu komunikacyjnego;

d) zagospodarowania terenu wewnętrznego (in-
westycyjnego) w taki sposób, aby w sytuacji 
pojawienia się możliwości jego skomunikowa-
nia od strony północno-wschodniej (obecnej 
drogi wewnętrznej C.H. Arena) nie istniały 
żadne przeciwwskazania do realizacji takiego 
włączenia. Wówczas wyłącznie od decyzji za-
rządcy drogi może zależeć pozostawienie zjazdu 
z ulicy Kozielskiej w funkcjonującej postaci (w za-
leżności od wpływu generowanego przez ten 
zjazd ruchu kołowego na sposób użytkowania 
przestrzeni ulicy Kozielskiej zarówno w aspekcie 
przepustowości, bezpieczeństwa jak również 
w odniesieniu do innych uciążliwości, trudnych 
do zdefiniowania na tę chwilę).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 
2068 z późn. zm.), każdą zmianę dotychczasowe-
go sposobu zagospodarowania lub użytkowania 
terenu należy uzgodnić z zarządcą drogi w zakresie 

możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego 
spowodowanego tą zmianą. 
Przed realizacją jakiejkolwiek inwestycji na przed-
miotowych działkach, inwestor winien wystąpić do 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach o dokonanie 
takiego uzgodnienia – wniosek 4a. Szczegółowe 
uwarunkowania skomunikowania zostaną sfor-
mułowane na etapie rozpatrywania wniosku 4a.
Uczestnikom przetargu zaleca się, przed przystą-
pieniem do przetargu, wystąpić do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach o zaopiniowanie koncepcji 
skomunikowania planowanej inwestycji.
Obciążenia nieruchomości zapisane w księdze 
wieczystej.
Działa nr 106: Nieograniczona w czasie służebno-
ści przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 400 mm i długości 15,5 m (całkowita 
pow. służebności 77,45 m2) na rzecz PWiK Sp. z o.o.
Działka nr 107: Brak zapisów w KW odnośnie słu-
żebności.
Działka nr 111: Nieograniczona w czasie służebno-
ści przesyłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 400 mm i długości 17,7 m (całkowita 
pow. służebności 72,13 m2) na rzecz PWiK Sp. z o.o.
Nieograniczona w czasie służebność gruntowa 
w pasie o szerokości 5 m, o długości ok 22 m, 
o łącznej powierzchni służebności 122 m2 na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki nr 109, obręb 
Kłodnica.
Pełna treść służebności zapisana jest w księgach 
wieczystych – w dziale III – elektroniczny dostęp 
do treści księgi wieczystych na stronie: https://
ekw.ms.gov.pl.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi 
prawdopodobnie sieć drenarska.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położona jest przedmiotowa 
działka. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działki nr 106, 107, 111, obręb Kłodnica, położone 
są na terenie, na którym od 29 stycznia 2016 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice, dla obszaru poło-
żonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej 
i Okulickiego. Plan ten uchwalony został przez Radę 
Miasta Gliwice uchwałą nr XII/297/2015 z 17 grud-
nia 2015 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z 29 grudnia 
2015 r., pod poz. 7641. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowe 
działki znajdują się na terenie oznaczonym sym-
bolem 4mnun opisanym jako tereny mieszkanio-
wo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy 
– nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 MNUn 
do 4 MNUn ustalono:
1) przeznaczenie terenu

a) podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
• usługi nieuciążliwe,

b) uzupełniające:
• garaże, budynki gospodarcze, budynki 

pomocnicze,
• sieci infrastruktury technicznej,
• dojścia, drogi wewnętrzne i parkingi,
• zieleń i ogrody przydomowe.

Zgodnie z §5 pkt 11 ww. planu ilekroć w planie 
jest mowa o: terenach zabudowy mieszkaniowo
-usługowej – należy przez to rozumieć tereny, na 
których funkcje mieszkaniowa i usługowa mogą 
występować samodzielnie lub łącznie, w dowol-
nych proporcjach.
Ze względu na parametry działki nr 106, obręb 
Kłodnica (szerokość ok. 12 m) jej zagospodarowanie 
zgodnie z planem może być znacznie utrudnione.
Na przedmiotowym terenie obowiązują nieprze-
kraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku 
planu.
4. termin i miejsce przetargu.
Przetarg rozpocznie się 14 stycznia 2020 r. o godz. 
12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. 
Jasnej 31A, sala nr 206.
5. Wadium.
Wadium w wysokości 331 100,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 
1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 106, 107 i 111, obręb Kłodnica, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 

NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 8 stycznia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomo-

ści 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 nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

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

osobę/y, na rzecz której/których będzie ewen-
tualnie nabywana nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać: aktu-
alny (wydany w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wy-
dane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu nota-
rialnego – w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

7. Dodatkowe informacje.
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-1015/19 z 5 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości oznaczonych geodezyjnie jako nieza-
budowane działki: nr 106, obręb Kłodnica, nr 107, 
obręb Kłodnica, nr 111, obręb Kłodnica, położonych 
w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmioto-
wych nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, któ-
ry wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 13 lutego 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami UM Gliwice w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stro-
nie internetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490).

