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5 stycznia 
idziemy 
na wybory

Przedterminowe wybory prezydenta Gliwic odbędą się 5 stycznia 
2020 r. – wynika z treści rozporządzenia Prezesa rady ministrów, 
które zostało ogłoszone w dzienniku Ustaw.
Przedterminowe wybory w Gliwicach zostaną przeprowa-
dzone w związku z uzyskaniem mandatu senatora przez 
Zygmunta Frankiewicza, wieloletniego prezydenta miasta. 
Startując do wyższej izby parlamentu z list Koalicji Obywa-
telskiej w okręgu nr 70 (gliwickim), uzyskał poparcie 61,1% 
głosujących. 

Zgodnie z przepisami wybór do Senatu oznacza wygaśnięcie man-
datu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta 
Gliwic jego obowiązki pełni Janusz Moszyński, wyznaczony na to 
stanowisko przez premiera. Szczegółowy kalendarz wyborczy 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. (kik)
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drUGa stroNa W obiEktyWiE
Świętowaliśmy razem

Pracownia na medal

11 listopada to dla Polaków dzień wyjątkowy – rocznica odzyskania Niepodległości. Gliwiczanie tradycyjnie licznie wzięli udział w miejskich uroczystościach rocznicowych. Po mszy 
świętej w Katedrze tłumnie przemaszerowali na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie świętowano zgodnie z wojskowym ceremoniałem. Przedstawiciele gliwickiego samorządu  
również w parku Starokozielskim uczczili pamięć żołnierzy francuskich poległych na spornym terenie Górnego Śląska w latach 1920–22. Tradycyjnie, z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, mieszkańcy mogli wziąć udział w okolicznościowych koncertach. (fot. D. Nita-Garbiec)

XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Toruń 2019 to największe święto 
twórczości plastycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Do tegorocznej edycji konkursu 
„Zawsze zielono, zawsze niebiesko” zgłoszono 11 409 prac uzdolnionych artystycznie 
młodych ludzi z całego świata. Nagrodzono sto, w tym dwie z gliwickiej pracowni 
Studio ACM: ceramiczną żabę 8-letniej Mai Majchrzak i ceramicznego smoka w kwiaty 
14-letniej Karoliny Starzewskiej. Nagrodę, za interesujący i stworzony na wysokim 
poziomie artystycznym zestaw prac plastycznych, przyznano też pracowni. To ogromne 
wyróżnienie, gratulujemy! (fot. A. Chrzanowska-Małys)

Młodzi grają klasykę

Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms – to „Wiedeńscy klasycy 
kameralistyki”. Z koncertem pod takim tytułem w niedzielę 17 listopada w Willi Caro 
wystąpi dwójka młodych muzyków – skrzypek Bartłomiej Fraś i pianistka Gabriela 
Stanisz. Podwieczorek muzyczny rozpocznie się o godz. 16.00. (fot. M. Jarzyna)

P.o. prezydenta miasta Janusz Moszyński spotkał się 12 listopada z pracownikami 
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w zmodernizowanej filii GCOP przy 
ul. Jagiellońskiej. Przypomniał, że Centrum powstało w czasach, gdy pracował w UM 
i w początkowej fazie miało ono świadczyć podstawowe wsparcie dla organizacji 
pozarządowych. Zaznaczył, że zależy mu na wzmacnianiu roli GCOP i kontynuowaniu 
jego misji. Podkreślił, że docenia rolę tej jednostki w rozwijaniu potencjału trzeciego 
sektora i że jest przeciwny centralizacji Centrum. Zapewnił, że czeka na wszelkie pro-
pozycje i inicjatywy, a każdy dobry pomysł zostanie zrealizowany. (fot. D. Nita-Garbiec)

Spotkanie w GCOP

Wspólnie dla miasta i Politechniki

Współpraca przy organizacji obchodów 75-lecia Politechniki Śląskiej oraz wstępna 
deklaracja współdziałania na rzecz przyszłorocznych Igrów były jednymi z tematów 
rozmów p.o. prezydenta Gliwic Janusza Moszyńskiego z prorektorami gliwickiej uczelni, 
prof. Januszem Kotowiczem i dr hab. Tomaszem Trawińskim. Spotkanie odbyło się  
8 listopada w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. (fot. UM w Gliwicach)

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 46/2019 (978), 14 listopada 2019 3

miasto i miEszkańcy

odliczamy dni do megawydarzenia, dzięki któremu nasze miasto będzie w centrum uwagi 
całej Europy! 23 i 24 listopada w supernowoczesnej arenie Gliwice odbędzie się wielki finał 
Eurowizji Junior 2019. to będą emocje!
19 delegacji powalczy o zwycię-
stwo podczas jednej z najwięk-
szych międzynarodowych im-
prez muzycznych. Na ostatniej 
Eurowizji Junior triumfowała 
Polska piosenkarka – Roksana 
Węgiel. W tym roku nasz kraj 
będzie reprezentować Wiktoria 
Gabor. Młoda wokalistka stanie 
w muzyczne szranki z artystami 
pochodzącymi między innymi 
z Albanii, Włoch, Hiszpanii, 
a nawet Australii. Kto wyśpie-
wa sobie zwycięstwo? O tym 
przekonamy się już wkrótce!

Emocje w Arenie Gliwice  
(ul. Akademicka 50) sięgną 
zenitu, atmosferę niezwykłego 
konkursu poczują też widzowie 
przed telewizorami. W sobotę 
23 listopada o godz. 16.00 roz-
pocznie się tak zwany koncert 
jurorski, podczas którego wy-

konawcom zostaną przyznane 
punkty przez sędziów konkur-
sowych. W wydarzeniu weźmie 
udział publiczność w gliwickiej 
Arenie. W niedzielę 24 listo-
pada czeka nas wielki koncert 

finałowy. Zmagania młodych 
artystów będzie śledzić kilku-
nastomilionowa publiczność 
przed telewizorami i kilkana-
ście tysięcy fanów w Arenie 
Gliwice. To będzie dopracowane 

w najdrobniejszych szczegółach 
sceniczne widowisko. Sceno-
grafia, choreografia, utalento-
wani artyści i niepowtarzalna 
atmosfera – już nie możemy się 
doczekać!

Finał Eurowizji Junior 2019 w Gli-
wicach jest organizowany przez 
Europejską Unię Nadawców i Te-
lewizję Polską. Partenarmi imprezy 
są Miasto Gliwice i Województwo 
Śląskie.  (mm)

Nieuchronnie nadchodzą chłodniejsze dni, zbliża się zima. choć ak-
tualne prognozy pogody pozwalają przypuszczać, że do pierwszych 
opadów śniegu pozostało jeszcze trochę czasu, miasto jest przygo-
towane – akcja zima trwa.
Zarząd Dróg Miejskich zadba 
o odśnieżanie dróg, chodni-
ków i przystanków autobu-
sowych znajdujących się na 
powierzchni ponad 4 mln m2. 
Ma pod swoją opieką 892 
miejskie ulice z miejscami 
parkingowymi, przystankami 
komunikacji miejskiej oraz 
chodnikami i ścieżkami rowe-
rowymi o łącznej powierzchni 
blisko 830 tys. m2. 

Wszyscy podlegający ZDM 
wykonawcy zajmujący się 
utrzymaniem jezdni i chodni-
ków są w pełnej gotowości od 
15 października do 30 kwiet-
nia. Od pierwszych opadów 
Zarząd Dróg Miejskich będzie 
przekazywał kierowcom in-
formacje o warunkach na 
drogach. 

ostrzeżenia i bieżące infor-
macje pogodowe będą po-
jawiały się na 23 tablicach 
zmiennej treści rozmiesz-
czonych na terenie miasta. 

Komunikaty pogodowe mo-
nitorowane są w 7 gliwickich 
stacjach meteorologicznych.

– Teren miasta podzielono na 
12 stałych rejonów. W pierw-

szej kolejności – do godziny 
po ustaniu opadów śniegu – 
odśnieżane będą główne ciągi 
komunikacyjne: Drogowa Trasa 
Średnicowa, Droga Krajowa  
nr 88 oraz ulice: Rybnicka, Psz-
czyńska, Toszecka, Tarnogórska. 
Pozostałe drogi w mieście mu-
szą być przejezdne i zabezpie-
czone przed śliskością do trzech 
godzin od ustania opadu śniegu 
– tłumaczy Jadwiga Jagiełło-Sti-
borska, rzecznik prasowy ZDM 
w Gliwicach. 

Więcej informacji na ten 
temat oraz kontakt do miej-
skich koordynatorów akcji 
zima można znaleźć na stro-
nie www.zdm.gliwice.pl.

Przypominamy, że nie wszyst-
kie drogi i chodniki na terenie 
miasta znajdują się w gestii 
Zarządu Dróg Miejskich. Część 
z nich należy np. do wspólnot 
lub spółdzielni mieszkaniowych. 
Za odśnieżanie chodników przed 
posesjami prywatnymi odpowia-
dają ich zarządcy i właściciele. 

