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To kolejna inwestycja miasta w szkolną infrastrukturę sportową – przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szobiszowicach zmodernizowano kompleks boisk.
Uczniowie oraz mieszkańcy okolicy mogą na nich grać w piłkę nożną i ręczną,
w koszykówkę, siatkówkę i hokej na trawie. To nie wszystko – wybudowano
również bieżnię, skocznię i rzutnię.
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aktualności / ARENA GLIWICE

„Zielona” przyszłość jest tu

Gliwice to jeden z liderów nowych technologii w Polsce. Tworzone w mieście nowoczesne rozwiązania znajdują praktyczne zastosowania w informatyce, robotyce, medycynie, lotnictwie i wielu innych dziedzinach. Dokonania te wspierają władze miasta, dostrzegając
w przenikaniu się nauki i przemysłu kreatywnego nie tylko wymierne korzyści ekonomiczne i gospodarcze, lecz – w obliczu galopujących zmian klimatycznych – wielką szansę na lepsze jutro mieszkańców. I właśnie tzw. zielonej transformacji oraz zastosowaniu w niej
sztucznej inteligencji (AI) poświęcony był gliwicki Skyhacks Business Weekend (13–15 listopada), wypełniony dyskusjami ludzi nauki
i samorządności, inspirującymi spotkaniami biznesowymi i konkursami dla najlepszych programistów od AI i startupów. Wydarzenie
– przewidziane pierwotnie w Arenie Gliwice – odbyło się ze względów bezpieczeństwa zdalnie, na platformie online.

– W Gliwicach nowoczesny
biznes tworzony przez zdolnych
absolwentów Politechniki Śląskiej rozwija ogromny potencjał
i daje możliwości tworzenia kreatywnych rozwiązań oraz międzynarodowej współpracy w zakresie transferu technologii. To
innowacyjne środowisko wspierane przez lokalny samorząd
inspiruje do realizowania śmiałych przedsięwzięć naukowych
i gospodarczych, zmieniających
przyszłość tu i teraz, na naszych
oczach – podkreślał możliwości
Gliwic prezydent miasta Adam
Neumann. Podczas inauguracji
SBW przypomniał najważniejsze
zmiany zachodzące w Gliwicach
w ostatnich dekadach i nakreślił
strategiczne cele miasta, akcentując znaczenie współpracy
samorządu ze światem nauki,
biznesu i przemysłu.

O potencjale Gliwic i Górnego
Śląska, rozwijaniu projektu smart
cities, elektromobilności i najważniejszych wyzwaniach związanych
z zieloną transformacją regionu
(od węgla w kierunku zielonej
gospodarki przyszłości) dyskutowano podczas piątkowej sesji
plenarnej online. Swoje projekty
przedstawiały prelegentom m.in.
dwie gliwickie spółki miejskie,
będące partnerem wydarzenia –
Śląska Sieć Metropolitalna i Przedsiębiorstwo Zagospodarowania
Odpadów.
– Mówiliśmy o Gliwicach w kontekście rozwoju smart city, a więc
o sieci szerokopasmowej i systemie miejskiego monitoringu,
nowoczesnych technologiach
w Strefie Płatnego Parkowania
i sferze miejskiej reklamy świetlnej, wreszcie o analizach biznesowych dla samorządów. Obok
wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie, dodatkowym
wkładem Śląskiej Sieci Metropolitalnej w Skyhacks Business
Weekend był udział w wydarzeniu
mentora-specjalisty z dziedziny
administracji i konfiguracji sieci
lokalnych i rozległych – komentuje

Agnieszka Olbrycht-Banach, prezes Śląskiej Sieci Metropolitalnej.
Magdalena Budny, prezes zarządu gliwickiego Przedsiębiorstwa
Zagospodarowania Odpadów,
mówiąc o aspektach zielonej
transformacji zaprezentowała
uczestnikom SBW m.in. projekt
Centrum Edukacji Ekologicznej,
realizowany we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach.

Obok wykładów, magnesem Skyhacks Business
Weekend były rozłożone
na trzy dni wielogodzinne konkursy: organizowany już po raz trzeci
programistyczny AI/ML
Hackathon oraz adresowany do młodych firm
Business Hackathon.
W ramach maratonu programistów uczestnicy zmierzyli się
z konceptem „Zielona transformacja i sztuczna inteligencja –
razem dla planety”, znajdując za
pomocą tzw. uczenia maszynowego inteligentne rozwiązania

fot. R. Neumann / UM Gliwice

Gospodarzem Skyhacks Business Weekend był prezydent
Gliwic Adam Neumann. Uczestnikami – łączący się zdalnie
naukowcy z kraju i zagranicy,
politycy, przedstawiciele biznesu i branży IT, programiści
i inżynierowie.

technologiczne dla wybranych
wyzwań. Rozpatrywano m.in.
problemy wskazane przez Przedsiębiorstwo Zagospodarowania
Odpadów („Co, oprócz paliw
RDF, można zrobić z nadmierną
ilością styropianu pochodzącego z rozpakowywanego sprzętu
AGD czy styropianu budowlanego?”; „Jakie rozwiązania
mają szansę zaistnieć w kon-

tekście przetwarzania wielkich
gabarytów, zwłaszcza mebli?”).
Przedsiębiorczy i kreatywni rywalizowali z kolei o możliwość
zaprezentowania swojego
pomysłu i skonsultowania go
z mentorami. Obydwa konkursy
spinał piątkowy Innovation Day
pod auspicjami firmy z branży
IT, Plug and Play Tech Center
Vienna.
(kik)

Zaproś teatr do domu

Aktorzy, instruktorzy i prowadzący przeniosą się z sal teatralnych
i Młodzieżowego Domu Kultury
wprost do naszych domów. W listopadzie i grudniu warsztaty cyrkowe,
aktorskie i taneczne oraz specjalnie przygotowane dla dzieciaków
spektakle teatralne będzie można
zobaczyć na ekranach komputerów
i telewizorów.
Dzięki współpracy artystów z Areną Gliwice i Telewizją Imperium
najmłodsi gliwiczanie zobaczą
przedstawienia Wędrownego
Teatru Lalek Małe Mi, kolektywu

Lufcik na Korbkę oraz OTeatru. –
To ciekawy i kreatywny pomysł na
spędzenie czasu dla całej rodziny,
gdy w domu zaczyna doskwierać
nuda – poleca Aleksandra Burczy,
organizatorka wydarzeń w Arenie
Gliwice, a prywatnie mama dwójki chłopców.
Emisja pierwszego spektaklu na
profilu Areny Gliwice na Facebooku planowana jest na Dzień
Pluszowego Misia, 25 listopada
(godz. 16.00). Nie martwcie się,
jeśli nie zdążycie na premierę,
transmisja będzie dostępna

jeszcze przez kilka dni po niej.
„Fintikluszki – Folkowe Okruszki” to przedstawienie familijne
Teatru Małe Mi. „Fintikluszki”
w języku mieszkańców krainy
Dawno Dawno Temu to po
prostu „drobiazgi”. Zabawne,
wzruszające bajki i przyśpiewki
zebrane w Muzycznym Kramie
z Opowieściami wskrzeszają
świat wielkoludów i domowych
skrzatów. Historie wydobyte
z kufra pamięci są przekazywane
przy pomocy teatru lalek, tradycyjnych zabawek, instrumentów
muzycznych i piosenek.

fot. materiały prasowe Areny Gliwice

Ze względu na sytuację epidemiologiczną placówki kulturalne są
zamknięte, ale mimo tego działają dalej. Część z nich przeniosła
swoją działalność do internetu. Pod koniec listopada dołączy do nich
Baśniowa Szkoła Teatru, realizowana przez fundację W to mi graj.

Spektakl „Fintikluszki” z powodzeniem sprawdza się w plenerze
– ale świetnie będzie się go oglądało także online.

Z okazji Mikołajek organizatorzy
także planują coś wyjątkowego
– warto śledzić na Facebooku
profile Areny Gliwice oraz Lufcika na Korbkę.
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Daria Piprek/ARENA GLIWICE
Baśniowa Szkoła Teatru realizowana
jest przez fundację W to mi graj. Projekt został dofinansowany z budżetu
Miasta Gliwice.

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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inwestycje

Nowe boiska w Szobiszowicach

To kolejna inwestycja miasta w szkolną infrastrukturę sportową – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szobiszowicach zmodernizowano kompleks boisk. Uczniowie oraz mieszkańcy okolicy mogą na nich grać w piłkę nożną i ręczną,
w koszykówkę, siatkówkę i hokej na trawie. To nie wszystko – wybudowano również bieżnię, skocznię i rzutnię.
isk został ogrodzony, oświetlony
i zagospodarowany – wykonano
podjazd dla niepełnosprawnych,
chodniki, schody terenowe,
plac manewrowy, ławki, kosze
na śmieci i śmietnik. Inwestycja
kosztowała ponad 3,1 mln zł i została sfinansowana z miejskiego
budżetu. – Bardzo się cieszymy
z tej inwestycji. Nasi uczniowie
nie mogli się już doczekać. Ale
z boisk będą korzystać nie tylko
oni – to ogólnodostępna przestrzeń, również dla mieszkańców lubiących sport i dbających
o dobrą kondycję – mówi Joanna
Grzybowska, dyrektor ZSO nr 4.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Zakończyły się prace przy modernizacji kompleksu boisk przy ZSO
nr 4 przy ul. Orląt Śląskich. W ramach inwestycji zmodernizowano dwa boiska wielofunkcyjne.
To ze sztuczną trawą posłuży do
piłki nożnej i hokeja na trawie,
natomiast na boisku z nawierzchnią poliuretanową uczniowie
będą mogli grać w koszykówkę,
siatkówkę i piłkę ręczną. Oba
boiska wyposażono w piłkochwyty. Wybudowano również
prostą bieżnię z czterema torami i trzytorową bieżnię okólną,
skocznię w dal i rzutnię do
pchnięcia kulą. Teren wokół bo-

To kolejny kompleks
boisk zmodernizowany
przez miasto.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Przed wakacjami, dzięki środkom
z budżetu miejskiego, zmodernizowano bieżnię i boiska przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
nr 4 w dzielnicy Obrońców Pokoju, zmodernizowano boiska przy
ZSO nr 14 w Sośnicy, a w sierpniu
miasto oddało do użytku nowoczesne, wielofunkcyjne boisko
sportowe przy ZSO nr 2 w Łabędach. W toku jest modernizacja
boisk szkolnych przy IV Liceum
Ogólnokształcącym przy ul. Kozielskiej, a przy I Liceum Ogólno-

kształcącym Dwujęzycznym im.
Edwarda Dembowskiego powstaje nowa hala sportowa z siłownią, zapleczem sanitarnym oraz
magazynem na sprzęt sportowy.
W pobliżu zostanie wybudowane
pełnowymiarowe boisko do piłki
ręcznej, boisko wielofunkcyjne
do koszykówki i siatkówki, a parking i zieleniec zostaną zmodernizowane. Powstanie też wiata
rowerowa. Przy hali powstanie
też zaplecze dydaktyczne z nowoczesnymi salami wykładowymi.
Łącznie w tym oraz ubiegłym
roku na remonty i modernizacje
szkolnych obiektów sportowych
przeznaczono ponad 14 mln zł
z miejskiego budżetu.
(mf)

Przeprowadzka coraz bliżej
Od dłuższego czasu wiadomo, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego przeprowadzi się z ul. Siemińskiego do zabytkowego budynku przy ul. ks. Ziemowita 12. Nowy szkolny gmach zostanie przebudowany – powstaną w nim
funkcjonalne sale dydaktyczne, a sala gimnastyczna zmieni się w koncertową. Już wkrótce to szeroko zakrojone przedsięwzięcie
ma szanse wejść w kolejną fazę realizacji, otwarto bowiem oferty przetargowe w dwóch miejskich przetargach: na modernizację
budynku i inżyniera kontraktu.

W postępowaniu na inżyniera
kontraktu uczestniczą natomiast
4 firmy. Zakres cenowy przedstawionych ofert oscyluje od ok.
120,5 tys. zł do ok. 1,1, mln zł.
Propozycje te również podlegają
szczegółowej analizie zamawiającego.

Przypomnijmy, że wyłoniony w przetargu wykonawca robót modernizacyjnych
będzie opierał się na przygotowanym w 2019 roku
projekcie firmy Marzec
Instal-Tech z Krakowa.
Według założeń projektantów,
w nowej siedzibie PSM zajdą
duże zmiany: zostaną wymienione podłogi, stropy dachowe, pokrycie dachowe, okna, drzwi i najważniejsze instalacje. Powstaną
funkcjonalne sale dydaktyczne,
sale prób dla orkiestry i chóru
oraz biblioteka. Dobudowana
zostanie także winda, która ma
pomóc w przemieszczaniu się
osobom z niepełnosprawnościa-

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Do przetargu na modernizację
szkolnego gmachu przy ul. ks.
Ziemowita przystąpiło 8 firm.
Najniższa propozycja opiewała
na ok. 20,8 mln zł, a najwyższa
na blisko 32,5 mln zł. Obecnie
przedłożone oferty są analizowane. Co istotne, prezydent
Gliwic wyraził zgodę na zwiększenie kwoty, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia (pierwotnie
było to ok. 18 mln zł brutto).

mi, a także pozwoli na transport
instrumentów. Obecna sala
gimnastyczna zmieni się w salę
koncertową z prawdziwego zdarzenia. Będzie miała odpowiednią
akustykę i pomieści ok. 270 osób.
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Zakres prac obejmie również
przebudowę wjazdu z ul. Królowej Bony, budowę ciągów pieszych i parkingu (na 61 miejsc,
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), oświetlenie gmachu. Za-

bytkowy budynek zostanie w ten
sposób kompleksowo przebudowany i dostosowany do potrzeb
uczniów i nauczycieli, dając artystycznej szkole nowe możliwości.

(kik)
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Zielone ekrany Gliwic

Ponad 700 drzew utworzy w najbliższych tygodniach pierwsze
w Gliwicach zielone ekrany w pasach drogowych. Mają chronić
przed hałasem i zanieczyszczeniami, działać kojąco na wzrok
kierowców i być udaną, ekologiczną alternatywą dla ekranów
typowej konstrukcji, stawianych wzdłuż polskich dróg. Pierwsze
drzewa stanowiące trzon zielonych ekranów nasadzono 3 listopada na zjeździe z ul. Tarnogórskiej w kierunku DK 88.
Zielony ekran tworzą wybrane
gatunki drzew, które spełniają podstawowy warunek –
cechuje je wysoka odporność
na trudne warunki siedliskowe panujące w pasach zieleni
przyulicznej.

14 listopada przypadał
Ogólnopolski Dzień Seniora.
Z tej okazji życzę Państwu
przede wszystkim zdrowia.
To w tym czasie najważniejsze życzenia, jakie mogę do
Państwa skierować.
Bieżący rok jest trudny dla wszystkich, pandemia pokrzyżowała wiele planów i uniemożliwiła realizację większości
przedsięwzięć zaplanowanych dla seniorów.
Mam nadzieję, że przyszły rok pozwoli zrealizować zadania
wynikające z przyjętego „Programu Polityki Senioralnej
Miasta Gliwice na lata 2021–2025”.
Niech omijają Państwa troski dnia codziennego, stale
towarzyszy Wam optymizm i zapał do spełniania marzeń.
Bądźcie młodzi duchem, realizujcie swoje pasje, a każdy
dzień niech przynosi Wam wiele radości.

fot. materiały ZDM

Adam Neumann

Dzięki odpowiednim kształtom
koron wybranych gatunków
drzew, odpowiednio dobranym
odległościom między nasadzeniami oraz właściwemu zagęszczeniu
możliwe jest szybkie stworzenie
zielonej ściany, która izoluje od
hałasu i zanieczyszczeń, a także
uatrakcyjnia miejsca, w których
zielone ekrany powstają.