preZyDeNt MIaSta GLIWIce,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 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 reali-
zacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów 
prawa w związku z realizacja zadań ustawowych, w tym 
celu rozpatrywania skarg i wniosków zgodnie z przepisami 
ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi 

klientami urzędu – w tym celu prosimy o podanie da-
nych 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 traktowane jak zgoda 
na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających 
z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań 
publicznych własnych, zleconych lub realizowanych 
w oparciu o porozumienia, o których mowa w szcze-
gólności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie 
gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiato-
wym; dane osobowe są nam również niezbędne do za-
pewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia 
spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostę-
pie 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 osobo-
wych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 

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

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

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę, 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 spo-
sób zautomatyzowany do innego administratora danych. 
Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wła-
dzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając 
w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektro-
niczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie 
SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne 
mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją 

wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo 
o tym poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe 
dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwa-
rzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu 
nadzorczego, 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 obowiązek udo-
stępnienia lub podania do publicznej wiadomości 
przetwarzanych danych osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikają-
cy z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych lub z prze-
pisów szczególnych,

c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane po-
dejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, 
w tym profilowanie.

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

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl/
https://ekw.ms.gov.pl
https://ekw.ms.gov.pl
http://www.gliwice.eu
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Podczas XXi międzynarodowego Gliwickiego Festiwalu Gitarowego usłyszymy znakomitych 
gitarzystów z całego świata. W listopadowe niedziele warto zaglądać do centrum edukacyjnego 
im. św. Jana Pawła ii. na muzyczne uczty zaprasza miasto Gliwice!

W tym roku Gerard Drozd, organi-
zator festiwalu i gliwicki kompozy-
tor, zaprezentuje publiczności aż 
dziesięciu bardzo interesujących 
wykonawców. Na pierwszy ogień, 
w niedzielę 3 listopada, pójdzie pol-
ska grupa erlendis Quartet. 

Kolejne koncerty będą należeć do 
gitarowych duetów. 10 listopada 
w Centrum Edukacyjnym im. św. Jana 
Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a) wystąpi 
dwóch muzykalnych Włochów – Giu-
lio tampalini i christian saggese, czyli 
together. W trzecim koncercie festi-

walu, 17 listopada, usłyszymy gorące 
południowoamerykańskie dźwięki 
prosto z Brazylii – w Gliwicach wy-
stąpi rewelacyjny Brasil Guitar Duo.

Na zakończenie XXI Międzynarodo-
wego Gliwickiego Festiwalu Gitaro-
wego nie lada gratka – 24 listopada 
zaplanowano koncert Duo melis.

Wszystkie festiwalowe wydarzenia 
będą rozpoczynać się o godz. 18.00. 
Bilety będą dostępne przed koncer-
tami. Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

John scofield, Jean-luc Ponty, David murray i avishai cohen wystąpią w Gliwicach! artyści zagrają 
podczas 10. festiwalu PalmJazz, święta muzyki jazzowej i etnicznej. miasto Gliwice zaprasza!

Dwadzieścia trzy koncerty, dwie 
projekcje filmowe i jazzowe mikołaj-
ki – tegoroczna, jubileuszowa edycja 
festiwalu PalmJazz będzie obfitowała 
w ciekawe wydarzenia. Od 4 listo-
pada do 6 grudnia Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10) będzie rozbrzmie-
wać muzyką z całego świata. Obok 
polskich twórców, takich jak marcin 
Wasilewski trio, marcin Wyrostek 
czy krzysztof kobyliński, wystąpią 
gwiazdy jazzu z zagranicy. 

Na gliwickiej scenie zagra amerykań-
ski gitarzysta John scofield i francuski 
skrzypek Jean-luc Ponty. Z Blue Brass 
Band wystąpi David murray, jeden 
z najważniejszych współczesnych sak-
sofonistów. Wielkimi wydarzeniami 
10. festiwalu PalmJazz będą dwa 
koncerty avishaia cohena, geniusza 
kontrabasu z Izraela.

Z myślą o jubileuszowej edycji im-
prezy krzysztof kobyliński, gliwicki 

pianista i pomysłodawca PalmJazzu, 
zaprosi publiczność na specjalny 
koncert w Arenie Gliwice (ul. Aka-
demicka 50). 15 listopada muzy-
kowi będzie towarzyszyć zespół kk 
Pearls, czyli Reut Rivka (sopran), 
edi sanchez (bas), Dima Gorelik 
(gitara) i Waldemar lindner (perku-
sja). Podczas niezwykłego koncertu 
wystąpią także wokalista stanisław 
soyka, trębacz erik truffaz oraz  

auksO – Orkiestra kameralna mia-
sta tychy pod batutą marka mosia.