Za zimowe utrzymanie alejek 
odpowiada również Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych. 
W przypadku opadów w okre-
sie od listopada do końca 
marca, odśnieżane i posypy-
wane są alejki na 96 obiek-
tach zarówno w centrum, jak 
i poszczególnych dzielnicach 
miasta.  (mf)
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Eurowizja Junior 2019 w Gliwicach

Gotowi na zimę

10 listopada do grona gliwickich stulatek dołączyła 
maria rzepka. dwa dni później życzenia od prezyden-
ta Gliwic i urodzinowy bukiet kwiatów przekazała jej 
reprezentacja Urzędu stanu cywilnego. my również 
życzymy Pani marii wszystkiego najlepszego!

Maria Rzepka przyszła na świat 
10 listopada 1919 roku w domu 
rodzinnym w Gliwicach. Była 
najmłodsza z piątki rodzeństwa. 
Ukończyła gimnazjum i specjalne 
kursy dla młodych dziewcząt. Od 
młodości pracowała w sklepie 
i piekarni. W czasie II wojny świato-
wej i po jej zakończeniu wspierała 
rodziny w potrzebie. W latach 50. 
zatrudniła się w gliwickich zakła-
dach energetycznych. Pracowała 
na pierwszych komputerach 
zajmujących prawie pół pokoju, 
które działały w matematycznym 
systemie dwójkowym i drukowały 
kartoniki, zużywając prąd i gaz. 

Pani Maria nie ma własnych 
dzieci, ale przez lata z sercem 
pomagała siostrze w wycho-

waniu siostrzeńców, a potem 
siostrzanych wnucząt. Prowa-
dziła malców do przedszkola czy 
na zajęcia religii, a w okresie, 
gdy sklepy świeciły pustkami, 
robiła im ubranka – na drutach 
i szydełku. Między 1994 a 2009 
rokiem, gdy Pani Maria cieszyła 
się dobrą kondycją, odbywały się 
u niej rodzinne Wigilie na ponad  
20 osób. Była mistrzynią w wypie-
ku drożdżowych kołaczy. Aktywnie 
też uczestniczyła w klubie seniora 
„Marcinki” przy kościele NMP 
Wspomożenia Wiernych w Sośni-
cy. Teraz wspierają ją i otaczają 
czułą opieką rodziny siostrzenicy 
i dwóch bratanków. – Kochała nas 
całe życie i o wszystkim pamiętała. 
Teraz nasza pora – podkreślają 
najbliżsi.  (kik)

dużo zdrowia,
Pani mario!

Uwaga, konkursy! Miesz-
kańcy Gliwic, którzy chcą 
kibicować młodym artystom 
w Arenie Gliwice, powinni 
zajrzeć na stronę interne-
tową Gliwice.eu. W bloku 
aktualności szukajcie dwóch 
konkursów – fotograficznego 
i wokalnego. Dla zwycięzców 
mamy 100 podwójnych 
wejściówek na  niedzielny 
koncert finałowy Eurowizji 
Junior 2019. Konkursy zakoń-
czą się w środę 20 listopada. 
Szczegóły na Gliwice.eu i Fa-
cebooku Miasta Gliwice.
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nAUKA i zdRowie

Światowy dzień Wcześniaka 

Wielkimi krokami zbliża się 23. edycja międzynarodowych Gliwic-
kich spotkań Naukowych, podczas których naukowcy z czołowych 
ośrodków badawczych na świecie i lekarze zajmujący się badaniami 
nowotworów będą dyskutować o sposobach walki  z rakiem.

Doroczne, zamknięte debaty 
specjalistów organizowane 
będą 22 i 23 listopada w Cen-
trum Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej (ul. Konar-
skiego 18b). Udział w konferencji 
zapowiedzieli wykładowcy z czo-
łowych ośrodków europejskich, 
amerykańskich i kanadyjskich. 
Pojawią się także liderzy „Eu-
ropean Association for Cancer 
Research” – organizacji zasłu-
żonej w badaniach nad nowo-
tworami. Problematyka „Gliwice 
Scientific Meetings” obejmie 
wykorzystanie biologii,  genety-
ki molekularnej, bioinformatyki 

i biotechnologii w badaniach nad 
rakiem, począwszy od badań 
podstawowych do zastosowań 
klinicznych.

otwarcie konferencji 
przewidziano na 22 listo-
pada o godz. 9.00.  
dokładny program 
i szczegółowe informa-
cje na temat tej oraz 
poprzednich edycji GsN 
można uzyskać na stro-
nie gsn.io.gliwice.pl.

Organizatorem Gliwickich 
Spotkań Naukowych są współ-
pracujące ze sobą trzy instytu-
cje: gliwicki Oddział Centrum 
Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, Politechni-
ka Śląska oraz Stowarzyszenie 
na Rzecz Wspierania Badań nad 
Rakiem. Inicjatorem cyklu GSN 
i przewodniczącą komitetu or-
ganizacyjnego jest prof. Joanna 
Rzeszowska. Honorowy patronat 
nad wydarzeniem sprawują: Pre-
zydent Miasta Gliwice, Marszałek 
Województwa Śląskiego, Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Polska Akademia Nauk. (kik)

Naukowcy z całego  
świata kontra rak

centrum Pieczy zastępczej i Wspierania rodziny w Gli-
wicach zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej 
pomocy dziecku i rodzinie. W konferencji może wziąć 
udział każdy zainteresowany tą tematyką.
We wtorek, 26 listopada, CPZiWR 
zaprasza do udziału w konferencji 
„Kooperacja i współdziałanie na 
rzecz doskonalenia systemu po-
mocy dziecku i rodzinie”. Podczas 
spotkania poruszone zostaną 
kwestie znaczenia współpracy 
na rzecz pomocy dziecku i rodzi-
nie oraz współpracy rodzin za-
stępczych z ośrodkami wsparcia 
i innymi rodzinami zastępczymi. 
Konferencja rozpocznie się 
o godz. 9.00. 

Wykład wygłosi Mariola Zalew-
ska, dyrektor CPZiWR w Gliwi-
cach, pedagog o specjalności 
opiekuńczo-wychowawczej, 
szkoleniowiec i trener dla profe-

sjonalnej kadry systemu pieczy 
zastępczej.

Spotkanie odbędzie się w budyn-
ku Sądu Okręgowego w Gliwicach 
przy ul. Zawiszy Czarnego 1f.  
Udział w konferencji jest bez-
płatny, obowiązują jednak 
zapisy. Rejestracja potrwa do 
18 listopada (tel.: 606-107-
-576, 507-732-570, e-mail:  
fornal_m@cpz.gliwice.eu; mag-
da.fornal@gmail.com). 

Organizatorami wydarzenia 
są Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwi-
cach oraz Sąd Okręgowy w Gli-
wicach.  (mf)

by lepiej wspierać 
dzieci i rodziny

od 2011 roku 17 listopada jest dniem, w którym 
wspieramy przedwcześnie urodzone maluchy i ich 
rodziców. Podczas święta małych wojowników 
warto mieć na sobie coś fioletowego – to symbol 
Światowego dnia Wcześniaka.

17 listopada w każdym zakątku 
Ziemi odbywają się różnego 
rodzaju akcje, które przede 
wszystkim mają na celu poka-
zanie maluchom i ich rodzicom, 
że nie są sami. Organizowane 
są m.in. spotkania z neonato-
logami, bezpłatne konsultacje 
i „Spacery Wcześniaków”, a na 
fioletowo podświetlane są takie 
miejsca, jak Empire State Buil-
ding w Nowym Yorku, CN Tower 
w Toronto czy wodospad Niaga-
ra. W Gliwicach z myślą o małych 
wojownikach na fioletowo za-
świecą Palmiarnia i Radiostacja.

Obchody Dnia Wcześniaka odbę-
dą się 17 listopada także w gli-
wickim Szpitalu Wielospecjali-
stycznym nr 1 (ul. Kościuszki 1). 

Bezpłatną akcję wspiera Miasto 
Gliwice. W programie znajdą się:

1. kawiarenka szpitalna (po-
ziom –1 budynku szpitala, 
w godz. 9.00–13.00) 

• konsultacje fizjoterapeuty 
dziecięcego, neurologopedy 
i psychologa dziecięcego

2. szkoła rodzenia (poziom –1)
• warsztaty z zakresu chusto-

noszenia, godz. 9.00–10.00
• warsztaty z zakresu masażu 

shantala, godz.11.00–12.00

3. sala konferencyjna (poziom 
0) – wykłady:

• „Wczesna interwencja neu-
rologopedyczna. Terapia 
czaszkowo-krzyżowa u dzieci 

przedwcześnie urodzonych”, 
wykład neurologopedy mgr 
Anny Bojanowskiej, godz. 
9.00–10.00

• „Problemy noworodków 
i niemowląt przedwcześnie 
urodzonych. Zakażenia 
RSV”, wykład neonatologa 

dr n. med. Beaty Sadownik, 
godz.10.00–11.00

• „Zaburzenia rozwojowe w 1. 
roku życia dzieci urodzonych 
przedwcześnie”, wykład 
fizjoterapeuty dziecięcego 
mgr Małgorzaty Eichof-Sier-
giej, godz.11.00–12.00

Dodatkowo – zabawy senso-
ryczne dla dzielnych małych 
wojowników i ich rodziców. 

Obowiązują zapisy: tel. 32/231-
90-49, w godz. od 8.00 do 14.00.
 