Jarmark
Bożonarodzeniowy
jednak się
nie odbędzie

Prezydent Miasta Gliwice

Oprócz zjazdu z DK 88 na
ul. Tarnogórską, pojawią się
one w nadchodzących tygodniach przy zjeździe z DK 88 na
ul. Św. Wojciecha w kierunku
ul. Toszeckiej, a także wzdłuż
zjazdu z DK 88 na ul. Pionierów w kierunku dzielnicy Kopernika.

(kik)

102 lata Niepodległości.
Wyjątkowa rocznica
fot. J. Szymik / UM Gliwice

– Wybór drzew nigdy nie jest
przypadkowy, a dla tak szczególnych lokalizacji wymagał
dogłębnego przemyślenia oraz
uwzględnienia wielu różnych
czynników, m.in. ukształtowania terenu, ekspozycji względem stron świata oraz przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
zarówno podziemnych, jak i naziemnych – podkreśla Jadwiga
Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, który nadzoruje
nasadzenia. Zdecydowano się
m.in. na graby kolumnowe,
lipy srebrzyste, sosny czarne
i platany.

Szanowni
Państwo,

Podobne decyzje podjęły również
inne miasta, w których organizowane były jarmarki (paryski
jarmark w ogrodach Tuilleries,
norymberski Christkindsmarkt,
drezdeński Strizelmarkt czy berliński Gendarmenmarkt oraz jarmarki
m.in we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu, Opolu, Chorzowie, Krakowie,
Gdańsku czy Tarnowskich Górach).
W związku z rezygnacją z jarmarku,
nie będzie również atrakcji, jakie
towarzyszyły temu wydarzeniu: karuzeli wiedeńskiej, interaktywnego
domku z aniołkami oraz artystycznych imprez weekendowych.

4

Podejmując tę decyzję, kierownictwo miasta miało również
na względzie interes handlowców, którzy, w przypadku konieczności odwołania imprezy
w późniejszym terminie, mogli
zostać z zakupionym już towarem
(uniknięcie sytuacji, jaka spotkała
handlowców przy okazji zamknięcia cmentarzy przed świętem
Wszystkich Świętych).
Od 1 grudnia do 7 stycznia na Rynku będzie stała tradycyjna szopka
bożonarodzeniowa, a centrum
miasta zostanie przyozdobione
dekoracjami świątecznymi.  (KP)

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Ze względu na dużą liczbę zachorowań na COVID-19, wprowadzone obostrzenia, które odnoszą
się bezpośrednio do handlu oraz zakaz zgromadzeń
powyżej 5 osób, kierownictwo miasta podjęło
decyzję o rezygnacji z tegorocznej edycji Jarmarku
Bożonarodzeniowego.

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, ze
względu na pandemię i związane z nią obostrzenia sanitarne,
przebiegały w zmienionej, stonowanej formie.
Obostrzenia związane z COVID-19
wykluczyły w tym roku organizację
koncertów i spotkań w większym
gronie. Dlatego w imieniu gliwiczan kwiaty przed pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego
złożył prezydent Gliwic Adam
Neumann oraz przewodniczący
Rady Miasta Gliwice Marek Pszo-

nak i ppłk Wojciech Gębka, p.o.
Komendanta Garnizonu Gliwice.
Prezydent Neumann złożył również kwiaty przy pomniku żołnierzy
francuskich przy ul. Kozielskiej.
Święto Niepodległości upamiętnia
wydarzenia z 11 listopada 1918
roku. Tamtego dnia w Warszawie

Rada Regencyjna przekazała
Józefowi Piłsudskiemu władzę
wojskową, a Niemcy w okolicach
Compiègne podpisały zawieszenie broni. Dobiegła końca I wojna
światowa, a Polska wróciła na
mapę świata. Rozpoczęła się historia II Rzeczypospolitej.

(mf)
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Nagrody w dziedzinie
kultury przyznane

fot. Garage Media / UM Gliwice

fot. Garage Media / UM Gliwice

Katarzyna Rosłon, Michał Patycki, Marek Niewiarowski i Bogusław Tracz – to laureaci nagród prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury za 2019 rok. W tym roku nagrody
zostały przyznane już po raz 27, jednak ze względu na epidemię koronawirusa uroczysta gala nie odbyła się. Poznajcie mocną gliwicką czwórkę, której zawdzięczamy
wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych. 
(mm)

Otrzymała nagrodę za całokształt twórczości artystycznej. Jest plastyczką, architektką, projektuje scenografię, fotografuje. Droga do sztuk plastycznych wiodła
w jej przypadku przez słowo – chciała zostać dziennikarką. Jak sama mówi, nie chce
być modna, a jej projekty architektoniczne są ponadczasowe. Gdy wszechobecne
są komputery, ona docenia umiejętność szkicowania i rysunku. Dr Katarzyna
Rosłon spełnia się w pracy dydaktycznej jako wykładowczyni w Katedrze Sztuk
Pięknych i Projektowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Został nagrodzony za osiągnięcia twórcze w 2019 roku – jego prace zostały
zaprezentowane na wystawach w Katowicach, Krakowie, Łodzi i Pradze. Jest
młodym gliwickim fotografem. Żartuje, że robi zdjęcia, bo nie chciało mu się
uczyć anatomii w malarstwie. Fotograficznego bakcyla połknął w Młodzieżowym
Domu Kultury w Gliwicach. Obecnie studiuje w Instytucie Fotografii Twórczej
na Uniwersytecie Śląskim w czeskiej Opawie.

fot. Garage Media / UM Gliwice

Michał Patycki

fot. Garage Media / UM Gliwice

Katarzyna Rosłon

Marek Niewiarowski

Bogusław Tracz

Został nagrodzony za całokształt twórczości w dziedzinie upowszechniania
kultury. W Gliwicach zna go każdy fan muzyki alternatywnej – to między innymi
jego zaangażowaniu zawdzięczamy imprezy takie jak festiwal Winter Reggae czy
Punk Generation. Pracuje przy organizacji miejskich finałów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, działał także w Zespole Branżowym ds. Kultury w Gliwicach.
Jako wydawca ma na koncie blisko setkę tytułów muzycznych. Dobrze pamięta
też swoją pierwszą płytę winylową – w sklepie przy ul. Zwycięstwa dostał od
mamy „Śmierć w dyskotece” zespołu Lombard.

Naukowiec otrzymał nagrodę w dziedzinie ochrony kultury za całokształt działalności. Gliwiczanin od urodzenia, dla którego Gliwice to nie tylko miejsce
zamieszkania, ale i obiekt zawodowej ciekawości. „Gliwice. Biografia miasta”
to bestseller wydany przez Muzeum w Gliwicach. Blisko 600-stronicowe wydawnictwo ma niewątpliwą wartość historyczną, jednak przede wszystkim jest
to pasjonująca lektura dla gliwiczan. W bogatym dorobku pisarskim Bogusława
Tracza, poza książkami o historii Górnego Śląska, jest także książka o... hippisach.
Dr Bogusław Tracz pracuje w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.
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Aleksander Nowak z ważną nagrodą
Gliwicki kompozytor Aleksander Nowak został laureatem 10. edycji nagrody polskiego środowiska
muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej 2020. Uroczysta gala odbyła się w sobotę 7 listopada.

Aleksander Nowak jest
uważany za jednego
z najwybitniejszych
kompozytorów polskich
swojego pokolenia.
Urodził się w Gliwicach, w naszym
mieście rozpoczął także edukację
muzyczną w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II st. im. L. Różyckiego. Studiował kompozycję
na Akademii Muzycznej im.
K. Szymanowskiego w Katowicach
oraz uniwersytecie w Louisville
w Stanach Zjednoczonych. Obecnie dr hab. Aleksander Nowak jest
kierownikiem Katedry Kompozycji
i Teorii Muzyki AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Aleksander Nowak
Nowak jest autorem kilkudziesięciu utworów instrumentalnych
i wokalno-instrumentalnych,
między innymi opery „ahat-ilī –
Siostra bogów” do libretta Olgi
Tokarczuk. W 2007 roku Prezydent

Lockdown kultury

Miejska Biblioteka Publiczna
w Gliwicach oferuje swoim czytel-

nikom bezpłatny dostęp do bazy
Legimi, w której do dyspozycji są
tysiące ebooków i audiobooków.
Zachęcamy do śledzenia mediów

...i jeden instrument. W piątek 20 listopada wystąpi gliwicki pianista i kompozytor Krzysztof Kobyliński. Występ będzie transmitowany na Facebooku.

6

fot. M. Buksa / Jazzovia

Krzysztof Kobyliński

Transmisja koncertu rozpocznie
się na Facebooku PalmJazzu
o godz. 19.15. Wydarzenie

publikacja książkowa. Kompozycje
Nowaka są wykonywane na najważniejszych scenach w Polsce,
z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie na czele.

(mm)

Nie żyje
Wanda
Polańska

społecznościowych MBP – bibliotekarze szykują dla was spotkania
autorskie online, warsztaty, gry
i wiele innych.
(mm)

Jeden muzyk, jedna scena...
Kobyliński jest obecnie jednym z najchętniej słuchanych
jazzmanów według statystyk na
popularnym serwisie Spotify.
Czerpie inspiracje także z muzyki etnicznej i klasyki. Koncertuje
na całym świecie, grając na
dużych festiwalach i w kameralnych salach. W Gliwicach znany
jest także jako animator życia
kulturalnego, od lat zapraszając
najciekawszych muzyków jazzowych na festiwale Filharmonia
i PalmJazz.

Miasta Gliwice przyznał mu nagrodę w dziedzinie kultury, a w 2013
roku Muzeum w Gliwicach – Czytelnia Sztuki zamówiło u Nowaka
utwór „Dziennik zapełniony
w połowie”, któremu towarzyszyła

fot. A. Witwicki / UM Gliwice

Instytucje artystyczne będą zamknięte do 29 listopada. Tym samym wszystkie gliwickie kina, teatry, muzea, galerie i biblioteki pozostają nieczynne.
Część z nich zaprasza do swojej przestrzeni wirtualnej.
Kino studyjne Amok już od kilku miesięcy jest dostępne w ramach ogólnopolskiej platformy
MOJEeKINO.PL. Muzeum w Gliwicach niedawno uruchomiło
projekt „Wirtualnych wystaw
wiele...”, który umożliwia zwiedzanie ekspozycji w domowym
zaciszu. Niedługo będzie to
można zrobić także w towarzystwie wirtualnego przewodnika. Szczegóły są dostępne na
stronie muzeum.gliwice.pl.

fot. B. Barczyk / PWM

Dramat muzyczny Aleksandra
Nowaka „Drach. Dramma per
musica" powstał na kanwie powieści Szczepana Twardocha,
pisarza związanego z Gliwicami.
Twardoch napisał także libretto
operowe. Trzyaktowe dzieło wykonano po raz pierwszy w tyskiej
Mediatece od 4 do 6 października 2019 roku. Partie solowe
zaśpiewali Joanna Freszel,

Jan Jakub Monowid i Sebastian
Szumski.

fot. archiwum TMG

Nowak triumfował w prestiżowej kategorii Wydarzenie Roku
z premierą opery „Drach”. Dzieło Aleksandra Nowaka zostało
wykonane podczas Festiwalu
AUKSODRONE. W uzasadnieniu
zaakcentowano „podkreślenie
wymiarów lokalnych w oddziaływaniu uniwersalnym, za siłę przekazu muzycznego i kulturowego”.
Organizatorem wydarzenia był
Instytut Muzyki i Tańca oraz TVP
Kultura.

zakończy tegoroczny festiwal
PalmJazz.

(mm)

28 października w Krakowie zmarła Wanda
Polańska, nazywana Primadonną Polskiej Operetki. Sopranistka debiutowała w Operetce Śląskiej
w Gliwicach.
W naszym mieście Polańska
śpiewała przez sześć sezonów.
O jej czystym, pięknym głosie
znawcy mówili: Brylant Polskiej Operetki. Jej pierwsza
rola to „Zemsta nietoperza”.
Później była „Wesoła wdówka”,
„Księżniczka czardasza”, „Kraina
uśmiechu” i... przenosiny do
Operetki Warszawskiej, w której
była solistką.
Jan Kiepura podobno powiedział, że takiej gwiazdy jak Wan-

da Polańska nie powstydziłby
się Broadway. Podbijała serca
publiczności w Bukareszcie,
Moskwie, Leningradzie, Kijowie
i Charkowie. W naszym mieście,
w Gliwickim Teatrze Muzycznym,
obchodziła swój Złoty Jubileusz – 50 lat na scenie. Została
odznaczona Złotym Medalem
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Pogrzeb artystki odbył się 10
listopada na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
(mm)
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Stawiamy na sport
MILIONY
NA SPORT
Każdego roku miasto przeznacza
miliony złotych na działalność sportową. Tylko w 2020 r. z miejskiego
budżetu wyasygnowano około
14 mln zł na zadania realizowane
przez kluby sportowe, na nagrody, organizację imprez i zajęcia
sportowe, w tym m.in. w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto miasto corocznie
przeznacza środki na inwestycje
i utrzymanie miejskich obiektów
sportowych. – Gliwiczanie mogą
być dumni z naszych zawodników.
Pozytywne jest to, że zapał, pasja
i chęć zdrowej rywalizacji jest rozwijana już od najmłodszych lat.
Duża w tym zasługa sprawnie
funkcjonujących klubów sportowych i stowarzyszeń, których pełni
pasji członkowie niejednokrotnie
działają społecznie. Miłość do
sportu staramy się zaszczepiać
także w szkołach, które prowadzą oddziały trenujące uczniów
w najpopularniejszych dyscyplinach – mówi Ewa Weber, zastępca
prezydenta Gliwic, odpowiedzialna
m.in. za sferę sportu w mieście.

CZYM SKORUPKA
ZA MŁODU
NASIĄKNIE
Sport odgrywa kluczową rolę
w kształtowaniu młodych charakterów i pozytywnie wpływa
na zdrowie, dlatego miasto – doceniając jego znaczenie – chętnie
inwestuje w infrastrukturę, wspiera edukację sportową. Ta pomoc
przekłada się na ich sukcesy. A jest
ich w Gliwicach niemało.

W Gliwicach oddziały
sportowe i oddziały
mistrzostwa sportowego
funkcjonują w 14 szkołach.
W dyscyplinach takich jak
piłka nożna, piłka ręczna,
hokej na trawie, pływanie,
siatkówka, orientacja sportowa i lekkoatletyka kształci się ok. 800 uczniów.
Nie tylko w klasach sportowych
uczniowie osiągali spore sukcesy.
Do największych w ostatnim czasie można zaliczyć m.in. 1. miejsce
i awans do eliminacji Makroregionu Młodzieżowych Mistrzostw

Polski w Futsalu oraz 1. miejsce
w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Ręcznej Młodziczek, które wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 14 oraz 1.
miejsce w Polsce w Licealiadzie,
które zdobyli futsaliści z Zespołu
Szkół Techniczno-Informatycznych
(oddziały mistrzostwa sportowego). Uczniowie z ZSO nr 14 dobrze
radzą sobie również w trójboju
– zdobyli 1. miejsce w Igrzyskach
Dzieci Województwa Śląskiego
w trójboju atletycznym dziewcząt
i chłopców. W hokeju na trawie
w Gliwicach prym wiodą uczennice
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 9 – wywalczyły 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych w ramach Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży. W ostatnich
6 latach uczniowie klas sportowych
SP nr 20 i 32 zdobyli 16 medali
Mistrzostw Polski w kategoriach
młodzieżowych w hokeju na trawie (klasy prowadzi KKS Kolejarz
Gliwice), a w latach 2011–2018
byli najlepsi na Mistrzostwach
Śląska. Na przestrzeni ostatnich lat
dobrze radzili sobie również młodzi
piłkarze – w 2013 r. sportowcy z ZSO
nr 5 znaleźli się w finale Pucharu
Coca-Cola Cup, w którym puchary
wręczał Robert Lewandowski. Sportowcy z ZSP nr 13 zdobyli z kolei
wicemistrzostwo województwa
śląskiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, a uczniowie z ZSP nr
6 wywalczyli 1. miejsce w Mistrzostwach Śląska na średnim dystansie
w orientacji sportowej.