Szczegółowy harmonogram festi-
walu oraz informacje o biletach są 
dostępne na stronie palmjazz.pl. 
Festiwal PalmJazz jest organizowa-
ny przez Fundację Integracji Kultury 
przy wsparciu Miasta Gliwice i Te-
atru Miejskiego w Gliwicach. 
 (mm)

Duo melis

KULTURA

CO? GDZIE? KIEDY?
czWaRtek 24 PaźDzieRnika

 ■ godz. 16.00: „Zderzenie cywilizacji czy wojna do-
mowa” – wykład prof. Zbigniewa Stawrowskiego 
w ramach Wszechnicy PAU, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ godz. 17.30: „Tu i teraz” – występ kabaretu Smile, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Baran, byk, panna i… krokodyl? Czyli 
znaki zodiaku jako jeden z najbardziej intrygujących 
motywów sztuki synagogalnej” – wykład Sławomira 
Pastuszki z cyklu „Słoń na ścianie... synagogi”, Dom 
Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 20.00: „Spirit of Stephane Grappelli” – kon-
cert Tomasza Muchy, Arkadiusza Deca i Piotra Ku-
charza w ramach Spotkań z Jazzem Tradycyjnym, 
Ormiańska (ul. Siemińskiego 22)

PiĄtek 25 PaźDzieRnika
 ■ godz. 17.00: „Pamięć Kresów – Kresy w Pamięci” – 

promocja książki, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
 ■ godz. 17.00: „Szukamy kodu w codziennych czynno-

ściach” – warsztaty kodowania, Filia nr 7 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Wojciechem To-
chmanem w ramach festiwalu Haczyk – Gliwickie 
Spotkania Literackie, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ od godz. 18.00: Kaczyniec Kulturalnie – wystawy 
i wydarzenia artystyczne, ul. Kaczyniec

 ■ godz. 19.00: Bass Astral x Igo – koncert, Arena Gliwi-
ce (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 19.00: spotkanie autorskie z Darkiem Duszą, 
Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.30: Marcin Zbigniew Wojciech – występ 
kabaretowy, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowi-
sko” (ul. Pszczyńska 85)

sOBOta 26 PaźDzieRnika
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Teoria koloru według Geor-

ges'a Seurata. Puentylizm” – warsztaty z cyklu „Na 
szlaku sztuki. O technikach artystycznych od antyku po 
współczesność”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Powstanie warszawskie” – wykład Mi-
chała Miwy-Młota z cyklu „Godzina próby. Polacy 
podczas II wojny światowej”, Willa Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a)

 ■ od godz. 17.00: Punk Generation Re[punk}Blika – 
koncerty punkowe, Centrum Kultury Studenckiej 
„Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ od godz. 18.00: Kaczyniec Kulturalnie – wystawy 
i wydarzenia artystyczne, ul. Kaczyniec

 ■ godz. 18.55: „Manon”, reż. L. Pelly – transmisja z cy-
klu „Met Opera”, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

nieDziela 27 PaźDzieRnika
 ■ godz. 10.30 i 12.00: „Wybitni Żydzi w Polsce i na 

świecie” – Bajtel klub, Dom Pamięci Żydów Górno-
śląskich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 12.00 i 14.00: „Hasior dla dzieci” – opro-
wadzanie warsztatowe po wystawie, Willa Caro  
(ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Dźwiękowe pejzaże Wołynia i Podo-
la” – koncert Nikołaja Nagirniaka i Natalii Trawkiny 
z cyklu „Podwieczorki muzyczne w Willi Caro”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Ania z Zielonego Wzgórza” – spektakl 
Teatru Wit-Wit, Centrum Kultury Studenckiej „Mro-
wisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 16.15: „Wicher: Przyjazd Ari”, reż. T. von Eltz – 
Kinowy podwieczorek dla całej rodziny, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: kabarety Nowaki, Moralnego Niepoko-
ju, Skeczów Męczących, Smile, K2 i Igor Kwiatkow-
ski – występy w ramach Polskiej Nocy Kabaretowej, 
Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

WtORek 29 PaźDzieRnika
 ■ godz. 19.00: „Mój kraj taki piękny”, „Czarnobóg”, 

reż. G. Paprzycki – projekcje filmowe, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 17.00: „Jubilerstwo” – Warsztaty Rzemiosł 
Dawnych, Centrum Organizacji Kulturalnych „Pereł-
ka” (ul. Studzienna 6)

kultura.gliwice.eu

Gwiazdy rocka  
w arenie

W roli głównej: gitara!

zbliża się 10. festiwal PalmJazz

Koncert nicka cave'a i the Bad 
seeds zaplanowano na 28 maja 
2020 roku. Australijscy poeci 
rocka będą promować w Arenie 
Gliwice (ul. Akademicka 50) swoją 
ostatnią płytę – „Ghosteen”. To 
będzie wieczór pełen wrażeń!

Cztery nagrody Grammy dla naj-
lepszego wokalisty rockowego, 
jedenaście wydanych płyt i rzesze 
wiernych fanów na całym świe-

cie – lenny kravitz jest prawdzi-
wą ikoną muzyki rozrywkowej. 
Występ amerykańskiej gwiazdy 
zaplanowano na 15 czerwca 2020 
roku.  (mm)

lenny kravitz i nick cave & the Bad seeds w 2020 roku 
dadzą koncerty w naszym mieście. to będą prawdziwe 
muzyczne petardy. miasto Gliwice zaprasza!
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https://palmjazz.pl/