 (kik)
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z miAsTA

Grm kończy trzeci sezon
dobiega końca kolejny rok na Gliwickim rowerze miejskim. z po-
wodzeniem przejechaliśmy trzeci sezon! mamy już niemal 20 tys. 
miłośników Grm, którzy aktywnie korzystają z systemu wypożyczeń. 
W tym roku z miejskich jednośladów skorzystaliśmy 80 tys. razy.
Sezon na Gliwickim Rowerze 
Miejskim zakończy się 30 listo-
pada. Ponieważ umowa z firmą 
Nextbike dobiega końca, kolej-
ny sezon rowerowy ruszy, gdy 
zostanie podpisana umowa 
na usługę z firmą, która wygra 
przetarg. 

Jak pokazują statystyki, miesz-
kańcy cenią tę ekologiczną i eko-
nomiczną, a przede wszystkim 
przyjazną zdrowiu komunikację. 
To doskonały sposób na tanie 

lub całkowicie darmowe prze-
mieszczanie się po mieście, 
załatwienie pilnych spraw lub 
przejażdżkę po okolicy. W kwiet-
niu 2018 r. system rozbudowa-
no do 15 stacji wyposażonych 
w 150 rowerów. 

tylko w tym roku, od stycz-
nia do końca października, 
gliwickie rowery miejskie 
wypożyczono 80 tys. razy, 
a liczba uczestników sys-
temu wzrosła do 19,7 tys.

Na popularność miejskiego rowe-
ru miało również wpływ włączenie 
Gliwic do zintegrowanego metro-
politalnego systemu rowerowe-
go – od czerwca do października 
wypożyczony w Gliwicach rower 
miejski można było zostawić na 
stacji w Katowicach, Tychach, Za-
brzu, Sosnowcu, Chorzowie lub 
w Siemianowicach Śląskich i od-
wrotnie. Koszt relokacji jednośla-
du do stacji systemu bazowego 
pokrywa Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia. (mf)
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zespół szkół samochodowych w Gliwicach i Górnośląskie centrum Edukacyjne przystąpiły do projektu „Śląskie. zawodowcy”. 
dzięki temu uczniowie tych szkół wezmą udział w kursach, stażach i praktykach, które zapewnią im lepszy start w dorosłe życie.
W projekcie Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej „Śląskie. 
Zawodowcy” wezmą udział dwie 
gliwickie placówki: Zespół Szkół 
Samochodowych i Górnośląskie 
Centrum Edukacyjne. W ramach 
umowy z KSSE uczniowie z tych 
placówek będą korzystać ze staży, 
kursów i praktyk zawodowych 
w firmach działających na tere-
nie strefy, a za swoją pracę będą 
otrzymywać wynagrodzenie. 
Z projektu mają też skorzystać 
nauczyciele, dla których przy-
gotowano kursy i różne formy 
doskonalenia zawodowego. 

Poza Gliwicami, w jego realizację 
zaangażowane są samorządy i jed-
nostki oświatowe z Częstochowy, 
Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, 
Katowic, Tychów, Zawiercia i Żyw-
ca. – Wspólnie z przedsiębiorcami 
i samorządami będziemy wdrażać 
rozwiązania gwarantujące popra-
wę rynku pracy, odpowiadającego 
na potrzeby pracodawcy i pracow-
nika. W ten sposób tworzymy 
jeszcze lepszy klimat społeczno-
-gospodarczy i przyczyniamy się 
do dynamicznego rozwoju regio-
nu – mówi dr Janusz Michałek,  
prezes KSSE.

Projekt „Śląskie. Zawodowcy” jest 
realizowany w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020 i współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Na działania w latach 
2019–2020 zaplanowano ponad 
18 mln zł. Środki mają umożliwić 
dostosowanie oferty edukacyjnej 
śląskich szkół o profilu zawodo-
wym do potrzeb gospodarki 
i sprawić, by przyszli pracownicy 
byli kompetentni i praktycznie 
przygotowani do pełnionych 
obowiązków. Projekt jest reali-

zowany na mocy porozumienia 
Samorządu Województwa Ślą-
skiego, Izby Rzemieślniczej oraz 
Małej i Średniej Przedsiębiorczości 
w Katowicach, Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach oraz 
Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej SA. 

Gliwickie placówki 
oświatowe od lat  
efektywnie współpracują 
z biznesem. 

W szkołach działają klasy patro-
nackie, nad którymi opiekę objęły 

m.in. Groupe PSA, Tauron czy Za-
kłady Mechaniczne Bumar Łabę-
dy. Dzięki prywatnemu wsparciu 
szkoły mogą zaoferować swoim 
uczniom także doskonale wypo-
sażone pracownie. Najnowszym 
przykładem takiej współpracy 
jest kompleksowo wyposażone 
laboratorium do projektowania 
3D, które powstało w Zespole 
Szkół Techniczno-Informatycz-
nych w Gliwicach dzięki wygranej 
w konkursie Grupy Tauron. 

Do laboratorium trafiła wy-
sokiej jakości drukarka 3D do 

drukowania skomplikowanych, 
wielomateriałowych projektów, 
nowoczesny projektor full HD, 
skaner do modelowania 3D oraz 
szybkiego prototypowania, tabli-
ca magnetyczna i ergonomiczny 
monitor biznesowy QHD.  Z firmą 
energetyczną szkoła współpracuje 
od wielu lat. Efektem są m.in. sta-
że, wykłady i wycieczki zawodowe 
i edukacyjne, praktyki zawodowe 
oraz konkursy i warsztaty dotyczą-
ce rynku pracy w branży IT. 

W ostatnim czasie Groupe PSA 
wyposażył też Zespół Szkół Sa-
mochodowych. Szkoła otrzymała 
nowoczesne silniki spalinowe, mon-
towane w najnowszych modelach 
samochodów producenta.

GCE współpracuje z kolei z Opel 
Manufactoring Poland. Od 4 lat 
działają  klasy patronackie, po-
wstały też pracownie: pomiaro-
wa, pneumatyczna, automatyki 
przemysłowej i mechatroniczna. 
Fabryka zapewniła również 
wyposażenie pracowni elektro-
technicznej i hydraulicznej i fun-
duje stypendia dla najlepszych 
uczniów klas patronackich.  
 (mf)

Przygotowani na karierę

dobiegają końca prace przy budowie nowego mostu 
nad kłodnicą. konstrukcja jest już gotowa. zarząd 
dróg miejskich wraz z wykonawcą czynią starania, 
aby most zyskał przejezdność jeszcze w tym roku.
Do zrobienia pozostały m.in. be-
tonowe balustrady, kapy chodni-
kowe i nawierzchnia jezdni. 

– Trwają prace drogowe na do-
jazdach do obiektu. Zakresem 
robót objęte jest skrzyżowanie 
ul. Kłodnickiej, Zimnej Wody, 
Konarskiego i Częstochowskiej. 
Prace zakończą roboty przy 
umacnianiu skarp w obrębie 
mostu – mówi Jadwiga Jagieł-
ło-Stiborska, rzecznik prasowy 
ZDM w Gliwicach. Przypomina-
my, że w tym rejonie kierowców 
obowiązuje zmieniona orga-

nizacja ruchu. Piesi mają do 
dyspozycji tymczasową kładkę.

Nowy most nad Kłodnicą będzie miał 
nośność 50 t. Przy okazji prac zostanie 
uporządkowane i umocnione koryto 
rzeki, co poprawi jej przepływ, szcze-
gólnie podczas intensywnych opadów 
deszczu. Zakończenie prac w ciągu  
ul. Wrocławskiej zaplanowano 
na I kwartał 2020 r. Szacowa-
ny koszt inwestycji to około  
9 mln zł. Niemal połowę kosztów 
pokryją środki pozyskane z rezerwy 
subwencji ogólnej Ministerstwa In-
frastruktury. (mf)

konstrukcja
gotowa!
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Warto WiEdziEć

architektura w roli głównej
Polski miało nie być – taki był zamiar zaborców. 24 października 1795 roku królestwo Polskie zniknęło 
z mapy Europy. dopiero w listopadzie 1918 roku, po 123 latach, odzyskaliśmy wolność. Wspominając 
odrodzenie państwa polskiego, nie sposób nie przywołać filmu Niepodległość krzysztofa talczewskiego. 
i pomyśleć, jak zawiła jest historia Gliwic i Górnego Śląska. 