PRZYSZKOLNA
BAZA SPORTOWA
JEST SYSTEMATYCZNIE MODERNIZOWANA
Gliwice od lat kładą nacisk na
modernizacje i budowę nowych
obiektów sportowych przy szkołach. Najbardziej spektakularne
efekty widać przy ul. Syriusza,
gdzie w 2017 r. powstała arena
lekkoatletyczna, spełniająca wymogi Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki. W ostatnich kilku latach
do użytku oddano wielofunkcyjne obiekty sportowe – przy ul.
Kozielskiej (m.in. hala bokserska),
Chorzowskiej, Górnych Wałów
oraz Partyzantów. Aktualnie rozbudowywana jest baza sportowa
I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego. Przy ul. Zimnej Wody

powstaje hala sportowa i boiska:
wielofunkcyjne i do piłki ręcznej.
Warto dodać, że przy Liceum Ogólnokształcącym nr 4 przy ul. Kozielskiej zmodernizowano też szkolną
strzelnicę sportową (z dwiema
osiami strzelniczymi o długości
25 i 50 m), w której odbywają się
pozalekcyjne zajęcia w ramach
SKS i zajęcia ze strzelectwa sportowego.
Przy innych szkołach powstają
nowoczesne kompleksy wielofunkcyjnych boisk – tylko w ciągu ostatniego roku oddano 3 takie obiekty
(ZSO nr 2, ZSO nr 14 i ZSP nr 4),
a kolejne 2 są w trakcie realizacji
(ZSO nr 4, Liceum Ogólnokształcące
nr 4). Od ubiegłego roku na modernizacje szkolnych obiektów sportowych przeznaczono łącznie ponad
14 mln zł z miejskiego budżetu.

ŚWIETNE WYNIKI
GLIWICKICH
SPORTOWCÓW
W Gliwicach działa obecnie około
90 klubów i około 60 sekcji sportowych. Do najpopularniejszych
należą: piłka nożna mężczyzn, piłka
ręczna kobiet, futsal mężczyzn, koszykówka mężczyzn, szermierka,
pływanie, hokej na trawie i szachy.
Łącznie w gliwickich klubach zarejestrowanych jest około 5 tys.
zawodników, z czego około 90%
stanowią dzieci i młodzież.
Pięć gliwickich klubów występuje
w najwyższych krajowych rozgrywkach ligowych. Piast Gliwice od
kilku sezonów utrzymuje się w piłkarskiej Ekstraklasie, a w 2019 r.

fot. materiały GTK

Sport daje satysfakcję, poprawia kondycję i korzystnie wpływa na
zdrowie, budując formę, wytrzymałość oraz odporność. Dlatego szczególnie ważne jest, by zachęcać do jego uprawiania dzieci i młodzież.
Miasto od lat systematycznie inwestuje w sportową infrastrukturę,
zwłaszcza przy szkołach, wspiera klasy sportowe oraz organizacje
upowszechniające sport i zawodników, którzy często osiągają imponujące wyniki, promując Gliwice na arenie krajowej i międzynarodowej.

osiągnął największy sukces w swojej historii – mistrzostwo Polski
w sezonie 2018/2019. W sezonie
2019/2020 piłkarze Piasta zdobyli
3. miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy i tym samym klub dostał
się do kwalifikacji Ligi Europy UEFA.
W Ekstraklasie grają też gliwiccy
koszykarze Gliwickiego Towarzystwa Koszykówki i futsaliści
Gliwickiego Towarzystwa Futsalu
(Piasta Gliwice) oraz Gliwickiego
Stowarzyszenia Futsalu (P.A. Nova
Gliwice) i zespoły Akademii Szachowej Gliwice. Na poziomie 2.
ligi grają zespoły Sekcji Lekkoatletycznej GKS Piast Gliwice, siatkarki
AZS-u Politechniki Śląskiej Gliwice
oraz tenisistki i tenisiści stołowi
Klubu Tenisa Stołowego Gliwice,
futsaliści KS Sośnica Gliwice, a także piłkarki ręczne z SPR Sośnica
Gliwice. Zawodnicy z gliwickich
klubów odnoszą też sukcesy
w międzynarodowych zawodach
w boksie, ju-jitsu, szermierce i modelarstwie. Świetnie radzą sobie
też judocy, curlingowcy, pływacy
czy zawodnicy kickboxingu.
W dyscyplinach indywidualnych
w 2019 r. największe osiągnięcia
uzyskali: Stanisław Kubit (indywidualny i drużynowy Mistrz Świata
w modelarstwie lotniczym), Jacek
Żurowski (drużynowy Mistrz
Świata Seniorów w modelarstwie lotniczym), Tomasz Lipski
oraz Adam Krawiec (drużynowo
zajęli 3. miejsce w Mistrzostwach
Świata Seniorów w modelarstwie
lotniczym), Dawid Karpowicz (drużynowy Mistrz Świata Juniorów
w modelarstwie lotniczym).

NA TERENIE GLIWIC MAMY JUŻ PONAD
150 OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH
 14 boisk i stadionów sportowych o nawierzchni trawiastej oraz
1 pełnowymiarowe boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy,

 9 boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią,
 24 osiedlowe boiska sportowe,
 11 hal sportowych z widownią, 46 szkolnych sal sportowych
bez widowni, salę szermierczą, stadion lekkoatletyczny,

 6 krytych pływalni, sztuczne lodowisko, lodowisko sezonowe,







boisko do piłki nożnej plażowej,
9 kortów tenisowych, lotnisko,
2 sale bokserskie,
2 sale sportowe do sztuk walki,
2 baseny otwarte i kąpielisko,
32 obiekty rekreacyjne na świeżym powietrzu (siłownie plenerowe,
skate parki, pumptracki, tory do gry w bule, pola do disc golfa),
około 40 przyszkolnych boisk i obiektów sportowych.
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W 2019 r. na najwyższym podium
stanęli też mistrzowie sztuk walki:
23-letni Kacper Szczurowski – utalentowany judoka AZS-u Gliwice (3.
miejsce w Mistrzostwach Europy
Młodzieżowców w judo), zawodnicy klubu BJJ Factory, którzy zostali
powołani do kadry narodowej:
Tomasz Paczka (Mistrzostwo Europy Seniorów w ju-jitsu), Wojciech
Gryz (wicemistrzostwo Europy Seniorów w ju-jitsu), Agnieszka Durmowicz (wicemistrzostwo Europy
Seniorów w ju-jitsu) i Piotr Dudziński (wicemistrzostwo Europy Młodzieżowców w ju-jitsu). Wspaniale
spisała się również Justyna Ciborska, zawodniczka GSWW Najemnik
Gliwice, która w 2019 r. zdobyła 3.
miejsce w Mistrzostwach Świata
Seniorek w kickboxingu. Justyna
jest 10-krotną Mistrzynią Polski,
zdobywczynią trzech Pasów WKN 1
PZKB. Trzykrotnie zdobyła 3. miejsce na Mistrzostwach Europy, jest
wicemistrzynią świata juniorów
WAKO.
W 2019 r. głośno było też o szermierzach, którzy kontynuują bogatą tradycję i dokonania gliwickiego
fechtunku. Damian Michalak był
członkiem reprezentacji, która
wywalczyła Mistrzostwo Europy
Juniorów w szermierce, a Karolina
Staszulonek z reprezentacją Polski
zdobyła 3. miejsce w Mistrzostwach Europy Kadetek w szpadzie.

KIERUNKI
ROZWOJU
SPORTU
Aby wzmocnić pożądane kierunki
rozwoju sportu i rekreacji w Gliwicach od 2021 r., miasto pracuje nad
nową strategią rozwoju sportu. Ten
kluczowy dokument, jako załącznik
do projektu uchwały Rady Miasta
jest szeroko omawiany i konsultowany, m.in. ze środowiskiem
sportowym i radnymi. Główne
akcenty stawia się na silniejsze
wsparcie tzw. dyscyplin priorytetowych, szkolenie dzieci i młodzieży,
dalszy rozwój bazy sportowej i upowszechnianie kultury fizycznej.
W planach jest również powołanie
nowej miejskiej jednostki sportowej. – To wyjście naprzeciw oczekiwaniom gliwickiego środowiska
sportowego i rosnącym potrzebom
naszych mieszkańców – podkreśla
Ewa Weber.
(mf)
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z miasta

Na terenie Przedsiębiorstwa Zagospodarowania
Odpadów w Gliwicach, w sąsiedztwie składowiska
przy ul. Rybnickiej, ma powstać nowa siedziba PZO,
a w niej Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt
będzie spełniał dwie funkcje: dydaktyczną i merytoryczną – w zakresie bieżącego nadzoru nad składowaniem i gospodarowaniem odpadów w mieście.
Projekt siedziby PZO i CEE
opracowało STUDIO BB ARCHITEKCI. Projektanci przewidzieli
budowę parterowego budynku
o nietypowym planie, z zielonym
dachem przystosowanym do ruchu pieszych, który wkomponuje
się w bezpośrednie otoczenie.
Forma obiektu była inspirowana
sąsiadującym wzniesieniem, które jest zrekultywowaną kwaterą
zutylizowanych śmieci. W projekcie zaproponowano elementy
prefabrykowane i ekologiczne:
blachę fałdową, belki konstrukcyjne z drewna klejonego oraz
zielony dach. Na dachu zaprojektowano ścieżkę edukacyjną
z tablicami informacyjnymi,
instalację fotowoltaiczną oraz
przewidziano miejsce na ule dla
pszczół.

Strefa przedwejściowa do
budynku ma pełnić funkcje
edukacyjne dla najmłodszych.
Na placu przed budynkiem
zaproponowano dysze wodne
wraz z nietypowymi meblami
miejskimi. Meble utworzą znak
graficzny symbolizujący recykling.
W strefie wznoszącego się dachu
wkomponowano w teren stopnie
do siedzenia. Tworzą one miejsce
do wypoczynku i edukacji ekologicznej na świeżym powietrzu.
Ze strefy przedwejściowej zaproponowano dwie ścieżki edukacyjne: pierwszą na dach budynku
oraz drugą, która wspina się na
zrekultywowaną kwaterę śmieci.
Tam odwiedzający będą mogli

fot. J. Budak / UM Gliwice

Pięknie wokół
czechowickiej kapliczki

wizualizacja: studio BB

Wtopione w przestrzeń. Centrum Edukacji
Ekologicznej

przejść się po zrekultywowanym
wysypisku i zobaczyć z dystansu
część przed rekultywacją.
W budynku znajdą się biura,
pomieszczenia socjalne, sala
wystawienniczo-edukacyjna oraz
sala konferencyjno-edukacyjna.

We wnętrzu, w strefie wejściowej, zaproponowano
miejsce na naturalnie rosnące drzewo, które podkreśli symbolikę projektu.
Wnętrzom nadano industrialny charakter – wprowadzono elementy
wykończeniowe z betonu, drewna,

wyeksponowano instalacje. Bezpośrednio przy sali konferencyjno-edukacyjnej znajdzie się przeszklone
pomieszczenie wymiennikowni,
stanowiące również pomieszczenie pokazowe służące pokazaniu
nowoczesnych technologii odzysku
energii i ogrzewania budynku.
W Centrum Edukacji Ekologicznej eksponowane będą dokonania studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
To efekt współpracy Przedsiębiorstwa Zagospodarowania
Odpadów z uczelnią na niwie
edukacyjno-projektowej, zainicjowanej na początku tego roku.

Powstały murale
Politechniki Śląskiej

Na terenie kampusu Politechniki Śląskiej, przy placu Krakowskim, powstały
murale z fotografiami prezentującymi uczelnię w dwóch ujęciach czasowych. Przeszłość przeplata się z teraźniejszością, pozwalając przechodniom
poznać wybrane momenty z jej ponad 75-letniej historii.
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została wyremontowana. Teraz,
w ramach GBO 2020, zagospodarowana została przestrzeń
wokół – uporządkowano teren
i zniwelowano go, wykonano podbudowę, nowe granitowe obrzeża
i nawierzchnię z kostki granitowej,
a ziemię obsadzono krzewami.
Zadanie o wartości 56,5 tys. zł
zrealizował Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach. 
(mf)

fot. materiały Politechniki Śl.

Zakończono prace przy zagospodarowaniu terenu
wokół kapliczki w Czechowicach. Przy wyremontowanym kilka lat temu obiekcie wykonano nawierzchnię
z kostki granitowej, nasadzono zieleń, teren uporządkowano. To kolejne zadanie, które zrealizowano
w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2020.
U zbiegu ulic Toszeckiej i Nad Łąkami od 1900 r. stoi kapliczka św. Jana
Nepomucena. Zastąpiła tzw. kaplicę polną ufundowaną w 1823 r.
przez Józefa von Welczka z Łabęd.
Została zbudowana na planie
prostokąta, w okrągłym okienku
w pobliżu otworu w kształcie
krzyża ulokowano figurę Matki
Bożej Różańcowej. Wnętrze kapliczki zdobi ołtarz z obrazem św.
Jerzego. W 2014 r., kosztem 150
tys. zł z budżetu miasta, kapliczka

W ramach współpracy studenci
architektury wykonali już opracowania projektowe odnoszące się
do 4 zadań: projektu wystawy stacjonarnej i wystawy mobilnej, projektu kreatywnych gier i rozwiązań
promujących ideę segregacji oraz
wiedzy z zakresu gospodarowania
odpadami w sali audiowizualnej
w nowej siedzibie PZO oraz plakatu
promującego powyższe aspekty. Zadanie zakończono konkursem prac
studenckich i wystawą prac, którą
można zobaczyć w formie multimedialnej pod adresem https://
kuula.co/share/collection/7PKx4?fs=1&vr=1&zoom=1&thumbs=3&inst=pl&info=0&logo=1. (kik)

Na Politechnice Śląskiej wiedzę i kompetencje od pokoleń
zdobywa wielu młodych ludzi,
a dydaktyczną i badawczą misję kontynuowali od 1945 roku
profesorowie przedwojennej
Politechniki Lwowskiej. To tam
trwają prace badawcze nad najbardziej naglącymi zagadnieniami
z otoczenia społeczno-gospodarczego lub obserwowanymi w społeczeństwie, tak jak w przypadku

wirusa SARS-CoV-2. Dlatego,
z okazji 75-lecia istnienia uczelni, Politechnikę Śląską można
poznawać dzięki muralom, które
znajdują się przy ul. Akademickiej. Połączono na nich tradycję
i potencjał Kresów Wschodnich
i Górnego Śląska. Galeria wielkoformatowych zdjęć ukazuje
początki, rozwój i współczesność
jedynej uczelni badawczej na Śląsku. Pomysłodawcą przedsięwzię-

cia jest rektor Politechniki Śląskiej
prof. Arkadiusz Mężyk. Kompozycja każdego z murali składa się
z warstwy wizualnej i tekstowej.
Krótkie opisy towarzyszące poszczególnym obrazom pomagają
w rozpoznaniu przedstawianych
scen, osadzając fotografię na osi
czasu. Murale zaprojektował prof.
Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej.

(Pol.Sl.)
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ekonomia i ekologia

Ciepła woda bez piecyka
Coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych, które od lat zaopatrywane są w ciepło systemowe do ogrzewania budynków, decyduje się
na definitywną likwidację piecyków gazowych zwanych potocznie
„junkersami” na rzecz ciepła z PEC, również do podgrzania wody
z kranu. W Gliwicach podjęły się tego spółdzielnie „Przy Politechnice
Śląskiej”, „Żwirki i Wigury” oraz „Aleja Majowa”.
Od 2018 roku już w 507 mieszkaniach w 10-piętrowcach z wielkiej płyty (przy ul. Kokoszki, Derkacza, Łużyckiej, Cichociemnych,
Czernego) zastąpiono „junkersy”
instalacjami ciepła systemowego
do podgrzania wody użytkowej.
W trakcie realizacji takiej inwestycji jest m.in. budynek przy
pl. Inwalidów Wojennych, a na
etapie projektowania – blok przy
al. Majowej.
Według mieszkańców niedogodności podczas prac nie są duże,
a korzyści bezcenne. Ciepła
woda dostępna jest natychmiast
po odkręceniu kranu i w idealnej
temperaturze. Mieszkańcy nie
muszą martwić się o przeglądy
techniczne i szczelność instalacji.
Jest bezpiecznie i komfortowo,
a cena za użytkowanie nie jest
wygórowana.
Rezygnacja z gazowych podgrzewaczy wody pozwala ograniczyć
potrzeby cieplne budynku do
10% – wszystko dzięki likwidacji
przewodów spalinowych, które
są niejednokrotnie w bardzo
złym stanie technicznym, a po
przystąpieniu do programu „Ciepła woda bez piecyka dla Gliwic”
są zupełnie zbędne.

Przeprowadzenie inwestycji w bloku z 55
mieszkaniami zajmuje
fachowcom z PEC ok.
miesiąca. Daje to średnio
3 mieszkania na dzień,
przy założeniu, że czas
pracy w jednym mieszkaniu wynosi maksymalnie
4–5 godzin.
PEC-Gliwice zachęca wszystkie wspólnoty i spółdzielnie
mieszkaniowe, które już korzystają z ciepła systemowego do
ogrzewania mieszkań, aby zdecydowali się na takie rozwiązanie
również do podgrzania wody
użytkowej.
Dodatkowym atutem jest to,
że właściciele lub zarządcy
nieruchomości, korzystający
z całorocznej dostawy ciepła na
potrzeby ciepłej wody użytkowej
(c.w.u), mogą korzystać z ciepła
systemowego przez cały rok,
także na cele ogrzewania. 

(PEC-Gliwice)
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Dlaczego warto postawić na ciepło systemowe mówi Grzegorz Budny, prezes SM „Żwirki
i Wigury”
Grzegorz Budny: Impulsem dla naszej spółdzielni była inicjatywa mieszkańców bloków przy ul. Cichociemnych 6 i 8, którzy
wystąpili o korzystanie z miejskiego ciepła także do podgrzania wody użytkowej w ich budynkach już w 2019 roku. Na tej
podstawie opracowano projekt i po uzyskaniu pozwolenia na
budowę przystąpiono do wykonania zadania w budynku pod
numerem 8. PEC-Gliwice ze swojej strony do końca sierpnia
tego roku zainstalował nowoczesny dwufunkcyjny wymiennik
ciepła (na potrzeby c.o. i przygotowania c.w.u.), a spółdzielnia
po wyłonieniu wykonawcy w sierpniu i wrześniu wykonała prace
montażowe związane z instalacją nowych poziomów i pionów
ciepłej wody z podłączeniem ich w mieszkaniach w miejsce
zlikwidowanych „junkersów”. Dobrym przykładem były materiały z podobnej inwestycji zrealizowanej w zasobach SM przy
Politechnice Śląskiej, udostępnione przez PEC-Gliwice.

Czy prace montażowe były uciążliwe dla mieszkańców?

Uciążliwość dla mieszkańców została sprowadzona do niezbędnego minimum i była związana z czasem wykonywania prac
w danym mieszkaniu, a te były rozpoczynane i kończone w ciągu
jednego dnia. Wykonawca podchodził do każdego mieszkania
indywidualnie, elastycznie reagując na sugestie mieszkańców
i wykonywał podłączenie c.w.u. w miejscu likwidowanego podgrzewacza w sposób, który był jak najbardziej akceptowalny
przez mieszkańca. Dzięki zastosowanej technologii prowadzenia
pionów c.w.u. w kanałach spalinowych po likwidowanych podgrzewaczach zakres ograniczał się w większości przypadków do
wykonania otworu wielkości 25 na 30 cm w łazience lub w kuchni
za szafkami i w efekcie w całości zakrywają go drzwiczki rewizyjne. Ostatecznie jedyny element, który pozostaje widoczny, to
podłączenie ciepłej wody do instalacji mieszkaniowej. Należy
podkreślić, że całość prac prowadzona jest w sposób, który
nie powoduje konieczności wykonywania remontu w łazience.

Ile trwała cała inwestycja?

Prace realizowane przez wykonawcę wewnętrznej instalacji
ciepłej wody użytkowej na zlecenie spółdzielni trwały od 19
sierpnia do 18 września i w tym czasie wykonawca zrealizował
poziomy w piwnicy oraz 5 pionów w budynku 11-kondygnacyjnym z podłączeniem 53 mieszkań. Prace w mieszkaniach trwały
od 31 sierpnia do 18 września, czyli trzy tygodnie robocze.
W pierwszym tygodniu realizowano instalację w 3 mieszkaniach
dziennie, w dwóch kolejnych w 6 mieszkaniach dziennie. Prace
w jednym mieszkaniu były wykonywane w ciągu jednego dnia
i trwały od 5 do 8 godzin w zależności od stopnia utrudnienia.

I jak efekty?

Zadowoleni są i mieszkańcy, i spółdzielnia. Wiemy już, że w budynku przy Cichociemnych 8 osiągane są bardzo korzystne
wskaźniki wykorzystania ciepła na podgrzanie 1 m3 wody, a będzie jeszcze lepiej po optymalizacji układu. Mając taki przykład,
łatwiej będzie nam zachęcać do podobnej inwestycji mieszkańców kolejnych budynków.

Proszę podać co najmniej trzy powody, dla których warto
zdecydować się na ciepło systemowe.

Pierwszym i najważniejszym argumentem dla przeprowadzenia
zmiany sposobu przygotowania c.w.u. jest bezpieczeństwo mieszkańców. Likwidując gazowe podgrzewacze wody i kanały spalinowe,
likwidujemy jednocześnie zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla,
czyli czadem oraz niebezpieczeństwo ulatniania i w konsekwencji
wybuchu gazu. W kanałach spalinowych często budują gniazda
ptaki. Powodując ich niedrożność, stwarzają zagrożenie dla życia
mieszkańców. Likwidacja kanałów spalinowych zmniejsza poza tym
straty ciepła, poprawia wentylację mieszkań poprzez zwiększenie
ciągu w kanałach wentylacyjnych, a także eliminuje koszty związane
z utrzymaniem kanałów spalinowych we właściwym stanie technicznym. Dodatkowym aspektem likwidacji piecyków gazowych są
oszczędności związane z kosztami ich eksploatacji oraz ewentualnej
wymiany, jak również uzyskanie większej ilości miejsca w łazience.
Nie do pominięcia jest również fakt uzyskania efektu ekologicznego związanego ze zmniejszeniem emisji spalin do atmosfery.
Dokładamy w ten sposób kamyczek do działań na rzecz przyszłości naszej planety. 
(PEC-Gliwice)
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gliwice pomagają
Od 24 października kawiarnie, bary i inne
lokale gastronomiczne mogą sprzedawać
jedzenie tylko na wynos lub w dostawie.
Żeby wspomóc gliwickich przedsiębiorców, tworzymy dla was bazę #GliwiceNaWynos.

#GliwiceNaWynos

Tam zamówisz
posiłki i catering!

Polski rząd wprowadził takie ograniczenie, z powodu rosnącej liczny
zakażeń koronawirusem, po raz drugi. Pierwszy raz restauracje
zawiesiły stacjonarną działalność w marcu, a ponownie otworzyły
się dla gości po niemal dwóch miesiącach, 18 maja. Wznawiamy
zatem akcję, która wiosną cieszyła się sporym zainteresowaniem.
W bazie #GliwiceNaWynos znajdziecie namiary na miejsca, które
oferują jedzenie na wynos i/albo z dowozem. Osoby, które prowadzą
na terenie Gliwic lokale, których nie ma na liście, a chcą się dopisać,
mogą to zrobić mejlowo, wysyłając wiadomość na adres promocja@
um.gliwice.pl.


Nazwa

Adres

Telefon

Jak w Dym

Główna 8,
44-109 Gliwice – Łabędy

731-886-084

Bar Teatralny

Kościuszki 12,
44-100 Gliwice
Tarnogórska 12A, 42-677 Szałsza
Zygmunta Starego 20,
44-100 Gliwice

32/231-47-21

Restauracja Zodiak

Informacja

Niesamowicie dobra pizza z pieca opalanego drewnem, niepowtarzalne sosy oraz
możliwość własnej kombinacji pizzy. Wszystko wykonujemy od podstaw. Fajne
dania główne, zapiekanki oraz placek po węgiersku.
https://pl-pl.facebook.com/bar.
Przyjmujemy zamówienia na wynos i z odbiorem własnym,
teatralny/
w godzinach 8.00–18.00 (sobota 8.00–17.00).
www.zodiak.gliwice.pl
Odbiór osobisty w godzinach 12.00–16.00
www.jakwdym.pl

Sushi Kushi Gliwice

Bankowa 8, 44-100 Gliwice

32/230-64-99
32/330-83-10, 501-606-242
32/723-27-82, 535-640-922

Pierogi z michy

Żurawia 55, 44-122 Gliwice

511-816-755

Zjedz se, nocom

Łużycka 24, 44-100 Gliwice

539-331-973

https://www.sushikushi.com/
gliwice
https://pl-pl.facebook.com/
pierogizmichy
https://www.facebook.com/
zjedzsenocom

Pizza Saluto

Rynek 14, 44-100 Gliwice

32/337-40-40

www.pizzasaluto.pl

Toster

Bankowa 7, 44-100 Gliwice

507-416-822

Sałatki, nasze jedyne w swoim rodzaju TOSTY i bułeczki BAO.

Bistro Staroofka
Juicy Lucy Burger Bar
Nocny Marek

Dolnych Wałów 5, 44-100 Gliwice
Raciborska 5, 44-100 Gliwice
Pszczyńska 65a, 44-101 Gliwice

694-674-464
505-233-124
888-121-444

Pierogi Na Piasku

Na Piasku 1, 44-100 Gliwice

32/231-62-46

Polsko Włoski Pasta Express

Dworcowa 26, 41-100 Gliwice

733-111-191

https://www.facebook.com/
tostergl/
https://www.bistrostaroofka.pl/
http://juicylucy.pl/
https://www.nmpizza.pl/
https://pl-pl.facebook.com/
pieroginapiasku
http://www.polskowloski.pl/

Qchnia Kuchnie Świata
Restauracja Pizzeria Pod
Drewnianym Bocianem

796-775-444

Międzynarodowa

668-698-660

http://www.qchnia.org/
http://www.drewnianybocian.
com.pl/

Dania na lunch, Pizza, Sałatki

794-712-911

https://www.ryokansushi.pl/

Japońska, Sushi

888-385-777

https://shrimp-house.pl/

Superfranco

Dworcowa 45, 44-100 Gliwice
Paderewskiego 56d
44-105 Gliwice
Jana Siemińskiego 18,
44-100 Gliwice
Dolnych Wałów 8,
44-100 Gliwice
Okopowa 2, 44-100 Gliwice

737-70-70-60

Alibi Pizza Pub & Restaurant

Wolności 58, 44-178 Przyszowice

510-804-515

http://superfranco.pl/gliwice/
https://pl-pl.facebook.com/
alibipizza

Owoce morza. Restauracja czynna codziennie do godz. 22.00.
Dowozy do 22 kilometrów od lokalu, także poza Gliwice.
Dania na lunch, Pizza

Andros Bar

Nowy Świat 9, 44-100 Gliwice

http://www.kuchniadomowa.eu/

Dania na lunch, Zupy

Da Grasso

Krupnicza 23, 44-100 Gliwice

32/230-88-85, 506-327-581
512-383-883

https://www.dagrasso.pl/

Pizza

Freshburger

Pszczyńska 49, 44-100 Gliwice

537-316-666

Burgery

Kapadocja Kebab Sikornik

Czajki 19A, 44-122 Gliwice

512-502-342

Korova Burger Bar

Kaczyniec 15, 44-100 Gliwice

739-225-289

https://www.freshburger.pl/
https://pl-pl.facebook.com/
KapadocjaKebabSikornik/
http://korovaburger.pl/

Trio Catering & Bar

Ryokan Sushi
Shrimp House

www.triocatering.pl

Nasze menu dostępne jest na stronie oraz na Facebooku!
Sushi, zupy, makarony, desery, zamówienia telefonicznie lub online. Odbiór
w lokalu lub z dowozem na terenie Gliwic.
Czynne w godzinach 12.00–18.00. Wydajemy na wynos. Zadzwoń, zamów
i odbieraj bez kolejki.
Zasady dostawy: Dowozimy w obrębie 15 km od naszej restauracji. Koszt dowozu
to 1 zł za 1 km.
Czynne codziennie od 10.00 do 22.00. Zamówienia: telefonicznie, na stronie
internetowej, przez naszą aplikację mobilną oraz przez Pyszne.pl. Opłaty online,
kartą i gotówką. Możliwość dostawy bezkontaktowej (warunkiem jest opłacenie
online i dodanie odpowiedniej notatki do zamówienia).