Niepodległość to kompilacja 
historycznych filmów dokumen-
talnych oraz zdjęć. Unikatowe 
archiwalia z lat 1914–1923 
znaleziono w różnych miejscach 
i w różnych państwach. Fabuła 
została uzupełniona głosem 
lektora, który na podstawie opi-
sów ówczesnych obserwatorów, 
a zarazem uczestników opisy-
wanych wydarzeń, komentuje 
treść filmu. Dzięki mrówczej 
pracy i staraniom dziesiątek 
osób widzimy dziś barwne 
(!) sceny z pól bitew, kulisy 
zabiegów dyplomatycznych, 
przebiegi uroczystości, ważne 
wydarzenia kulturalne i gospo-
darcze czy prozę ówczesnego 
codziennego życia. Głównymi 
aktorami są osoby ściśle zwią-
zane z historią dwudziestolecia 
Polski: marszałek Józef Piłsud-
ski i jego antagonista Roman 
Dmowski, Wincenty Witos, 
Wojciech Korfanty, Ignacy Da-
szyński i Ignacy Jan Paderewski. 
Film jest próbą odpowiedzi na 
pytanie, jak to się stało, że ci 
politycy, o tak odmiennych po-
glądach społecznych i wizjach 
Polski, spełnili marzenie pięciu 
pokoleń Polaków!

oglądając Niepodległość, 
pamiętajmy, że w listo-
padzie 1918 roku dla ów-
czesnych gliwiczan dużo 
ważniejsza niż daszyński, 
Piłsudski czy Paderewski 
była abdykacja cesarza 
Niemiec. Jednak nawet 

i w tym czasie część osób 
w mieście opowiadała 
się za przynależnością do 
Polski Gliwic i Górnego 
Śląska.

O wątkach polskich świad-
czyć może fakt, że w kościele  
pw. Wszystkich Świętych była 
odprawiana niedzielna msza 
w języku polskim. Były też two-
rzone instytucje, które miały 
na celu pielęgnowanie polsko-
ści oraz jej propagowanie, takie 
jak np. związki śpiewacze. Tra-
dycją organizowanych przez nie 
spotkań było wspólne śpiewa-
nie polskich pieśni. Powstawały 
też towarzystwa gimnastyczne 
(co było związane z coraz po-
pularniejszymi olimpiadami). 
Śpiew i ćwiczenia gimnastycz-
ne łączono z poznawaniem 
i umacnianiem wśród uczest-
ników kultury polskiej. Wzorem 
mogło być lwowskie Towarzy-
stwo Gimnastyczne Sokół. 

W niemieckich Gliwicach miał 
swoją siedzibę Polski Bank Lu-
dowy (pisałam o tym w odcin-
ku o bankach). Była to stricte 
kasa pożyczkowa. Gdzie ją ulo-
kowano? Przy Wilhelmstrasse, 
czyli dzisiejszej ul. Zwycięstwa 
– blisko dworca kolejowego. 
Dzisiaj w tym miejscu na ele-
wacji budynku (który wygląda 
już zupełnie inaczej…) wisi 
tablica przypominająca, że 
w latach 1920–1921 mieścił 
się tam również Polski Komitet 
Plebiscytowy.

Osoby, które były orędowni-
kami polskości po zakończeniu 
I wojny światowej w Gliwicach 
to m.in. Jan Śliwka, Feliks Or-
licki oraz Wincenty Styczyń-
ski. Pierwszy przyczynił się 
do powstania wspomnianego 
Polskiego Banku Ludowego. Fe-
liks Orlicki pełnił w tym banku 
funkcję dyrektora, a doktor 
Wincenty Styczyński pracował 
w gliwickim szpitalu. Jego 
działalność była tak skuteczna 
i tak bardzo przeszkadzała opo-
nentom, że zamordowała go 
niemiecka bojówka. Ostatecz-
nie pomysł włączenia Gliwic 
do Polski nie udał się. Wyniki 
plebiscytu na Górnym Śląsku 
zadecydowały o pozostaniu 
Gleiwitz w części niemieckiej.

by nie kończyć w tak pe-
symistycznym nastroju, 
przywołam inny intere-
sujący przykład zawiłej 
historii naszego miasta. 

Robert Caro, ojciec czołowe-
go gliwickiego przemysłowca 
Oskara Caro (1852-1931), 
wybudował w 1848 roku hutę 
Hermina w Łabędach koło Gli-
wic. 51 lat później, z okazji ju-
bileuszu 50-lecia działalności 
Herminy, powstała niezwykła 
chorągiew, która potwierdza 
polskie wątki w dziejach Gli-
wic. Z jednej strony bławatu 
jest umieszczony wizerunek 
Anioła Stróża i napis: Zum 
Andenken an das/50 jahr. 
Bestehen der Herminenhut-

te/1849–1899. Drugą stronę 
dekoruje postać św. Barbary 
z polskim napisem: Święta 
Barbaro/módl się za nas lud 
hutniczy. Chorągiew do 1998 
roku znajdowała się w kościele 
pw. Wniebowzięcia  Najświęt-
szej Marii Panny przy ul. Staro-

miejskiej. Po pracach renowa-
cyjnych została umieszczona 
w eksponowanym miejscu 
w budynku dyrekcji Huty 
w Łabędach. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Chorągiew ufundowana w 1899 r. z okazji 50. roczni-
cy istnienia huty Hermina

dawne wejście do Polskiego banku Ludowego (lata 30. XX wieku)kamienice przy Wilhelmstrasse fo
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KULTURA

João Luiz i douglas Lora to dwaj porywający gitarzyści. Panowie występują razem 
jako brasil Guitar duo i swoją muzyką podbijają serca publiczności na całym świecie.  
17 listopada czas na Gliwice!

To będzie prawdziwa koncertowa 
petarda podczas XXI Międzyna-
rodowego Gliwickiego Festiwalu 
Gitarowego. W sali Centrum Edu-
kacyjnego im. św. Jana Pawła II  
(ul. Jana Pawła II 5a) usłyszymy 
mieszankę muzyki klasycznej i tra-
dycyjnych brazylijskich dźwięków. 
Koncert rozpocznie się w niedzielę 
17 listopada o godz. 18.00. Orga-
nizatorem imprezy jest Gerard 
Drozd, gliwicki kompozytor i gita-
rzysta. Jego muzyka znajduje się 
w repertuarze między innymi Brasil 
Guitar Duo. Projekt jest dofinan-
sowany z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

z brazylijską energią

Pamiętacie kultowy wiersz „Lokomotywa”? autorem jest Julian tuwim, jeden w najważ-
niejszych polskich poetów XX wieku. Jego wierszyki dla dzieci już 16 listopada przeniesie 
na teatralne deski Jerzy Jan Połoński.

W spektaklu „Tuwim dla dzieci” po-
jawią się utwory znane i lubiane, ale 
też te mniej popularne – wszystko 
okraszone solidną dawką muzyki. 
Oprócz wierszy Juliana Tuwima będą 
też cienie, lalki i maski! Wspaniała 
zabawa dla całej rodziny gwaran-
towana.

Premiera spektaklu Jerzego Jana Po-
łońskiego jest zaplanowana na sobotę 
16 listopada o godz. 16.00. Przedsta-
wienie zostanie pokazane na małej 
scenie Teatru Miejskiego w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57). Dobrze się 
bawić będą dzieci od 5 lat – spektakl 
potrwa około 60 minut.  (mm)

ciężkie srebrne pierścienie, dekorowane bałtyckim bursztynem bransolety, surowe brosze 
– nowa wystawa w Willi caro jest pełna przepychu. Gliwickie muzeum od 16 listopada 
będzie eksponować wyjątkowe wyroby spółdzielni Pracy rękodzieła artystycznego orNo.

Nieprzypadkowo nazwa spółdziel-
ni – ORNO – to łaciński czasownik 
„zdobię”. Biżuteria ORNO była wy-
twarzana z wielkim kunsztem przez 
członków tej niezwykłej wspólnoty 
artystów i rzemieślników. Legendarni 
metaloplastycy działali w Warszawie 
w latach 1949–2003 i spod ich rąk 
wyszło wiele świetnych projektów. 
Od 16 listopada do 2 lutego 2020 
roku część z nich będzie można zo-
baczyć w Muzeum w Gliwicach.

Wernisaż wystawy „Biżuteria Spół-
dzielni Pracy Rękodzieła Artystycznego 
ORNO” zaplanowano na piątek o godz. 
17.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a). Kuratorką jest Anna Kwiecień. Eks-
ponaty pochodzą z kolekcji Muzeum 
w Gliwicach, Muzeum Warszawy 
i Politechniki Śląskiej.  (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
czWartEk 14 ListoPada

 ■ godz. 18.00: „Pyskowice / Peiskretscham” – wy-
kład z cyklu „Szlakiem żydowskich światów na 
Górnym Śląsku”, Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: Alosza Awdiejew – koncert, Klub Pra-
cowników Politechniki Śląskiej (ul. Banacha 3)

 ■ godz. 18.30: JazzLab Orchestra – koncert w ramach 
festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazovia (Ry-
nek 10)

 ■ godz. 20.00: Cherry/Skolik Project + Wojciech Ka-
rolak – Czwartek Jazzowy z Gwiazdą, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 21.00: Marcin Wyrostek Duo – koncert 
w ramach festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury 
Jazovia (Rynek 10)

PiątEk 15 ListoPada
 ■ godz. 16.00: „Zwierzątka origami” – warsztaty, 

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach (ul. Bar-
lickiego 3)

 ■ godz. 16.30: warsztaty tworzenia aniołów, pra-
cownia dsceramika (ul. Jana Pawła II 14d)