Polska, Dania obiadowe, Lunch
Burgery
Włoska, Pizza
Pierogi, Zupy
Włoska, Makarony, Pizza

Pizza, Włoska, Dania na lunch

Kebab, Burgery
Burgery

Krowa z Knurowa

1 Maja 57, 44-194 Knurów

732-550-394

Maxi Pizza

Młyńska 16, 44-100 Gliwice

32/733-66-66

Napoli Pizzeria

Odrowążów 101B, 44-113 Gliwice

32/331-21-39

Nocna Pizza Gliwice
Pataya Sushi

Podlesie 5, 44-102 Gliwice
Bankowa 5, 44-100 Gliwice

531-070-730
796-558-377

Pizza Dominium

Rynek 2, 44-100 Gliwice

22/210-10-10

Tito tito
Pizzeria & Restauracja
Bazylia

Plebańska 7, 44-100 Gliwice

721-69-69-69

https://www.krowazknurowa.
pl/
https://www.maxipizza.pl/
http://www.napoli-sosnica.pl/
pizza.html
https://nocna-pizza.pl/
https://pataya.pl/
https://www.pizzadominium.
pl/
www.titotito.pl

Kopernika 49, 44-117 Gliwice

32/238-18-97

https://www.bazyliagliwice.pl/

Włoska, Makarony, Pizza

795-769-957

https://www.poprostukebab.pl/

Kanapki, Sałatki, Kebab

Prime Kebab
Sapori Divini
Sushi House

Księdza Antoniego Korczoka 48,
44-103 Gliwice
Raciborska 1a, 44-100 Gliwice
Górnych Wałów 22, 44-100 Gliwice
Młyńska 8, 44-100 Gliwice

577-775-009
730-227-399, 730-224-655
730-208-080

Dania na lunch, Gyros, Kebab
Włoska, Pizza
Sushi, Japońska, Zupy

SzAMMa

Raciborska 1, 44-100 Gliwice

798-837-873

Po Prostu zapiekanki kebab
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Zapiekanki z ogórem czy
bez?
Zdrowa Krowa

Rynek 7, 44-100 Gliwice

508-574-567

Raciborska 2, 44-100 Gliwice

733-253-730

http://www.primekebab.pl/
http://saporidivini.pl/
http://www.sushihouse.com.pl/
https://szamma-dom-polskiego
-wina-aiii.business.site/
https://www.facebook.com/
zogoremczybez/
https://zdrowakrowa.com/

Biesiadowo

Młyńska 8, 44-100 Gliwice

32/230-08-32

https://biesiadowo.pl/
z-gliwice-ul-mlynska

Burgery
Pizza
Pizza
Pizza
Sushi, Japońska, Tajska
Włoska, Makarony, Pizza
Włoska, Pizza

Dania obiadowe, Pizza
Kanapki, Przekąski, Amerykańska
Burgery, Amerykańska, Sałatki
Burgery, Amerykańska, Pizza
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gliwice pomagają
Nazwa

Adres

Domek Smaków

Reymonta 5, 44-103 Gliwice –
Sośnica

Fabryka Naleśników
Zwycięstwa
Pizzeria Piwniczka
Pizzeria Vinci
Restauracja U Gawła
Burger Non-Stop
Dobry Zbeer
Mihiderka
Smaczny Kredens
Meet & Fit – Slow Food
Bar „U Piotra”
Czar Gar – Bar obiadowy
Kebab Leyla
Obiadowo
Bar Przypiecek
Micha Gliwice
Pizzeria Casa Bella Gliwice
Git & Fit Zdrowe Miejsce
Bar Wesołe Gary
Orient Ekspres
Restauracja Plado
Wine Bar Lofty
Bar pod Pierożkiem
Desa gastrobar
Hemingway Club
Gelateria Veneta

Telefon

www

https://pl-pl.facebook.com/
510-107-702
domek.smakow.sosnica
https://pl-pl.facebook.com/
Zwycięstwa 12, 44-100 Gliwice
666-190-180, 668-953-193
FabrykaNalesnikow
Łużycka 2e, 44-100 Gliwice
32/335-44-82
https://www.piwniczka-gliwice.pl/
Sikornik 15, 44-122 Gliwice
32/232-22-22
www.pizzeriavinci.pl
https://pl-pl.facebook.com/
Łabędzka 26, 44-100 Gliwice
601-428-253
RESTAURACJAUGAWLA/
Chorzowska 153C, 44-100 Gliwice
573-402-697
www.burgernonstop.eatbu.com
Zygmunta Starego 11a, 44-100 Gliwice
691-473-239
https://www.dobryzbeer.com/
Kaczyniec 13, 44-100 Gliwice
32/231-11-49
http://www.mihiderka.pl/
https://pl-pl.facebook.com/
Zabrska 18, 44-100 Gliwice
503-327-803
smacznykredens/
Lipowa 1, 44-100 Gliwice
511-126-662
http://www.meetandfit.pl/gliwice
Zwycięstwa 17, 44-100 Gliwice 570-100-110, 32/232-24-02
www.obiady-gliwice.pl
https://www.facebook.com/CzarMłyńska 8, 44-100 Gliwice
666-085-950, 32/300-65-14
BarGliwice/?ref=nearby_places
https://pl-pl.facebook.com/
Żwirki i Wigury 65, 44-122 Gliwice
729-447-250
kebabLeyla/
Lubliniecka 45, 44-100 Gliwice
32/307-22-00
www.obiadowo.com.pl
https://pl-pl.facebook.com/pages/
Jana Pawła II 10, 44-100 Gliwice
516-464-311
category/Polish-Restaurant/
Przypiecek-408711839214851/
https://www.facebook.com/
Barlickiego 15, 44-100 Gliwice
668-004-929
michazupabar/
Floriańska 27,
32/279-55-36
www.casabella.pl
44-100 Gliwice
Czajki 1/2,
https://pl-pl.facebook.com/
32/442-11-65
44-114 Gliwice
zdrowemiejsce/
https://www.facebook.com/
Stanisława Konarskiego 25,
721-819-226
Bar-Weso%C5%82e-Ga44-100 Gliwice
ry-102810901306618/
Lutycka 27,
44-100 Gliwice
Górnych Wałów 42,
44-100 Gliwice
Zygmunta Starego 24a,
44-100 Gliwice
Okopowa 8,
44-100 Gliwice
Rynek 22,
44-100 Gliwice
Raciborska 2,
44-100 Gliwice
Siemińskiego 18-20,
44-100 Gliwice

Informacja
Zupy, Polska
Naleśniki, Słodkości
Polska, Dania na lunch, Pizza
Włoska, Makarony, Zupy
Dania obiadowe, Polska, Makarony
Burgery
Dania na lunch, Zupy, Międzynarodowa
Wegańska, Wegetariańska, Burgery
Polska, Dania obiadowe, Zupy, Lunch
Burgery, Sałatki
Polska, Dania obiadowe, Lunch
Polska, Dania obiadowe, Lunch
Kebab
Dania obiadowe, Lunch, Burgery
Polska, Dania obiadowe
Zupy, Dania obiadowe, Lunch
Pizzeria
Restauracja europejska
Dania obiadowe

32/413-06-60, 693-502-921

https://pl-pl.facebook.com/
OrientEkspres.Gliwice
https://www.facebook.com/
RestauracjaPlado/

Dania obiadowe, lunch, wypieki – z dowozem i na wynos

32/233-09-50

www.winebar-lofty.pl

Dania obiadowe, Lunch

32/231-24-05

Polska, Dania obiadowe, Lunch

32/332-74-60

https://www.facebook.com/
barpodpierozkiem/
https://www.facebook.com/
desa.gastrobar/
https://pl-pl.facebook.com/
clubhemingwaygliwice/

Dania obiadowe, Lunch, Międzynarodowa

504 705 701

https://gelateriaveneta.pl/

Lody – zamówienie wyślij wiadomością na FB, Instagram, WhattsApp lub sms-em.
Dowóz na terenie Gliwic jest bezpłatny. Poza terem Gliwic ustalany jest indywidualnie przy zamówieniu. Oferta dań cateringowych jest dostępna na stronie
www.ubereats.com oraz na naszym fanpage na Facebooku.
Hummus, wegańskie i wegetariańskie wrapsy, gorące pity i słoiki mocy. Na dowóz
lub z odbiorem osobistym przez okienko. Dostawa do 6 km 5 zł, powyżej 6 km 10 zł.
Zestawy lunchowe, dania obiadowe kuchnii Polskiej, catering (również dla firm).
Zamów z dowozem lub na wynos.

785-183-287

519-575-559

Kuchnia bliskowschodnia , Tajska

Dania obiadowe, Lunch, Międzynarodowa

Restauracja Trzy Światy

Kilińskiego 10, 44-100 Gliwice

32/230-45-56

https://pl-pl.facebook.
com/3swiatycom

Komu Hummus?

Plebańska 16,
44-100 Gliwice

575-070-565

https://pl-pl.facebook.com/
komuhummus/

Stara Szwajcaria

Łabędzka 6, 44-100 Gliwice

660-629-083, 783-783-398

www.staraszwajcaria.pl

Restauracja Kwartet

Jerzego Popiełuszki 11,
44-113 Gliwice

668-425-374

Cukiernia Śnieżka

Bednarska 5, 44-100 Gliwice

32/238-20-30

Trattoria La Rustica

Daszyńskiego 540, 44-151 Gliwice

32/724-03-08

Vege Express Bar Wegański

Bednarska 11,
44-100 Gliwice

577-652-419

https://www.facebook.com/
RestauracjaKwartet/
https://pl-pl.facebook.com/
pages/category/Bakery/
Cukiernia-%C5%9Anie%C5%BCka-531705350272307/
https://pl-pl.facebook.
com/pages/category/
Pizza-Place/Trattoria-la-rustica-308968209206679/
www.facebook.com/vegeexpressgliwice

Bo grill & restaurant

Plebańska 5, 44-100 Gliwice

606-641-841

https://zamowienia.bogrill.pl

Restauracja Helion

44-113 Gliwice, Literatów 76

32/234-07-86, 509-921-275

www.helioncatering.pl

Dania mięsne, warzywa z pieca opalanego drewnem, domowe klasyki, pierogi,
gołąbki. Zamówienia przez stronę internetową, codziennie w godz. 13.00–18.00.
Płatność poprzez szybkie przelewy internetowe lub blik.
Kuchnia polska. Danie Dnia do Twojego domu lub do Twojej firmy, w cenie 15,50 zł.
Dostawa na terenie Łabęd i Kopernika GRATIS.

Thai Vege – Po prostu co
najlepsze dla Ciebie

Basztowa 5,
44-100 Gliwice

574-079-878

https://www.facebook.com/
thaivege/

Wegańska, Wegetariańska

Restauracja Chata Polaka

Kozielska 297, Gliwice

32/302-22-22

www.chatapolaka.pl

Restauracja DiVino

Grottgera 58, Gliwice

531-551-058

Menu jest dostępne na stronie internetowej. Odbiór własny lub dowóz.
Czynne w godzinach od 10.00 do 20.00.
Zamówienia na wynos od wtorku do niedzieli w godz. od 13.00 do 21.00.

Polskie Przysmaki –
catering s.c.

Lekarska 12, GliwiceOstropa

535-660-535

Granola Bistro

Bankowa 8
44-100 Gliwice

534-879-777

Karmnik. Kawa i Ziarno

Górnych Wałów 11
44-100 Gliwice

574-322-002

Bistro Paris Paris

Krupnicza 19, 44-100 Gliwice

882-144-946

KFC GLIWICE RONDO

Okrężna 32A, 44-100 Gliwice

801-464-646

KFC GLIWICE FORUM

Lipowa 1, 44-100 Gliwice

801-464-646

KFC GLIWICE AUCHAN

ul. Rybnicka 207, 44-100 Gliwice

801-464-646

KFC GLIWICE ARENA

Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego
1, 44-102 Gliwice

801-464-646

https://kfc.pl/

Zamów wygodnie przez aplikację, do odbioru w restauracji.

Bistro & Catering 4 Pory
Smaku

Portowa 28c
44-102 Gliwice

574-011-190

www.4porysmaku.com

ZAMÓWIENIA na DOWÓZ przyjmujemy od PN do PT od godz. 12.00 do 18.00 pod
nr tel 574-011-190 lub pod adresem www.4porysmaku.com.
Aktualne ZMIENNE MENU jest dostępne na naszym FB.
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Zamówienia można składać telefonicznie lub w wiadomości prywatnej na FB.
Ciastka i torty dowozimy tego samego dnia. Dostawa na terenie Gliwic gratis.

Kuchnia włoska, makarony, pizza z pieca opalanego drewnem, desery.
Kuchnia roślinna, dania wegańskie w słoikach.

www.divino.com.pl
https://www.facebook.com/
Polskie-Przysmaki-Catering-Gli- Codzienne menu dostępne na facebooku. Zamówienia na wynos oraz z dowozem.
wice-107749534226421/"
Menu dostępne na naszym Facebooku. Pracujemy w godzinach 7.45–14.00.
Serwujemy: śniadania, kanapki, smoothie, kawę, herbatę, sałatki, zupy w słoiku,
https://www.facebook.com/
ciasta i desery. Możliwość dowozu w godzinach 9.00–12.00 lub odbiór w lokalu
granolagliwice/
w godzinach pracy. Zapytaj nas również o ofertę cateringową i ciasta na zamówienie. Zapraszamy! Instagram: granola_bistro Strona: www.granolabistro.pl
http://facebook.com/karmnik. Śniadania pierwsze, śniadania drugie i kawa. Codzienne lunche i domowe ciasta.
gliwice
Czynne 12.00–17.00. Zestawy obiadowe: zupa krem + drugie w cenie 25 zł.
https://parisgliwice.pl/
Zadzwoń, zamów i odbierz w bezpiecznej strefie albo zamów z dowozem 5 zł
zamow-online/
do 5 km. Menu na FB https://www.facebook.com/parisparisgliwice/menu lub na
stronie z możliwością zamówienia online: https://parisgliwice.pl/zamow-online/
Zamów wygodnie przez aplikację, do odbioru w restauracji, na parkingu lub
https://kfc.pl/
okienku Drive Thru. Dostępna także z dostawą do domu.
Zamów
wygodnie
przez aplikację, do odbioru w restauracji. Dostępna także
https://kfc.pl/
z dostawą do domu.
https://kfc.pl/
Zamów wygodnie przez aplikację, do odbioru w restauracji.
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gliwice pomagają

Warto korzystać z nieodpłatnej
pomocy prawnej

Dlaczego? Bo na co dzień zmagamy się z rozmaitymi trudnościami życia zawodowego lub prywatnego. Komornik
puka do drzwi, rosną odsetki od „chwilówki”, małżonek grozi rozwodem, a pracodawca wręczył wypowiedzenie.
Zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwiązań. Naprzeciw wychodzą
specjaliści działający w Gliwicach w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego
i mediacji. Niosą pomoc bezpiecznie, bo telefonicznie lub mejlowo.
Przypominamy, że...

1. poinformowanie osoby
uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach
lub o spoczywających na niej
obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub
sądowo-administracyjnym,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego,
3. sporządzenie projektu pisma
w w/w sprawach, z wyłączeniem
pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu
sądowo-administracyjnym,
4. sporządzenie projektu pisma
o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie
adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz informacje
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym
ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

...nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie
obejmuje:
1. działania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby
uprawnionej, zmierzające do
podniesienia świadomości tej
osoby o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
2. wsparcie w samodzielnym
rozwiązywaniu problemów,
w tym – w razie potrzeby –
sporządzenie wspólnie z osobą
uprawnioną planu działania
i pomoc w jego realizacji,
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fot. Freepik

...nieodpłatna
pomoc prawna
obejmuje:

3. porady dla osób zadłużonych
i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

...nieodpłatna
mediacja
obejmuje:

1. poinformowanie osoby
uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji,
3. przygotowanie projektu
wniosku o przeprowadzenie
postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej,
4. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku
o zatwierdzenie ugody.

Komu przysługuje bezpłatna
pomoc prawna
i nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie
oraz mediacje?

Przysługują każdej osobie, która
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej pomocy
pisemne oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy prawnej.
Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową z terenu Gliwic, które nie mogą
stawić się osobiście, istnieje
możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub
nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego telefonicznie
lub w miejscu zamieszkania
po uprzednim telefonicznym
umówieniu wizyty.
Z pomocy mogą skorzystać
również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych
osób w ciągu ostatniego roku.
Z tej formy pomocy prawnej
i poradnictwa obywatelskiego
mogą skorzystać osoby, które
nie są w stanie ponieść kosztów
odpłatnej pomocy.

PUNKTY
NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI
Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów
wskazanych przez właściwe
samorządy zawodowe:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Pracy Socjalnej),
ul. Sikorskiego 134 (radcy
prawni), poniedziałek–piątek:
11.00–15.00;
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci), poniedziałek–piątek:
14.00–18.00;
3. Gliwicki Ośrodek Integracji
Niepełnosprawnych, ul. Zwycięstwa 34 (radcy prawni i adwokaci), poniedziałek–wtorek
8.00–12.00, środa–czwartek-piątek 12.30-16.30.
Kontakt: npp_gliwice@ops.gliwice.eu, tel. 517-081-054.
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (punkty prowadzone przez
Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego
„Dogma”, obsługiwane przez

adwokatów, radców prawnych):
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2, ul. Partyzantów 25, poniedziałek–piątek: 13.15–17.15;
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny
nr 2, ul. Kopernika 63, poniedziałek –piątek: 15.00–19.00.
Kontakt: zd@um.gliwice.pl, tel.
32/239-12-59.

NIEODPŁATNE
PORADNICTWO
OBYWATELSKIE
i MEDIACJE
(punkty prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,
obsługiwane przez adwokatów,
doradców obywatelskich):
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. Gierymskiego 7, poniedziałek-piątek: 15.00–19.00;
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów 25,
poniedziałek–piątek: 9.00-13.00.
Kontakt: zd@um.gliwice.pl, tel.
32/239-12-59. 

(kik)
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warto wiedzieć / komunikat

22 listopada w Czechowicach, Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi miały odbyć się ponowne wybory do Rad Dzielnic. Ze względu
na liczbę zgłoszonych kandydatów ostatecznie nie zostaną one przeprowadzone. Same rady jednak powstaną i dotyczy to Ligoty Zabrskiej,
Szobiszowic oraz Wójtowej Wsi. W Czechowicach nie udało się zebrać
wystarczającej liczby kandydatów.
W statutowym terminie poprawne zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów (powyżej
15) złożono do trzech Rad Dzielnic – Ligota Zabrska, Szobiszowice oraz Wójtowa Wieś. Do Rady
Dzielnicy Czechowice zgłoszono
12 kandydatów, co stanowi licz-

Ligota Zabrska
1) Dutkiewicz Bartłomiej
2) Grabiec Marcin
3) Grodzka Katarzyna
4) Hereźniak-Mach Anna
5) Łojewska Dorota
6) Możdżeń Michał
7) Piaściński Krzysztof
8) Pośpiech Łukasz
9) Prusek Karol
10) Raczyński Kacper
11) Świduszek Beata
12) Świtała Krzysztof
13) Wójcik Aneta
14) Wójcik Piotr
15) Zemka Dawid

bę zbyt małą, aby wybory mogły
się tam odbyć. Skutkiem tego
w Czechowicach Radę Dzielnicy
uznano za niewybraną.
W grupie osób zgłoszonych do
Rad Dzielnic Ligota Zabrska,
Szobiszowice i Wójtowa Wieś

Szobiszowice
1) Chruszcz Barbara
2) Gogoliński Piotr
3) Kowińska Katarzyna
4) Kowiński Jacek
5) Krężel Katarzyna
6) Moroń Teresa
7) Prejzner Zdzisław Edward
8) Pstraś Elżbieta
9) Skoczek Teresa
10) Tylutko Marta
11) Tylutko Tomasz
12) Urbaniak-Leśniak Magdalena
13) Wawro-Szybiak Joanna
14) Witek Tadeusz Czesław
15) Zieliński Tomasz

część zarejestrowanych złożyła
rezygnacje z kandydowania.
W każdej dzielnicy pozostało
po 15 kandydatów, co pozwala na rezygnację z formuły
głosowania – rady po prostu
powstaną z dniem 22 listopada.

(BR/kik)

Wójtowa Wieś
1) Harazim Adam
2) Kostowski Wojciech
3) Krząkała Marek
4) Lubowski Zbigniew
5) Łyda Maria
6) Malitowski Jerzy
7) Nowak Mariola
8) Oryszczak Łukasz
9) Puszcz Paulina
10) Swoszowska Justyna
11) Szewczyk Michał
12) Szklanny Łukasz
13) Wajda Anna
14) Warzecha Bogumiła
15) Zuber-Stoncel Agnieszka

fot. Freepik

Trzy dzielnice z radami,
bez wyborów

Pomoc w walce
z uzależnieniem

Działający przy Poradni Zdrowia „MEDYK” (ul.
Kozielska 16) Punkt Informacyjno-Konsultacyjny gliwickiego Stowarzyszenia „Rozwój” niesie
bezpłatną pomoc terapeutyczną wszystkim
osobom zaniepokojonym swoim sposobem
korzystania ze środków psychoaktywnych,
m.in. alkoholu i narkotyków. Pomaga także
uzależnionym i ich rodzinom.
W warunkach epidemii sesje
psychoterapii i konsultacje dla
dorosłych, dzieci i młodzieży
udzielane są telefonicznie. Psychoterapeutki – mgr Marzena
Rębisz i mgr Edyta Laskowska-Pyzik – dyżurują pod nr tel.
797-318-241. Niosą zaintere-

sowanym potrzebne wsparcie,
także w ramach ewentualnej
dalszej specjalistycznej terapii
w regionalnych Ośrodkach Psychoterapii Uzależnień lub Poradni Zdrowia Psychicznego. Projekt
jest dofinansowany z budżetu
Miasta Gliwice. 
(kik)

komunikat

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 26 listopada 2020 r.,
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Gliwice.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice
na 2020 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie
miasta Gliwice.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
prolongacyjnej.
5. Projekt uchwały w sprawie wyboru
sposobu prowadzenia i formy wykonywania zadań własnych gminy z zakresu gospodarki nieruchomościami.
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia
opłat za usuwanie pojazdów z dróg

i ich przechowywanie na parkingu
strzeżonym.
7. Projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie
miasta Gliwice.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Gliwice na rok
2021.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na
lata 2021–2025.
10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie powołania Rady Seniorów
Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu.
11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia wyso-

kości wynagrodzeń przysługujących
rodzinom zastępczym zawodowym,
rodzinom zastępczym zawodowym
pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego oraz osobom prowadzącym
rodzinny dom dziecka.
12. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennych domach
pomocy.
13. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta
Gliwice.
14. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach.

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych.
16. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia petycji.
17. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na prezesa jednego
z gliwickich stowarzyszeń.
Ostatecznie ustalony i podpisany przez
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice
porządek sesji zostanie zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej
19 listopada br. oraz w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – Gliwice”
w kolejnym numerze, który ukaże się
26 listopada br.

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Samorząd / Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.
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ogłoszenia
komunikaty

Zapłać online
w Wirtualnym
Biurze Obsługi

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP)
z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1843)
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych.
Termin składania ofert: 2 grudnia 2020 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2020 r. o godz. 13.05

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

Dostawę armatury.
Termin składania ofert: 24 listopada 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 24 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę elementów młynów MWK-12.
Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę elementów odżużlacza typu OZ.
Termin składania ofert: 26 listopada 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza
ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze Obsługi UM,
przy poszczególnych kartach usług (https://bip.gliwice.
eu/wirtualne-biuro-obslugi).

24 grudnia br. został ustanowiony dniem
wolnym od pracy w Zarządzie
Dróg Miejskich w Gliwicach w zamian za święto
przypadające w sobotę, 26 grudnia 2020 r.
Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy z 18 czerwca 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1320).

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość
opłat administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności
(mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności online kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, MasterCard
i Maestro) oraz BLIK.

24 grudnia 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach będzie nieczynny.

Dostawę farb i lakierów.
Termin składania ofert: 27 listopada 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę materiałów izolacyjnych.
Termin składania ofert: 30 listopada 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę odzieży ochronnej i roboczej i środków czystości.
Termin składania ofert: 1 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę oleju opałowego i napędowego.
Termin składania ofert: 2 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.,
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczanego pn.

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Centralnej
Oczyszczalni Ścieków (dalej: „COŚ”), ul. T. Edisona 16 w Gliwicach,
oraz oczyszczalni ścieków w Smolnicy, ul. Łęgowska.
Termin składania ofert: 27 listopada 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 27 listopada 2020 r. o godz. 10.00

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

oferty pracy

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach

 dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 12 listopada 2020 r.

● elektryk

wykształcenie zawodowe; doświadczenie zawodowe mile widziane;
uprawnienia do 1 kV, prawo jazdy kat. B oraz własny samochód (pracodawca pokrywa koszty dojazdu); zakres obowiązków: usuwanie
awarii zgłaszanych telefonicznie w budynkach mieszkalnych ZBM;
umowa-zlecenie; miejsce pracy: Gliwice i okolice;

● pracownik malowania linii

doświadczenie zawodowe w malowaniu linii w halach, na drogach;
prawo jazdy kat. B; dyspozycyjność; gotowość do częstych wyjazdów; malowanie linii, pasów, oznaczeń BHP w halach logistycznych
w całej Polsce;

● księgowy

wykształcenie średnie; doświadczenie; biegła obsługa komputera;
½ etatu; zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji księgowej
dot. spółki; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● brukarz

wykształcenie zawodowe, doświadczenie na ww. stanowisku; brak
nałogów; miejsce pracy: Gliwice i okolice;

● mechanik samochodów ciężarowych

wykształcenie zawodowe; doświadczenie zawodowe; umiejętność
i uprawnienia spawania gazowego; ½ etatu; możliwość pracy w godzinach popołudniowych; miejsce pracy: Gliwice;

● tokarz/frezer

wykształcenie zawodowe; doświadczenie zawodowe w pracy na tokarkach/ frezarkach manualnych; samodzielność, dokładność, odporność
na stres; zakres zadań: toczenie powierzchni, roztaczanie otworów, toczenie wałów, przecinanie, nacinanie gwintów, frezowanie powierzchni
płaskich, chropowatości, praca w zgranym zespole, realizacja powierzonych jednostkowych zadań; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kasjer – sprzedawca

wykształcenie zawodowe; profesjonalna obsługa klienta w sali sprzedaży,
obsługa kasy fiskalnej, dbałość o prawidłową jakość ekspozycji towarów
oraz o czystość w sali sprzedaży; dwie zmiany; miejsce pracy: Toszek.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub
telefoniczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-93.

oferty pracy
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTY – SPRAWY KADROWE

GEPAR –

opłaty pod kontrolą
Podatki lokalne, opłaty za nieruchomości i gospodarowanie odpadami komunalnymi można teraz
sprawdzić i opłacić na Gliwickiej Elektronicznej
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej. Żeby
z niej korzystać, wystarczy posiadać Profil Zaufany
i zarejestrować konto użytkownika na stronie
gepar.gliwice.eu.

Więcej na www.gliwice.eu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej
Sp. z o.o. w Gliwicach,
w związku z rozpoczęciem inwestycji dotyczącej
budowy infrastruktury do ładowania autobusów
elektrycznych na terenie zajezdni, poszukuje placu parkingowego
dla około pięćdziesięciu autobusów komunikacji miejskiej
w okolicy ulicy Chorzowskiej 150 w Gliwicach, w okresie od grudnia
2020 r. do listopada 2021 r. Osoby zainteresowane wynajmem
powierzchni proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem
32/33-04-600 (-605).
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Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,
ul. Sikornik 34. Praca od 1 stycznia 2021 r.
Wymiar etatu: pełny etat.
I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licencjat, magisterskie,
• mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika ds. kadrowych,
• spełnienie warunków określonych w art. 6, ust.
1 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458
z późn. zm.).
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera (mile widziana
znajomość programu MS Office, VULCAN, SIO,
portal sprawozdawczy GUS),
• znajomość przepisów: Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych,
• sumienność, odpowiedzialność za powierzone
zadania.
II. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających
się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia dołączone do ogłoszenia,
• wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą
być sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem.
III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku
Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekranowym, w obiekcie przystosowanym
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
IV. Do głównych obowiązków pracownika będzie
należało:
1. Wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi:
• kierowanie kandydatów do pracy, pracowników
na badania wstępne, okresowe,
• zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,

• prowadzenie akt osobowych pracowników
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• wystawianie świadectw pracy.
2. Przygotowywanie decyzji dotyczących stosunku
pracy (przeniesienia, kierowania do innej szkoły,
uzupełnienia etatu).
3. Prowadzenie rejestru i przestrzeganie terminów
ważności pracowniczych książeczek zdrowia do
celów sanitarnych.
4. Przygotowywanie decyzji o zmianach wynagradzania dla wszystkich pracowników zespołu.
5. Załatwianie spraw związanych z uznawaniem
kwalifikacji nauczycieli, przyznawaniem pracownikom nagród jubileuszowych.
6. Załatwianie spraw związanych z zaliczaniem lat
pracy i innych okresów do pracowniczego stażu,
od których uzależniony jest dodatek stażowy.
7. Wykonywanie czynności związanych z udzielaniem urlopów wypoczynkowych oraz innych
wynikających z odrębnych przepisów – prowadzenie kart urlopowych.
8. Prowadzenie ewidencji okresów nieobecności w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem itp.
9. Wydawanie legitymacji nauczycielskich.
10. Prowadzenie dokumentacji związanej z odznaczeniami, nagrodami (przygotowywanie wniosków).
11. Załatwianie spraw związanych z nagradzaniem
i karaniem pracowników.
12. Załatwianie spraw związanych z dokształcaniem
i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
13. Wykonywanie innych poleceń dyrektora szkoły
dotyczących pracy, a nieokreślonych w niniejszym zakresie czynności.
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż
6%. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie ona
wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne
oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.
VI. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać
osobiście, pocztą, bądź elektronicznie na adres e-mailowy: sekretariat@zso5.gliwice.eu w terminie do

23 listopada 2020 r. (do godz. 15.00), na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej, ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista
– sprawy kadrowe”. Decyduje data faktycznego
wpływu oferty do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 5 w Gliwicach, a nie data nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach po wyżej wymienionym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję powołaną
przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 26 listopada 2020 r. o godz.
10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy
złożonych dokumentów zostaną poinformowani
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach,
na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach oraz na stronie internetowej
http://www.zso5.gliwice.pl.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandydatów zebrane w procesie naboru na stanowisko
przechowuje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru,
tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty mogą zostać odebrane
osobiście przed upływem ww. terminu. Po upływie
3 miesięcy dokumenty podlegają niszczeniu w sposób
uniemożliwiający identyfikację kandydata.
VII. Dodatkowe informacje
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU 223, poz. 1458 z późn.
zm.) publikacji w BIP podlegają dane osobowe kandydatów, którzy spełniają kryteria naboru oraz osoby
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po
trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Ogłoszenie wyniku naboru będzie umieszczone na
stronie internetowej BIP, na stronie internetowej szkoły
www.zso5.gliwice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK w Gliwicach.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu bez podania przyczyn.
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ogłoszenia
oferty pracy
ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych
Nr ref. 008/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na
prace remontowe, w tym współudział przy wykonywaniu
przedmiarów i obmiarów robót,
• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do
umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bieżącą
eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu remontów gminnych
nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu
Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca
współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych
oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, kart
stanu technicznego lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania,
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem numeru
referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko inspektora ds. technicznych” w terminie do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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 (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
kosztorysanta
Nr ref. 012/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• analizowanie dokumentacji projektowej,
• zbieranie danych (technicznych, technologicznych, organizacyjnych), które nie zostały
uwzględnione w dokumentacji, a mają wpływ
na wysokość kosztów,
• ustalanie nakładów rzeczowych,
• sporządzanie opisu robót bezpośrednich w kolejności technologicznej ich wykonania,
• określanie kosztów bezpośrednich oraz kosztów
pośrednich inwestycji,
• kalkulowanie zysku.
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne
o profilu budowlanym lub ekonomicznego,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie
w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• skrupulatność, dokładność, analityczny umysł,
• komunikatywność i samodzielność,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura
osobista,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@
zbmgliwice.pl z podaniem numeru referencyjnego
i dopiskiem „aplikacja na stanowisko kosztorysanta”
w terminie do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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
(DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika ds. eksploatacyjnych
Nr ref. 009/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• ewidencjonowanie zasobów i prowadzenie dokumentacji,
• zakładanie i prowadzenie „teczki lokalu”,
• analizowanie i weryfikowanie rachunków za wodę
i kanalizację, energię elektryczną i usługi,
• zakładanie „magistral” (główne liczniki wody)
oraz ewidencjonowanie wodomierzy i kontrola
ich legalizacji,
• kontrola wodomierzy głównych w budynkach oraz
w lokalach mieszkalnych i użytkowych,
• rozliczanie wody i kanalizacji w lokalach gminnych
i wspólnotach mieszkaniowych,
• przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów
dla wspólnot mieszkaniowych na dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków,
• zgłaszanie usterek budynku do działu technicznego.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
mile widziane w branży zarządzania nieruchomościami,
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• biegła znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość MS Excel),
• sumienność, pracowitość i kreatywność,
• odporność na stres,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. eksploatacyjnych” w terminie
do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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 (DzU
z 2018 r., poz. 1000).”.

ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika ds. księgowo-windykacyjnych
Nr ref. 010/PK/2020)
Miejsce pracy: Gliwice

ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych
w pełnym wymiarze czasu pracy
Nr ref. 011/PK/2020

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• prowadzenie kont analitycznych lokali,
• ewidencjonowanie czynszów: gmina, skarb państwa,
samoistny posiadacz,
• analiza wpłat i stanów zadłużenia,
• windykacja należności czynszowych,
• zakładanie spraw w module windykacyjnym i ich
uzupełnianie,
• przeprowadzanie wizji i wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie ugód wraz z ich monitorowaniem,
• kierowanie do najemców wypowiedzeń umów najmu
w związku z występującymi zaległościami,
• przygotowywanie dokumentacji dla radców prawnych,
• kierowanie wniosków do gminy o udostępnienie danych z ewidencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na konto spraw
zasądzonych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie ekonomiczne lub pokrewne,
mile widziane wyższe,
• przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe, mile
widziane w branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania
wniosków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy
z arkuszami kalkulacyjnymi,
• odporność na stres.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania,
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. księgowo-windykacyjnych” w terminie do
27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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 (DzU z 2018 r.,
poz. 1000).”.

Opis stanowiska:
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z założeniem wspólnoty mieszkaniowej, po
wyodrębnienie pierwszego lokalu w budynku,
• prowadzenie bieżących spraw wspólnot mieszkaniowych,
• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot
mieszkaniowych, m.in. tworzenie uchwał, prawidłowe powiadamianie właścicieli o terminach zebrań,
• współudział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących
wspólnoty mieszkaniowe, umożliwiających prawidłowe rozliczanie właścicieli lokali,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot mieszkaniowych dot. części wspólnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania
wniosków,
• wysoka kultura osobista,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość
MS Excel),
• odporność na stres.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko ds. eksploatacyjnych” w terminie
do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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 (DzU z 2018 r., poz.
1000).”.

ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
informatyka
Nr ref. 013/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice

ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych
Nr ref. 014/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• kompleksowe administrowanie rozwiązaniami systemu,
• tworzenie użytkowników oraz zarządzanie uprawnieniami
na podstawie zgłoszeń z systemu,
• administrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie incydentów związanych z systemami uprawnień,
• administrowanie bazami danych,
• tworzenie rozwiązań umożliwiających pracę zdalną,
• administrowanie systemem zarządzania kopiami zapasowymi,
• administrowanie siecią w zakresie funkcjonowania systemu,
• tworzenie raportów, zestawień,
• zapewnienie wsparcia oraz kontakt z użytkownikami w zakresie obsługi systemu,
• zarządzanie bezpieczeństwem w tym poufności danych
osobowych,
• wspieranie użytkowników w bieżących problemach.
Oczekiwania:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek
informatyczny lub elektroniczny,
• wiedza informatyczna i minimum 2-letnie doświadczenie
w administracji systemami IT,
• umiejętność szybkiego diagnozowania oraz rozwiązywania
problemów,
• wysokie umiejętności komunikacyjne oraz praca zespołowa,
• umiejętność budowania pozytywnych relacji z użytkownikami,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania,
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko
informatyka” w terminie do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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 (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

Zakres zadań:
• wykonywanie wycen inwestorskich zlecanych dokumentacji technicznych i robót budowlanych,
• opracowywanie wniosków o zlecenie zamówienia do
Działu Zamówień Publicznych na dokumentacje techniczne oraz roboty budowlane,
• sporządzanie wniosków i wystąpień związanych z prowadzonymi zadaniami, weryfikacja i odbiór dokumentacji
wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
• uzgadnianie projektów dotyczących legalizacji i adaptacji
pomieszczeń,
• opiniowanie dokumentacji technicznych związanych
z zarządzanymi zasobami,
• udział w planowaniu remontów w zasobach gminnych,
• samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skargowych,
• prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych
spraw.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy
z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży budowlanej,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia projektowe w branży ogólnobudowlanej lub instalacyjnej,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji
na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania,
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko
inspektora ds. technicznych” w terminie do 4 grudnia 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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 (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.
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ZARZĄD BUDYNKÓW
MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. energetycznych
Nr ref. 015/PK/2020
Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• współudział przy rozliczeniach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
• prowadzenie spraw związanych ze zmianami systemów ogrzewania,
• zlecanie oraz opiniowanie dokumentacji projektowych związanych ze zmianami systemów grzewczych,
• obsługa programu DOM-5 w zakresie kompetencji
działu,
• uczestnictwo w komisjach i wizjach lokalnych dot.
centralnego ogrzewania w zarządzanych zasobach,
• prowadzenie i kompletowanie dokumentacji według
zakresu obowiązków.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności
budowlanej,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie, mile widziane
w branży energetycznej,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy
z arkuszami kalkulacyjnymi,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• wysokie umiejętności komunikacyjne oraz w pracy
zespołowej,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko inspektora ds. energetycznych”
w terminie do 4 grudnia 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „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 (DzU z 2018 r.,
poz. 1000).”.

15

ogłoszenia
oferty pracy
Numer naboru: ZDM.110.1.19.2020

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania
tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice,
2. projektowanie i wdrażanie nowych
procedur i programów sygnalizacji
świetlnej dotyczących funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji
świetlnych na terenie miasta Gliwice,
3. współpraca z podmiotami utrzymującymi infrastrukturę tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacje świetlne
na terenie miasta Gliwice,
4. przyjmowanie, rozpatrywanie
oraz analiza wniosków składanych
przez zewnętrzne podmioty w zakresie tunelu w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz działania
sygnalizacji świetlnej na terenie
miasta Gliwice,
5. prowadzenie i planowanie inwestycji związanych funkcjonowaniem tunelu w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice,
6. weryfikacja obrazu uzyskanego
z monitoringu znajdującego się na
terenie miasta Gliwice oraz tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice pod
kątem bezpieczeństwa, zachowania płynności ruchowej itp.,
7. przygotowanie i gromadzenie dokumentów do archiwizacji związanych z tunelem w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji
świetlnych na terenie miasta Gliwice,
8. współpraca z Centrum Ratownictwa, Strażą Miejską, Policją
i innymi organami administracji,
samorządów, kolei i innych zarządców dróg w zakresie projektów
dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,
9. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
10. przygotowywanie propozycji robót
z zakresu prowadzonych zadań.
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania programów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na
drogach, ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o drogach
publicznych, ustawy Prawo o ruchu
drogowym,
4. obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym,
5. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. umiejętność obsługi sterowników
sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania AutoCad, Microstation, Vissim, Vissum,
6. znajomość funkcjonowania tuneli
drogowych,
7. umiejętność redagowania pism
urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność
w rozwiązywaniu problemów,
samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność,
odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność
na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31,
II piętro, dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych,
2. praca w systemie zmianowym,
3. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy,
4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego dopływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
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nego (kontakt bezpośredni oraz
telefoniczny),
8. praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu,
9. wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem
naboru,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni,
5. formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 20 listopada 2020 r. do godz. 14.30
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych tylko i wyłącznie
numerem naboru,
2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie
oznaczonym numerem naboru –
decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili
złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania
naboru. Kandydat zobowiązany jest
(po otwarciu ofert, tj. od następnego
dnia roboczego po terminie składania
dokumentów) do uzyskania informacji
o nadanym numerze referencyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu
merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl
w zakładce NABORY wraz z wykazem
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 23 listopada 2020 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 25 listopada 2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze jest niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282)
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/ lub zawierające niepodpisane dokumenty nie
będą rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych
na wyznaczony i ogłoszony wraz
z numerami referencyjnymi dzień
naboru.

Komendant Straży Miejskiej
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A,
44-121 Gliwice, ogłasza nabór do pracy
na wolne stanowisko urzędnicze
w Straży Miejskiej w Gliwicach.
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa
polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw
publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną
opinią,
f) sprawność pod względem
fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
h) uregulowany stosunek do
służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:
• ustawa z 21 listopada
2008 r. o pracownikach
samorządowych (DzU
z 2019 r., poz. 1282),
• ustawa z 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. DzU z 2020 r.,
poz.110 z późn. zm.),
• ustawa z 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych
(DzU z 2019 r., poz. 1795);
b) umiejętność sztuk walki
potwierdzona właściwym
dyplomem;
c) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników
miejskich;
d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi
komputera;
f) dobra znajomość topografii
miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa
w podpunkcie b i c dostępne
są do pobrania w ogłoszeniu
zamieszczonym na stronie
internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
5. Zakres zadań wykonywanych
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku
w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie
działań zmierzających do
zapewnienia ładu i porządku publicznego na terenie
miasta Gliwice,
c) udział w interwencjach
i kontrolach zlecanych przez
dyżurnego Straży Miejskiej
w Gliwicach,
d) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw
i wykroczeń oraz współdziałanie w tym celu z innymi służbami, instytucjami
i organizacjami,
e) udział w zabezpieczeniach
i akcjach,
f) zabezpieczenie miejsca
przestępstwa, katastrofy
lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób
postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów,
do momentu przybycia
właściwych służb, a także
ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
g) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
6. Warunki pracy:
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu
pracy w 4-miesięcznym
okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na
czas określony lub nieokreślony.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Straży
Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia
wyniósł: 1%.

8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego wyżej opisany
zakres zadań to inspektor;
b) zatrudnienie nastąpi na
stanowisko adekwatne
do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez
kandydata wyłonionego
do zatrudnienia w wyniku
naboru;
c) proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne
oraz nagrody za szczególne
osiągnięcia;
d) dodatkowe atuty:
• praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień (pojazdy
uprzywilejowane, użytkowanie urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energią elektryczną
(TASER),
• możliwość korzystania
z własnej siłowni oraz
hali sportowej,
• umożliwienie udziału
w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik
interwencji i samoobrony, w tym użycia środków
przymusu bezpośredniego (w tym urządzeń
TASER),
• systematyczne szkolenie
z udzielania pierwszej
pomocy,
• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się
zespole,
• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
• szeroki wachlarz szkoleń
wewnętrznych;
e) planowany termin zatrudnienia: grudzień 2020 r.
9. Termin i miejsce składania
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny
wysłać komplet własnoręcznie
podpisanych dokumentów do
siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach za pośrednictwem poczty w terminie do 27 listopada
2020 r. do godz. 13.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,
ul. Bolesława 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 złożone w terminie, jeżeli wpłyną na
ww. adres do 27 listopada 2020 r.
do godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną, należy
przesłać fotokopię podpisanych
dokumentów, następnie otrzymacie Państwo numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających
wymagania konieczne, określone
w ogłoszeniu, zostanie opublikowany na stronie internetowej
www.smgliwice.pl w zakładce
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 27 listopada 2020 r.
10. Inne informacje:
a) selekcja kandydatów
przeprowadzona zostanie tylko na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej,
b) oświadczenia, życiorys,
kwestionariusz powinny
być własnoręcznie podpisane,
c) planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz
wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów
spełniających wymagania
niezbędne w ogłoszeniu
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz
na stronie internetowej
Straży Miejskiej w Gliwicach,
d) wszystkie dokumenty
zawarte w ofercie należy sporządzić w języku
polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty sporządzone
w języku obcym powinny
zostać złożone wraz z tłumaczeniem,
e) dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu 32/338-19-74 lub poprzez e-mail:
sm@sm.gliwice.eu.

Numer naboru: GCOP.KD.210.9.2020

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze
– podinspektor w niepełnym wymiarze czasu pracy,
tj. 1/2 etatu
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP
i prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
• sprawowanie nadzoru nad udostępnianiem zasobów GCOP,
• doradztwo i bieżące wsparcie dla beneficjentów GCOP,
• organizacja i prowadzenie szkoleń,
warsztatów i spotkań dla beneficjentów GCOP,
• udział w organizacji wydarzeń.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe.
Dodatkowe wymagania:
• dobra znajomość komputera i obsługi
urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w dni robocze od 8.00
do 20.00 oraz w niektóre soboty,
• znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozarządowych.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność pracy
w zespole, dobra organizacja pracy,
samodzielność.
Informacja o warunkach pracy na danym
stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, filia przy
ul. Studziennej 6.
2. Warunki pracy: praca w budynku
dostępnym dla osób niepełnosprawnych, system pracy równoważny,
możliwa praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin,
kserokopiarką, praca w delegacji,
bezpośredni kontakt z ludźmi.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej www.
gcop.gliwice.pl/do-pobrania),
• kserokopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie
zawodowe i kwalifikacje (oryginały
do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.gliwice.
pl/do-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia
kandydata powinny być własnoręcznie
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane
w języku obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca
i formy składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać
w terminie do 20 listopada 2020 r. do
godz. 12.00 w siedzibie głównej GCOP
przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II pię-

tro) w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze
– podinspektor”, numerem ogłoszenia
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej,
złożone po wyznaczonym terminie nie
będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty
decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi
kandydatami odbędą się 23 listopada
2020 r. O dokładnych godzinach rozmów
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1 Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282
z późn. zm.):
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz
miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na
stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie
niepełnosprawnej, o ile znajduje
się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
2. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum
Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
3. Zgodnie z regulaminem naboru
na wolne stanowiska urzędnicze
w Gliwickim Centrum Organizacji
Pozarządowych lista kandydatów
spełniających wymagania formalne
umieszczana jest na stronie internetowej GCOP, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca
zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.

nieruchomości
WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów
Sp. z o.o. w Gliwicach
(zwana dalej „Spółką”)

ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 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 Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg
Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138748/8.
I.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym
uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (Dz.
Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3019), 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 związane z realizacją układu komunikacyjnego.
2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona jest użytkiem Ba – tereny
przemysłowe.
II. Cena wywoławcza (netto) wynosi 3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści
pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.
III. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.30, w auli w siedzibie
Spółki, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36.
IV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset
złotych).
V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek Spółki, prowadzony
w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055
0001, w terminie do 14 grudnia 2020 r.
VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki
oraz opublikowane wraz z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie internetowej
Spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl, w zakładce „O firmie” – „Przetargi”.
VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, faks 32/231-62-12, adres
do korespondencji: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Ligota Zabrska, oznaczonych
geodezyjnie jako:

• dz. nr 36/4, o pow. 0,0246 ha oraz
dz. nr 37 o pow. 0,1036 ha, obręb
Ligota Zabrska, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy, zapisane w KW
nr GL1G/00040917/0,
• dz. nr 38 o pow. 0,1036 ha, obręb
Ligota Zabrska, użytek: Bi – inne
tereny zabudowane, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy, zapisana w KW
nr GL1G/00036968/1,
• dz. nr 39 o pow. 0,1035 ha, obręb
Ligota Zabrska, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy, zapisana w KW
nr GL1G/00012700/1,
• dz. nr 41 o pow. 0,1704 ha oraz dz.
nr 42 o pow. 0,1452 ha, obręb Ligota Zabrska, użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy, zapisane w KW
nr GL1G/00041905/0,
• dz. nr 45/2 o pow. 0,1614 ha, obręb
Ligota Zabrska, użytek: Bi – inne tereny zabudowane, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub
w trakcie zabudowy, zapisana w KW
nr GL1G/00036969/8.
Łączna powierzchnia działek: 0,8123 ha.
Przedmiotowe nieruchomości położone
są w Gliwicach w rejonie ul. Kujawskiej,
ul. Samotnej i ul. św. Jacka, i stanowią
własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 30 listopada 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
3 281 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wadium: 328 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 listopada 2020 r.
---------------------------------------------------------------III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości oznaczonej jako:

• zabudowana dz. nr 172/2, obręb
Bojków Wschód, zapisanej w KW
nr GL1G/00038122/3, o powierzchni 0,0737 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy
ul. Rolników 363A i stanowi własność
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 7 grudnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
207 700,00 zł

Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106
z późn. zm.) działka nr 172/2, obręb Bojków Wschód,
zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Wadium: 20 770,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2020 r.
---------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości zabudowanej
oznaczonej jako:

• dz. nr 204, obręb Czechowice Zachód, użytek RIVb – grunty orne,
o pow. 0,2966 ha, księga wieczysta
nr GL1G/00014972/2;
• dz. nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, użytek B – tereny mieszkaniowe,
o pow. 0,0966 ha, księga wieczysta
nr GL1G/00014972/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
Działki położone w Gliwicach przy
ul. Toszeckiej 183, stanowiące własność
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 7 grudnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
374 500,00 zł, w tym:
128 341,15 zł * (zw. z opodatkowania VAT, co
stanowi 34,27% ceny wywoławczej),
246 158,85 zł ** (w tym 23% VAT, co stanowi
65,73% ceny wywoławczej).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 106 z późn. zm.).
**Sprzedaż niezabudowanej działki nr 204, obręb Czechowice Zachód, opodatkowana jest podatkiem VAT
w wysokości 23% na podstawie ww. ustawy.