 ■ godz. 17.00: „Orno znaczy »zdobię«” – wernisaż 
wystawy, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: spotkanie autorskie z Jackiem Dur-
skim, galeria Perkoz (Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach, ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 19.00: Krzysztof Kobyliński & Friends – kon-
cert w ramach festiwalu PalmJazz, Arena Gliwice 
(ul. Akademicka 50)

sobota 16 ListoPada
 ■ godz. 11.00: warsztaty szydełkowania puf, pra-

cownia dsceramika (ul. Jana Pawła II 14d)
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Uwaga! Tu Gliwice” – zajęcia 

z cyklu „Mały muzealnik poznaje Gliwice”, Radio-
stacja (ul. Tarnogórska 129)

 ■ godz. 16.00: „Tuwim dla dzieci”, reż. J. J. Połoński 
– premiera spektaklu, Teatr Miejski w Gliwicach 
(ul. Nowy Świat 55–57)

 ■ godz. 16.00: „Żołnierze wyklęci” – wykład z cyklu 
„Godzina próby. Polacy podczas II wojny świato-
wej”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: „Kopciuszek” – spektakl Teatru Wit- 
-Wit, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: Extempore Ensemble – koncert w ra-
mach festiwalu All’Improvviso, kościół Zbawiciela 
(ul. Jagiellońska 19a)

 ■ godz. 19.30: Kwiat Jabłoni – koncert, Centrum Kul-
tury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

NiEdziELa 17 ListoPada
 ■ godz. 10.30 i 12.00: „Wybitni Żydzi w Polsce i na 

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

 ■ godz. 16.00: „Wiedeńscy mistrzowie kameralisty-
ki” – Podwieczorek muzyczny w Willi Caro, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.15: „Trzy orzeszki dla Kopciuszka”, reż. V. 
Vorlíček – Kinowy podwieczorek dla całej rodziny, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: Brasil Guitar Duo – koncert w ra-
mach Gliwickiego Festiwalu Gitarowego, Centrum 
Edukacyjne im. św. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła 
II 5a)

 ■ godz. 18.00: „Czarny Piotruś”, reż. M. Forman – 
projekcja w ramach przeglądu „Dyskretny urok 
klasyki: CZECHY | 60 lat kin studyjnych”, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.15: „Klimt i Schiele. Eros i Psyche”, reż. 
M. Mally – projekcja z cyklu „Sztuka na ekranie”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

WtorEk 19 ListoPada
 ■ godz. 17.00: „Tkactwo – sprang” – Warsztaty 

Rzemiosł Dawnych, Centrum Organizacji Kultural-
nych „Perełka” (ul. Studzienna 6)

Środa 20 ListoPada
 ■ godz. 17.00: „Myślenie o pięknie” – spotkanie 

z cyklu „Poezofia”, Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

kultura.gliwice.eu

Teatr – buch! Tuwim – w ruch!

ach, te błyskotki!

brasil Guitar duo 

fo
t. 

J. 
As

ta
sz

ow
fo

t. 
W

. T
ur

ko
w

sk
i

fo
t. 

D.
 A

co
st

a



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 46/2019 (978), 14 listopada 20198

oGłoszENia

Miasto Gliwice przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej „opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, opar-
tego na ustawie z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W ramach ww. programu opiekunowie 
będą mogli otrzymać wsparcie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. 

Szacunkowo w bieżącym roku z programu mogą skorzystać 23 osoby. Dzięki realizacji 
programu w naszym mieście członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośred-
nią opiekę nad niepełnosprawnym będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy, 
która będzie świadczona w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego w ośrodku 
wsparcia oraz  w ramach specjalistycznego poradnictwa. 
cele programu:
• wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 

osobą niepełnosprawną,
• wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki 

wytchnieniowej,
• poradnictwo specjalistyczne, np. psychologiczne lub terapeutyczne dla rodzin lub 

opiekunów,
• nauka w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla rodzin lub opiekunów.
dla kogo jest Program?
Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpo-
średnią opiekę nad:
• dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności 

mającym łączne wskazania do: 
• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
• konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji;
• dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Gdzie i jak świadczona będzie usługa?
Program będzie realizowany w trzech modułach:
moduł i – w ramach pobytu dziennego:
świadczone będą usługi opiekuńcze w postaci opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 
dziennego w miejscu zamieszkania, realizowane przez osoby wskazane przez opiekunów;
moduł ii – w ramach pobytu całodobowego:
zapewnienie pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym (z wyłączeniem możliwości 
pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).
Usługi w ramach modułów I i II świadczone będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej OPS: https://
opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/.
moduł iii – w ramach specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycz-
nego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków 
rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Usługa będzie świadczona przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 
przy ul. Gierymskiego 7.
Limity dla osób korzystających z „opieki wytchnieniowej”  w 2019 roku
Limity:
• w ramach pobytu dziennego – usługa może być udzielona maksymalnie w wymiarze 

240 godzin w 2019 r.,
• w ramach pobytu całodobowego – usługa może być udzielona maksymalnie  

14 dni w 2019 r.,
• w ramach pobytu dziennego oraz wsparcia poprzez specjalistyczne poradnictwo 

limit wynosi 25 godzin w 2019 r.
Szacujemy, że wsparcie w 2019 r. otrzymają ok. 23 osoby, w tym w poszczególnych 
modułach:
Moduł I – opieka dzienna – 15 osób,
Moduł II – opieka całodobowa – 3 osoby,
Moduł III – specjalistyczne poradnictwo – 5 osób.
Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie „opieki wytchnieniowej”?
W celu skorzystania z programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” należy:
Moduł I i II
udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach w celu: 
• złożenia wniosku wraz z kopią orzeczenia o niepeł-

nosprawności oraz wypełnioną kartą oceny stanu 
pacjenta wg zmodyfikowanej skali Bartel,

• przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
• odebrania decyzji administracyjnej lub skierowania.
Moduł III
udać się do sekretariatu Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych ul. Gierymskiego 7, tel. 32/231-42-01.

● ślusarz/pomocnik ślusarza 
wykształcenie: brak wymagań; mile widziane 
doświadczenie zawodowe; mile widziane 
osoby chętne do przyuczenia; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● pomoc księgowo-kadrowa 
wykształcenie średnie, doświadczenie zawo-
dowe: mile widziane, komunikatywna zna-
jomość jęz. angielskiego, dobra znajomość 
pakietu MS Office (w szczególności Excel); 
samodzielność, dokładność, rzetelność oraz 
dobra organizacja pracy; umiejętność pracy 
w zespole; prawo jazdy kat. B; zakres obo-
wiązków: kontrola i weryfikacja pod wzglę-
dem formalno-rachunkowym faktur oraz 
dokumentów księgowych krajowych i za-
granicznych; wystawianie faktur sprzedażo-
wych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu; 
prowadzenie kompletnej dokumentacji 
kadrowej; rozliczanie delegacji (wyjazdów 
służbowych) pracowników; przygotowywanie 
analiz, raportów na zewnętrzne i wewnętrz-
ne potrzeby firmy; bieżący kontakt z insty-

tucjami administracji publicznej; współpraca 
z Biurem Rachunkowym oraz ze specjalistą 
ds. BHP, dwie zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● elektryk 
wykształcenie zawodowe, specjalność: 
elektryk, staż pracy: min. 2 lata w zawodzie; 
uprawnienia SEP 1 kV, praca na samodziel-
nym stanowisku; dyspozycyjność; podejmo-
wanie samodzielnych decyzji, dokładność, 
odpowiedzialność; mile widziane prawo  
jazdy kat. B; mile widziana osoba z orzecze-
niem niepełnosprawności; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● blacharz–dekarz 
wykształcenie zawodowe, specjalność: de-
karz, staż pracy: min. 2 lata w zawodzie; ba-
dania wysokościowe; praca na samodzielnym 
stanowisku; dyspozycyjność; podejmowanie 
samodzielnych decyzji, dokładność, odpo-
wiedzialność; mile widziane prawo jazdy 
kat. B; mile widziana osoba z orzeczeniem 
niepełnosprawności; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● zbrojarz 
wykształcenie zawodowe; 2–3 lata doświad-
czenia zawodowego; jedna zmiana; miejsce 
pracy: teren Gliwic;

● pracownik produkcji (mechanik  
   samochodowy, frezer, tokarz) 

wykształcenie min. zawodowe; min. rok 
stażu pracy na podobnym stanowisku; 
znajomość rysunku technicznego; wiedza 
teoretyczna i praktyczna z zakresu technik 
montażu zespołów, obróbki skrawaniem; 
obsługa narzędzi pomiarowych; uprawnienia 
na wózek widłowy; obsługa suwnicy z pozio-
mu roboczego – mile widziana; prawo jazdy  
kat. B; zakres obowiązków: prowadzenie 
operacji montażu mechanicznego i hydrau-
licznego poszczególnych części zespołu oraz 
zespołów w gotowe wyroby, wykonywanie 
elementów według dokumentacji konstruk-
cyjnej i technologicznej, dbanie o należny 
stan maszyn i narzędzi, utrzymanie czystości 
na stanowisku pracy; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty  
lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

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

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 7 listopada 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

komunikaty

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach  
oferuje do sprzedaży  

samochód osobowy marki Ford transit Vii.
szczegóły nt. pojazdu:
• Rok produkcji: 2006 r.
• Przebieg: 339 tys. km
• Pojemność: 2.2 TDCI
• Moc: 63 kw
• Data pierwszej rejestracji: 14 marca 

2007 r.
• Rodzaj paliwa: diesel 
• Skrzynia biegów: manualna 
• Napęd: na przednie koła 
• Typ: osobowy podwyższony 
• Kolor: granatowy
• Kraj pochodzenia: Polska
• Zarejestrowany w: Polsce
• Pierwszy właściciel 
• Bezwypadkowy
• VIN: WF0XXXBDFX6P43231

Samochód osobowy w wersji 8+1 przy-
stosowany do przewozu osób niepełno-
sprawnych, w tym na wózkach inwalidz-
kich. Posiadamy pełną historię napraw. 
Samochód nie ma aktualnych badań 

technicznych. Badanie techniczne pojazdu 
wygasło 20 kwietnia 2019 r. Stan tech-
niczny: dostateczny, wymaga napraw bla-
charskich. Pojazd jest wyposażony w urzą- 
dzenie dla osób niepełnosprawnych firmy: 
AMF Gustav Burns GMBH&CO.KG, typ: 
EA11185 linearlift, udźwig: 350 kg, liczba 
przystanków: 2, rok budowy: 2007; termin 
kolejnego badania: listopad 2020 r.
cena: 8000 zł brutto
Istnieje możliwość oględzin po wcze-
śniejszym umówieniu terminu. Wszelkie 
dodatkowe informacje uzyskać można 
pod numerem telefonu 32/335-96-01 lub 
510-593-188, od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8.00 do 15.00. 
termin składania ofert: 15 listopada 
2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej zastrzega 
sobie prawo wyboru najkorzystniejszej 
oferty.

oferty pracy

miejski zarząd Usług  
komunalnych w Gliwicach,  

ul. strzelców bytomskich 25c, 
zatrudni pracownika  

na stanowisku opiekuna zwierząt – akwarysty 
w Palmiarni miejskiej przy ul. Fredry 6,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• znajomość tematyki akwarystycznej,
• stan zdrowia pozwalający na nurkowanie.
mile widziane:
• doświadczenie w branży zoologicznej,
• uprawnienia płetwonurka na poziomie minimum P1,
• doświadczenie w branży laboratoryjnej.
do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało 
m.in.:
• pielęgnacja zbiorników ekspozycyjnych i zbiorników zaplecza,
• opieka nad fauną i florą akwarystyczno-terrarystyczną,
• obsługa urządzeń technologicznych w pawilonach akwarystycz-

nych,
• utrzymanie czystości – szczególnie w zapleczach akwarystyki,
• udział w organizacji wystaw, spotkań dotyczących akwarystyki,
• monitorowanie i analiza parametrów wody akwarystycznej 

przy wykorzystaniu sprzętu laboratoryjnego.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ulicy Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) w terminie 
do 22 listopada 2019 r. 
oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 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 osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”,

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

zarząd bUdyNkÓW miEJskicH  
i toWarzystWo bUdoWNictWa  

sPołEczNEGo sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

inspektora nadzoru.
miejsce pracy: Gliwice
zakres zadań:
• prowadzenie nadzoru inwestor-

skiego zgodnie z Prawem Bu-
dowlanym,

• rozliczanie budów,
• wnioskowanie o zmiany w treści 

projektów budowlano-wykonaw-
czych,

• sporządzanie kosztorysów, wycen 
inwestorskich,

• przygotowywanie projektów 
korespondencji w zakresie pro-
wadzonych spraw,

• nadzorowanie likwidacji usterek 
ujawnionych w trakcie gwarancji,

• ustalanie zakresu remontów 
mieszkań socjalnych i docelowych,

• udział w rozstrzyganiu spraw in-
terwencyjnych i skargowych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe budowlane, 
• uprawnienia budowlane do kie-

rowania robotami budowlanymi 
o specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej bez ograniczeń,

• przynależność do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.

• biegła znajomość MS Office,
• umiejętność kosztorysowania 

(Zuzia-BIMestiMate),
• znajomość branży zarządzania 

nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, 

wysoka kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymia-

rze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie 

o ugruntowanej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji (list motywa-
cyjny i życiorys zawodowy) na adres: 

kadry@zbmgliwice.pl
z dopiskiem „aplikacja na stanowi-

sko inspektora nadzoru”
w terminie do 22 listopada 2019 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do od-
wołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzu-
lę „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 nr 
119, str. 1) wyrażam zgodę na prze-
twarzanie przez Zarząd Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach 
danych osobowych zawartych w mo-
jej ofercie pracy do celów rekrutacji*/
przyszłych rekrutacji*”.
*– niepotrzebne skreślić

komendant straży miejskiej w Gliwicach,  
ul. bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,

 ogłasza nabór do pracy  
na wolne stanowisko urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
na: http://sm.bip.gliwice.eu w za-
kładce Nabory oraz na tablicy ogło-
szeń Straży Miejskiej w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych na 

stanowisku,
• warunków pracy.
Komplet dokumentów należy do-
starczyć w zamkniętej kopercie 
do pokoju 114B w siedzibie Straży 
Miejskiej w Gliwicach lub przesłać 
za pośrednictwem poczty w termi-
nie do  18 listopada 2019 r. do godz. 
13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. B. Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„kandydat na stanowisko 
urzędnicze w straży miejskiej 

w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną na adres 

e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za dostar-
czone w terminie, jeżeli zostaną do-
starczone na ww. adres w terminie do 
18 listopada 2019 r. do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymaga-
nia konieczne określone w ogłoszeniu 
zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej www.smgliwice.pl zakład-
ka BIP – NABORY. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 
22 listopada 2019 r. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/338-
-19-72, wew. 83.

nabór nr kd.210.49.2019.kd-2
Urząd miejski w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska 
urzędnicze w Wydziale kadr, szkoleń 

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

sprawności.
Dokumenty należy składać do 22 listopada 2019 r. do godz. 15.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną 
do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, 
nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/238-56-50. 

turystyka.gliwice.eu

https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/
https://opsgliwice.pl/formy-pomocy/niepelnosprawnosc/za-zyciem/
http://www. pup.gliwice.pl
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_fuel_type%5D%5B0%5D=diesel
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_gearbox%5D%5B0%5D=manual
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_transmission%5D%5B0%5D=front-wheel
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_color%5D%5B0%5D=grey
https://www.otomoto.pl/osobowe/ford/transit/vi-2006/?search%5Bfilter_enum_country_origin%5D%5B0%5D=d
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.mzuk.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu
mailto:nabor%40smgliwice.pl?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://turystyka.gliwice.eu
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GTK Gliwice było w stanie toczyć wyrównaną walkę z mistrzem Polski, Anwilem 
Włocławek, tylko przez 24 minuty gry. Potem gospodarze włączyli kolejny bieg 
i totalnie zdominowali przebieg wydarzeń na parkiecie. Zespół Igora Milicicia 
wygrał aż 118:74, a dla gliwickiego zespołu to najwyższa porażka w historii wystę-
pów w ekstraklasie. Kolejnym rywalem gliwiczan na wyjeździe będzie WKS Śląsk 
Wrocław. (fot. GTK Gliwice)

Anwil zdeklasował GTK

sPort / oGłoszENia

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej sp. z o.o.  
44-100 Gliwice, ul. chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego,  
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach nieobjętych 
ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

w sprawie: 

„Wykonywanie usług autobusowego transportu  
publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 187  

i części linii komunikacji miejskiej nr 710,  
obsługiwanych przez Pkm sp. z o.o. w Gliwicach”.

Nr sprawy Pkm/PN/da/1/2019.
termin składania ofert: 20 listopada 2019 r. do godz. 10.30.
termin otwarcia ofert: 20 listopada 2019 r. o godz. 11.00.

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

komunikaty

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów 
i kanalizacji  

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organi-
zowanego wg procedur określonych Regulaminem PWiK 

Gliwice, pn.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w rejonie ul. dolnej Wsi i ul. 

Głowackiego  
do obwodnicy zachodniej w Gliwicach.

termin składania ofert:  
19 listopada 2019 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
19 listopada 2019 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na 
www.pwik.gliwice.plŚląskie centrum Logistyki s.a.,  

44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na 

zadanie pt.: modernizacja i remont pierwszego 
piętra budynku a zlokalizowanego na terenie  
Śląskiego centrum Logistyki s.a. w Gliwicach  

przy ul. Portowej 28.
termin składania ofert: 7 stycznia 2020 r., godz. 10.15
termin otwarcia ofert: 7 stycznia 2020 r., godz. 10.30

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

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

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

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

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

dostaWĘ WyrobÓW HUtNiczycH.
termin składania ofert: 19 listopada 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 19 listopada 2019 r. o godz. 10.15

dostaWĘ armatUry.
termin składania ofert: 20 listopada 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 20 listopada 2019 r. o godz. 10.00

dostaWĘ matEriałÓW izoLacyJNycH.
termin składania ofert: 19 listopada 2019 r. do godz. 9.30
termin otwarcia ofert: 19 listopada 2019 r. o godz. 10.00

12 medali Mistrzostw Polski Weteranów i Amatorów w Judo wywalczyli za-
wodnicy KS Judo Team Masters Gliwice: Sebastian Laskowski, Andrzej Wielgus, 
Piotr Chmielniak, Adrian Jaedtka i Krzysztof Legieżyński (złoto), Przemysław 
Zimowski, Barbara Kosińska, Rafał Wójcik, Wojciech Witomski, Maciej Gdula 
i Maciej Gawlik (srebro) oraz Szymon Pajdak (brąz). Gratulacje! (fot. KSJTM)

Wysyp medali dla gliwickich judoków Hiszpańskie strzelanie!

28 zawodników klubu BJJ Factory startowało w XV Mistrzostwach Polski Brazylijskiego 
Jiu-Jitsu w Katowicach i wywalczyło 17 medali, w tym 4 złote i 3 srebrne. 11 listopada 
w Ogólnopolskiej Lidze Dzieci i Młodzieży wystąpiło 8 podopiecznych BJJ, zdobywając 
11 krążków, w tym 8 złotych. Już za dwa tygodnie czwórka najmocniejszych zawodników 
klubu wyjedzie z kadrą narodową na Mistrzostwa Świata Jiu-Jitsu Ne waza w Abu Dhabi. 
(fot. BJJ Factory)

Za nimi długi weekend triumfów!

Mistrzowie Polski odnieśli pewne zwycięstwo w 15. kolejce PKO Ekstraklasy, 
wygrywając z Jagiellonią Białystok 3:1. Przy Okrzei monopol na zdobywanie 
bramek przejęli Hiszpanie, bowiem po stronie gospodarzy na listę strzelców 
wpisali się Jorge Félix oraz Gerard Badía. Piast w doskonałych nastrojach udał 
się na reprezentacyjną przerwę. (fot. piast-gliwice.eu)

http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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oGłoszENia

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. +48 32/339-31-10, faks +48 32/339-31-17

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego,  
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Żorach, obręb 0010 Żory, złożona z działki o numerze 3436/41 
o powierzchni 0,3118 ha, ujawniona w księdze Wieczystej o numerze GL1X/00021211/5, prowadzonej przez V Wydział ksiąg Wieczystych 
sądu rejonowego w Żorach, sprzedawanej łącznie z udziałem wynoszącym 3118/67757 części w nieruchomości położonej w Żorach 
przy ul. bocznej, stanowiącej drogę składającą się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3251/41 i 3253/48, przy czym łączna 
powierzchnia ww. działek drogowych wynosi 1,3099 ha, a działki te wpisane są do księgi wieczystej nr GL1X/00020307/8, prowadzonej 
przez sąd rejonowy w Żorach, V Wydział ksiąg Wieczystych oraz udziałem wynoszącym 3118/5581 części w nieruchomości położonej 
w Żorach przy ulicy bocznej, stanowiącej drogę, składającej się z działki nr 3439/41 o powierzchni 0,0325 ha, ujawnionej w księdze 
Wieczystej o numerze GL1X/00021211/5, prowadzonej przez V Wydział ksiąg Wieczystych sądu rejonowego w Żorach – zapewniających 
dojazd do ww. nieruchomości. 

Właścicielem sprzedawanej nieruchomości grun-
towej oraz sprzedawanego udziału w prawie 
własności działek drogowych jest Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  
w Gliwicach. 
Nieruchomość 3436/41 stanowiąca przedmiot 
przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami 
rzeczowymi, i tak, w dziale III ww. KW wpisane są:
• prawo drogi na rzecz każdoczesnych właścicie-

li nieruchomości KW nr 8084, bliżej określone 
w paragrafie 4 umowy z 23 kwietnia 1957 r. nr 2 
na wniosek nr 1257 przeniesiono celem współ-
obciążenia z KW 8083,

• ciężar zapisany pod poz. 1 działu II księgi wieczy-
stej Żory rola Tom VI wykaz 176, przeniesiony 9 
października 1935 r., przepisany 3 marca 1959 r.;

• natomiast dział IV tej księgi wieczystej wolny 
jest od wpisów. 

Nieruchomość przeznaczona jest pod realizację 
przedsięwzięć produkcyjnych, baz, składów i ma-
gazynów.  
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości 
budowlanej. 
minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
Liczba postąpień – minimum jedno. 

Cena wywoławcza 1 m2 nieruchomości wraz z udzia-
łem w działkach drogowych wynosi netto 145,00 zł 
(słownie: sto czterdzieści pięć złotych i zero groszy), 
a cena 1 m2 nieruchomości wraz z udziałem w dział-
kach drogowych brutto wynosi 178,35 zł (słownie: 
sto siedemdziesiąt osiem złotych, 35/100).
Cena netto nieruchomości o numerze 3436/41 
wraz z udziałem w działkach drogowych wynosi  
452 110,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa 
tysiące sto dziesięć złotych i zero groszy) i stanowi 
cenę wywoławczą całej nieruchomości wraz z udzia-
łem w działkach.
Cena brutto nieruchomości o numerze 3436/41 
wraz z udziałem w działkach drogowych obciążona 
23% podatkiem VAT wynosi 556 095,30 zł (słownie: 
pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt 
pięć  złotych i 30/100) i stanowi cenę wywoławczą 
całej nieruchomości wraz z udziałem w działkach.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wy-
sokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 
złotych i zero groszy), na rachunek Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gli-
wicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984), w ter-
minie do 28 listopada 2019 r. do godz. 10.30.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się 
28 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie 

Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju  
sp. z o.o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest odebranie 
„specyfikacji istotnych warunków przetargu”, 
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz 
złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP 
wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie or-
ganizatora przetargu w terminie do 28 listopada  
2019 r. do godz. 10.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfi-
kacji istotnych warunków przetargu”, którą należy 
pobrać w siedzibie organizatora przetargu w godz. 
8.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku, od  
14 listopada 2019 r. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadko-
wi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych 
warunków przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju 
spółka z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo 
zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek 
z ofert.

nierucHomoŚcioferty pracy

nierucHomoŚci

mieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

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

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. Pszczyńska 155, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 66,74 m2 + piwnica: 
13,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, ła-
zienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
176 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
termin oględzin: 18 listopada 2019 r. od godz. 
12.40 do 12.55 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy  
ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

UL. JasińskiEGo 11, lokal nr 8,  
ii piętro, pow. 37,41 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
107 400,00 zł
Wadium: 5400,00 zł
termin oględzin: 18 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń- 
skiej 45c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

UL. WrocłaWska 19, lokal nr 13, 
ii piętro, pow. 36,49 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
103 600,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
termin oględzin: 26 listopada 2019 r. od godz. 
11.00 do 11.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gli-
wicach, tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

UL. WoLNoŚci 15, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 51,90 m2 + piwnica:  
5,80 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, spiżarka, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
132 800,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
termin oględzin: 15 listopada 2019 r. od godz. 
13.30 do 13.45 
(dodatkowy termin oględzin: 26 listopada 
2019 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellon-
ki 9 w Gliwicach, tel. 32/234-22-89)

termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

UL. krÓLoWEJ boNy 10, lokal nr 3, 
parter, pow. 39,75 m2 + Wc: 3,84 m2, 
piwnica: 4,44 m2, komórka: 7,00 m2 
(łącznie 15,28 m2), 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
114 400,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
termin oględzin: 26 listopada 2019 r. od godz. 
12.00 do 12.15, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 45c w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

UL. LELEWELa 1, lokal nr 3a, parter, 
pow. 45,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
Wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 28 listopada 2019 r., godz. 
13.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
125 600,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
termin oględzin: 26 listopada 2019 r. od godz. 
12.30 do 12.45, po wcześniejszym zgłoszeniu 
w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, 
tel. 32/339-29-97
termin wpłaty wadium: 22 listopada 2019 r.

UL. oPaWska 26, lokal nr 6, i piętro, 
pow. 48,03 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 5 grudnia 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
144 400,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
termin oględzin: 19 listopada 2019 r. od godz. 
10.30 do 10.45 
(dodatkowy termin oględzin: 3 grudnia 2019 r. 
od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-82)
termin wpłaty wadium: 29 listopada 2019 r.

UL. tUWima 4, lokal nr 3, i piętro, 
pow. 47,70 m2 + piwnica: 10,00 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 5 grudnia 2019 r., godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
137 700,00 zł
Wadium: 6900,00 zł
termin oględzin: 22 listopada 2019 r. od godz. 
13.30 do 13.45 (dodatkowy termin oględzin: 
3 grudnia 2019 r. od godz. 11.00 do 11.15, 
po wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 10 
Oddział 1 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach,  
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 29 listopada 2019 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• niezabudowanej dz. nr 20, obręb sośnica, zapi-

sanej w kW nr GL1G/00030091/0, o powierzchni 
0,0738 ha oraz niezabudowanej dz. nr 21, obręb 
sośnica, zapisanej w kW nr GL1G/00033269/0, 
o powierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowe działki 
położone są w Gliwicach przy ul. związkowej  
i stanowią własność miasta Gliwice.

termin przetargu: 26 listopada 2019 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 316 000,00 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 z późn. zm.).
Wadium: 31 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 listopada 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• dz. nr 848/6, obręb szobiszowice, o pow. 

0,1726 ha, z kW nr GL1G/00018639/4, użytek 
b – tereny mieszkaniowe, położona przy ul. błę-
kitnej w Gliwicach.

termin przetargu: 16 grudnia 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami 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. 
--------------------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości obejmującej:
• zabudowaną dz. nr 607/3, obręb kłodnica,  

nr kW GL1G/00032306/5, na której posado-
wiony jest zabytkowy budynek byłego dworku 
o powierzchni użytkowej 486 m2, wpisany do 
rejestru zabytków pod nr a/1205/74. działka 
o powierzchni 1,0432 ha, (użytek b – tereny 
mieszkaniowe i bz – tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe), położona przy ul. dworskiej 
w Gliwicach.

termin przetargu: 14 stycznia 2020 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 278 000,00 zł
Wadium: 127 800,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (j.t. DzU z 2018 r., poz. 2174) nieruchomość zabudowana 
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Cena uzyskana w przetargu zostanie obniżona o 50% zgodnie z art. 
68 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU  
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
termin wpłaty wadium: 8 stycznia 2020 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

nabór nr kd.210.50.2019.ab-3
Urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale architektury  

i budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać do 27 listopada 2019 r. do godz. 16.00 w Wy-
dziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

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

że w budynku zakładu Gospodarki mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu inwalidów Wojennych 12 zo-
stały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

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

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą  
ułamkowej części działki:
• nr 446/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 452–454/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 474/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 477–478/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 520–522/2019 do 21 listopada 2019 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 463–471/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 475–476/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 479–483/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 485–492/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 511–517/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 525–527/2019 do 25 listopada 2019 r.,
• nr 537/2019 do 25 listopada 2019 r.,
• nr 540/2019 do 25 listopada 2019 r.,
• nr 542–544/2019 do 25 listopada 2019 r.;
lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 518–519/2019 do 21 listopada 2019 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 472/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 546/2019 do 25 listopada 2019 r.;
garaży przeznaczonych do nieodpłatnego zbycia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem  
w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego  
do korzystania z garażu:
• nr 457–460/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 523/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 531–532/2019 do 25 listopada 2019 r.,
• nr 545/2019 do 25 listopada 2019 r.,
• nr 547–548/2019 do 25 listopada 2019 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy 
wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu  
niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 456/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 461/2019 do 21 listopada 2019 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy  
w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w wieczyste 
użytkowanie gruntu niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 484/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 524/2019 do 21 listopada 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 415/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 429/2019 do 21 listopada 2019 r.;
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 439–442/2019 do 21 listopada 2019 r.

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

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

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność miasta Gliwice:
• od nr. 199/2019 do nr. 217/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• od nr. 218/2019 do nr. 225/2019 do 26 listopada 2019 r.;
przeznaczone do zbycia,  
stanowiące własność miasta Gliwice:
• nr 196/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 197/2019 do 21 listopada 2019 r.,
• nr 198/2019 do 21 listopada 2019 r.

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://bip.gliwice.eu
http://www.bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://gapr.pl/
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OgłOszenia
NIERUCHOMOŚCI

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
gliwice dla obszaru obejmującego fragment Dzielnicy Wójtowa Wieś, 

położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi  
(sporządzonego na podstawie uchwały numer XXXII/731/2017  

Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r.)
Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. 
zm.), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 
z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 
2019 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44‑100 
Gliwice, ul. Jasna 31a), w następujący sposób:
poniedziałki i piątki - w godz. 8.00 – 12.00,
wtorki i środy - w godz. 12.00 – 16.00,
czwartki - w godz. 13.00 – 17.00,
w pokoju nr 208 (II piętro).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
7 grudnia 2019 r. (sobota) w Urzędzie Miejskim w Gli-

wicach przy ul. zwycięstwa 21 – sala 146 (I piętro) 
o godz. 10.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwa-
ga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
2 stycznia 2020 r. 
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania 
na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezy-
dent Miasta Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględ-
nionych przez Prezydenta Miasta, Rada Miasta.

Ponadto od dnia 21 listopada 2019 r. z ww. projektem 
planu będzie się można zapoznać:
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia 

i komunikaty),
• w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Ge-

oportale\Geoportal planistyczny, „MPZP – w trakcie 
opracowania”).

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

inFORMaCJa szCzegÓłOWa O OCHROnie DanYCH OsOBOWYCH zBieRanYCH PRzez 
URzĄD MieJsKi W gLiWiCaCH W zWiĄzKU z ReaLizaCJĄ zaDaŃ UsTaWOWYCH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w związku z realizacją 
czynności o których mowa w: 
•  art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),

•  art. 17 pkt 1 i 11 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945 z późn. zm.),  

•  podanie danych innych niż kontaktowe jest dobrowolne.
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
•  sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 
Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych,  
tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji; 
podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają 
Państwo prawo nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wy-
korzystanie,

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

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

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

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z na-
stępujących uprawnień: 
•  zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych 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 prze-
twarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania.  

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką 
możliwość, osoba, której dane osobowe dotyczą, może żądać przenie-
sienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych 
przetwarzanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opa-
trzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma ogólnego na 
platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub 
kwalifikowanym 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 przetwarzanie 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 organizacyj-
nym, w celu wykonywania zadań publicznych,

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

b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z roz-
porządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kan-
celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  
lub z przepisów szczególnych,

c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

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

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w gliwicach, 44-100 gliwice, ul. Wincentego Pola 16, 

tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17, 
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego,  

mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w gliwicach, Obręb „Centrum”, 
złożona z działki o numerze 31/2 o powierzchni 0,2261 ha, zabudowana budynkiem o powierzch-
ni użytkowej 1620 m2 oraz części, o powierzchni ok. 0,0228 ha, niezabudowanej działki nr 66/7 
o powierzchni 0,0371 ha. Przedmiotowe działki zostały ujawnione w Księdze Wieczystej o numerze 
gL1g/00064286/1 prowadzonej przez sąd Rejonowy w gliwicach, Viii Wydział Ksiąg Wieczystych. 

Dla przedmiotowych nieruchomości Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. na podstawie aktu 
notarialnego z 31 maja 2016 r. (rep. A nr 2917/2016) 
przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntu i pra-
wo własności budynku. Prawo użytkowania wieczystego 
i prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębior-
czości i Rozwoju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało 
ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest 
przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości określone zostało w uchwale 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXVI/500/2012 z 25 październi-
ka 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej 
części miasta, obejmującego centrum i śródmieście miasta, 
tzw. centralne tereny miasta (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Śląskiego z 21 listopada 2012 r., poz. 4934).
Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górno-
śląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., tj. 
w drodze licytacji ustnej ceny wywoławczej.
Cena wywoławcza wynosi:

Lp. Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto*

1.

działka nr 31/2 
o powierzchni 

0,2261 ha, 
zabudowana 
budynkiem 

o powierzchni 
użytkowej 1620 m2

1 429 800,00 zł 1 758 654,00 zł

2.

część 
o powierzchni 
ok. 0,0228 ha 

niezabudowanej 
działki nr 66/7 
o powierzchni 

0,0371 ha

350,00 zł/m2 430,50 zł/m2

*cena brutto z 23% podatkiem VAT z zastosowaniem  
art. 43 ust. 10 w zw. z art. 43 ust. 11 ustawy o VAT

Minimalne postąpienie wynosi:
• 50 000,00 zł netto w przypadku działki nr 31/2 o pow. 

0,2261 ha, zabudowanej budynkiem o powierzchni 
użytkowej 1620 m2, 

• 5 zł/m2 netto w przypadku części o pow. ok. 0,0228 ha, 
niezabudowanej działki nr 66/7 o pow. 0,0371 ha.

Liczba postąpień – minimum jedno.
Przetarg na zbycie nieruchomości rozpocznie się 28 listopa-
da 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. 
Wincentego Pola 16.
Warunkiem udziału w przetargu jest odebranie „spe-
cyfikacji istotnych warunków przetargu” (dalej SIWP), 
wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnej oferty o treści 
określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami 
w terminie do 28 listopada 2019 r. do godz. 9.30 w siedzibie 
organizatora przetargu.
Wadium w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdzie-
siąt pięć tysięcy złotych 00/100 groszy) należy wpłacić na 
rachunek bankowy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości 
i Rozwoju Sp. z o.o., nr 68 1050 1285 1000 0022 0891 
3984, w terminie do 28 listopada 2019 r. do godz. 9.30. 
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu 
na wskazany rachunek.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegó-
łowy opis nieruchomości, warunki zawarcia umowy oraz 
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, 
którą należy pobrać w siedzibie organizatora przetargu 
w godz. 8.00–15.00, w dniach roboczych (od poniedziałku 
do piątku), od 14 listopada 2019 r. do 27 listopada 2019 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w dro-
dze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nierucho-
mości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu 
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

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 18
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 18
Wadium: 23 300,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 listopada 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 18
Wadium: 35 700,00 zł
Termin wpłaty wadium:  
20 listopada 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 nieRUCHOMOŚCi i 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.

file:M:\TOMEK\Folder%2046_2019_ogloszenia\Links\zalacznik_graficzny_do_ogloszenia_o_wylozeniu.pdf
mailto:iod@um.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
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http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://kultura.gliwice.eu
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