Wadium: 37 450,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2020 r.
---------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 44,57 m2, wraz
z przynależną piwnicą o powierzchni
3,35 m2, usytuowanego w budynku
przy ul. Chodkiewicza 10 wraz z udziałem wynoszącym 248/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego
działki geodezyjne nr: 662, 666, 667,
668, obręb Zatorze, objęte księgą wieczystą nr GL1G/00031307/5, o łącznej
powierzchni 2206 m2.
Termin przetargu: 8 grudnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: sala nr 206 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 165 000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega
zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU
2020 r., poz. 532 z późn. zm).

Wadium: 16 500 zł
Termin oględzin: 24 listopada 2020 r. w godz.
14.30 – 15.00.
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2020 r.
---------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa
własności:

• lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego własność Skarbu Państwa, o powierzchni użytkowej 43,92 m2, wraz
z przynależną piwnicą o powierzchni
5,11 m2, usytuowanego w budynku
przy ul. Chodkiewicza 10 wraz z udziałem wynoszącym 254/10 000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, obejmującego
działki geodezyjne nr: 662, 666, 667,
668, obręb Zatorze, objęte księgą wieczystą nr GL1G/00031307/5, o łącznej
powierzchni 2206 m2.
Termin przetargu: 8 grudnia 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: sala nr 206 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A
Cena wywoławcza brutto za prawo własności
nieruchomości: 166 000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega
zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU
z 2020 r., poz. 532 z późn. zm).

Wadium: 16 600 zł
Termin oględzin: 24 listopada 2020 r. w godz.
14.00 – 14.30.
Termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2020 r.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie
internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
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.
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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 wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 190/2020 do 19 listopada 2020 r.,
• nr 192/2020 do 19 listopada 2020 r.,
• nr 196/2020 do 19 listopada 2020 r.,

•
•
•
•

nr 200/2020 do 19 listopada 2020 r.,
nr 204/2020 do 19 listopada 2020 r.,
nr 205/2020 do 19 listopada 2020 r.,
nr 213/2020 do 19 listopada 2020 r.

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,
działając na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
21 grudnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 802, obręb Sośnica, zapisanej
w KW nr GL1G/00063885/3, o powierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy
ul. Poznańskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
147 000,00 zł
Wadium: 14 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 1470,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony odbył się
3 listopada 2020 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 802, obręb Sośnica, użytek:
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, o pow. 0,0636 ha, zapisana
w KW nr GL1G/00063885/3.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 802, obręb Sośnica położona jest
w Gliwicach przy ul. Poznańskiej, w odległości
ok. 5 km od centrum miasta, w niedalekiej
odległości od wjazdu na autostradę A1, we
wschodniej części miasta.
Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna
oraz drobne punkty handlowo-usługowe.
W pobliżu nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej.
Kształt działki zbliżony jest do trapezu. Działka jest nieogrodzona, niezagospodarowana,
pokryta zielenią niską.
W pobliżu nieruchomości przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu:
• sieć elektroenergetyczna,
• sieć telekomunikacyjna,
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacyjna.
Warunki techniczne podłączenia do sieci
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Odwodnienie terenu działki w gestii przyszłego nabywcy. W granicach przedmiotowej
nieruchomości przechodzi prawdopodobnie
sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek prac należy zwrócić
na nią szczególną uwagę. W przypadku jej
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do
usunięcia awarii na własny koszt oraz we
własnym zakresie.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane
na przedmiotowej działce, odpowiada za nie
właściciel. W środkowej części działki zlokalizowana jest niezidentyfikowana studnia.
Skomunikowanie działki nr 802 winno odbywać się do ul. Poznańskiej z włączeniem
nowym zjazdem.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce
nr 802 winna zostać poprzedzona złożeniem
wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), gdyż warunki włączenia
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od generowanego przez inwestycję
natężenia ruchu drogowego, jego struktury
kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego dzielnicę Sośnica – północ
(uchwała nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca
2010 r.) przedmiotowa działka znajduje się
na terenie oznaczonym symbolem:
03 MNn – co oznacza: tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dla terenów oznaczonych symbolem
03 MNn, ustalono następujące przeznaczenie:
a) podstawowe:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) uzupełniające:
• usługi, w tym usługi pożytku publicznego,
• drobna wytwórczość.

Zgodnie z zasadami lokalizacji przeznaczenia,
na terenie 03 MNn przeznaczenie uzupełniające może być zlokalizowane wyłącznie
w budynkach mieszkalnych. Zakazuje się
urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów gier, klubów nocnych
i innych o podobnym stopniu uciążliwości
dla otoczenia.
Dla terenu o symbolu 03 MNn od ul. Poznańskiej ustalona została na rysunku planu
nieprzekraczalna linia zabudowy.
Działka nr 802, obręb Sośnica, w obowiązującym planie, znajduje się w granicach:
• obszaru górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumentowane złoża węgli
kamiennych oraz metanu pokładów węgli
o nr 338,
• obszaru rewitalizacji,
• ścisłego obszaru rewitalizacji,
• strefy ochrony konserwatorskiej.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 grudnia 2020 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji.
Informacja o ewentualnej zmianie adresu
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu
przetargu na stronie internetowej https://
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
organizator przetargu, na okres co najmniej
7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki
sposób przy użyciu tych środków uczestnik
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 14 700,00 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 802, obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku
Miasta Gliwice najpóźniej 15 grudnia 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe, zgodnie
ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana
nieruchomość,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać: aktualny (wydany w okresie
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualne (wydane
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (w przypadku
osoby fizycznej),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-2616/2020 z 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego prawa
własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako niezabudowana działka nr 802,
obręb Sośnica, o powierzchni 0,0636 ha,
KW nr GL1G/00063885/3, położonej w Gliwicach przy ul. Poznańskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65
z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt
notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie do
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do
20 stycznia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art.
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym
terminem, aktu stosownego zezwolenia na
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1
ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2616/2020
z 5 sierpnia 2020 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat
warunków przetargu udzielą pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie:
32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-41,
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej www.gliwice.eu
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 65 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 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 z późn. zm.).

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych
zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1

gospodarowanie nieruchomościami
Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając
dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1.
w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
osobowych
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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów
uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie
Odbiorcy danych osobowych
techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub
w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia
Okres przechowywania danych osobowych
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
Prawa osób, których dane dotyczą,
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przyw tym dostępu do danych osobowych
padkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1.
składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
Sposoby realizacji przysługujących praw
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie
przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz osobowych
stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może
konsekwencjach niepodania danych osobowych
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadmiInformacje dodatkowe
nistratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19
Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.
Dane Administratora Danych

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0497 ha, KW nr
GL1G/00024024/4, użytek B – tereny mieszkaniowe.
Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona przy ul. Myśliwskiej
w Gliwicach w odległości ok. 4 km
od ścisłego centrum. W niedalekiej
odległości przebiega droga krajowa
nr 88. Sąsiedztwo stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Teren
działki niezabudowany, pokryty zielenią niską i pojedynczymi drzewami.
Kształt działki zbliżony do prostokąta.
Zgodnie z mapą ewidencyjną w pobliżu
działki zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna,
wodociągowa, kanalizacji, gazowa
i teletechniczna. Zgodnie z mapą
ewidencyjną na działce zlokalizowana jest kanalizacja, która nie stanowi
infrastruktury drogowej i nie stanowi
majątku Miasta Gliwice. W związku
z powyższym będzie istniała konieczność utrzymania i remontów istniejącej
infrastruktury przez nowego właściciela działki.
Z uwagi na brak alternatywnej możliwości skomunikowania działki nr 560
z drogą publiczną, istnieje możliwość
włączenia ruchu drogowego z przedmiotowej działki do ulicy Myśliwskiej
nowym zjazdem. Działka porośnięta
drzewami i wysokimi trawami, niezagospodarowana.
Warunki techniczne podłączenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość
zapewnienia dostawy mediów określą
dysponenci sieci na wniosek i koszt
nabywcy nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 560, obręb Szobiszowice,
położona jest na terenie, na którym
od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Żerniki
Zachód II. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1091/2010
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego nr 188
z 16 września 2010 r., poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka
nr 560, obręb Szobiszowice, znajduje
się na terenie opisanym symbolem:
17MN – co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od
1MN do 56MN plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem mieszkalnym
lub w budynkach wolnostojących,
b) zabudowa gospodarcza (garaże,
budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.
Przedmiotowa działka położona jest
w granicach strefy B3 – pośredniej
ochrony konserwatorskiej.
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, jej wymiary, usytuowanie względem
stron świata oraz obowiązujące zasady
zabudowy i zagospodarowania terenu,
zdaniem Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach może być utrudnione samodzielne zagospodarowanie przedmiotowej
działki na cele zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 190 000,00 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie: 1900,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 21 grudnia
2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii
zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu
w zakładce „oferta nieruchomości” oraz
na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Wadium
Wadium w wysokości 19 000,00 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 560,
obręb Szobiszowice oraz wpisać, kto
będzie nabywcą”. Wadium winno być
uznane na rachunku gminy najpóźniej
15 grudnia 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom,
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane
konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium
w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej
udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
lub sporządzenie pełnomocnictwa
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku
osoby prawnej) lub aktualnego
(wydanego w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (w przypadku osoby
fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM2793/2020 z 21 września 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM469/19 z 27 marca 2019 r. oraz
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego prawa własności nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 560,
obręb Szobiszowice, wpisana do
KW nr GL1G/00024024/5, położona w Gliwicach, stanowiąca
własność Miasta Gliwice oraz
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
przedmiotowej nieruchomości,
nie wpłynęły żadne wnioski osób,
którym przysługuje pierwszeństwo
w ich nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.
DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomości o miejscu i termi-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

nie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy
niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który
wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem,
iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku miasta.
Podpisanie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do
20 stycznia 2021 r.
Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu,
zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 188 z 16 września 2010 r.,
poz. 2910, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00024024/5 oraz
stanem faktycznym działki, w tym
z przebiegiem sieci. Nabywca
przejmuje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada
za wady ukryte zbywanej działki.
Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM2793/2020 z 21 września 2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice – Referat Zbywania
Nieruchomości, pok. 16 lub 17,
ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn.–śr.: 8.00-16.00; czw.:
8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,
tel. 32/338-64-10 do 12.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej
miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.
gliwice.eu oraz na elektronicznej
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65
z późn. zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa
się według zasad określonych
w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości (DzU z 2014 r.,
poz. 1490 z późn. zm.).
W przypadku wygrania przetargu
przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278),
wymagane będzie przedłożenie,
przed wyznaczonym terminem,
aktu stosownego zezwolenia na
nabycie nieruchomości – zgodnie
z art. 1 ww. ustawy.
W związku z ogłoszonym stanem
zagrożenia epidemiologicznego,
zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów
z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni
przed otwarciem przetargu może
zamieścić w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.eu, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu,
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując w jaki
sposób, przy użyciu tych środków,
uczestnik przetargu będzie mógł
w nim uczestniczyć.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: w rejonie ulic Łukasiewicza/Kadłubka w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 920/9, obręb Żerniki,
o pow. 0,0787 ha, użytek: RIVa
– grunty orne, zapisana w KW nr
GL1G/00033143/1.
Opis przedmiotu przetargu
Działka położona u zbiegu dróg publicznych ulic Łukasiewicza i Kadłubka w Gliwicach w strefie pośredniej
miasta, w sąsiedztwie zabudowy
jednorodzinnej. Działka stanowi
teren płaski, nieogrodzony, niezabudowany. Kształt działki regularny.
Sieci uzbrojenia terenu w pobliżu: sieć
elektroenergetyczna, wodociągowa,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
gazowa oraz telekomunikacyjna. Na
działce znajduje się punkt energetyczny własności firmy TAURON, na którym jest zawieszona oprawa oświetleniowa (oprawa – własność UM).
Odwodnienie terenu działki w gestii
przyszłego nabywcy. Na sąsiedniej
działce nr 920/10 zlokalizowana jest
przepompownia wód deszczowych.
W granicach przedmiotowej działki
może przechodzić sieć drenarska.
Z uwagi na względy bezpieczeństwa
ruchu drogowego (m.in. kwestia
widoczności), zaleca się, aby nowy
zjazd został zlokalizowany możliwie
najdalej od tarczy skrzyżowania ulicy
Łukasiewicza z ulicą Kadłubka.
Warunki techniczne podłączenia do
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów
określą dysponenci sieci na wniosek
i koszt nabywcy nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 920/9, obręb Żerniki, położona jest na terenie, dla którego
od 23 września 2004 r. obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego po wschodniej stronie ulicy
Tarnogórskiej, stanowiącego część
dzielnicy Żerniki w Gliwicach. Przedmiotowy plan uchwalony został przez
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą
XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która
opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r.,
poz. 2442. Działka nr 920/9, obręb
Żerniki, znajduje się w jednostce funkcjonalnej o symbolu D2.3(1.3)/TMJ,
gdzie funkcją wiodącą jest zabudowa
mieszkaniowa TMJ – tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną
wolnostojącą (pojedynczą i bliźniaczą) oraz szeregową, dla których
obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych
(pow. maksymalna) – 25,
• procent terenów zielonych (biologicznie czynnych – pow. minimalna) – 65,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,4,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia i poddasza użytkowego) – p.II.p.
Zgodnie z rysunkiem planu, przez
przedmiotową nieruchomość przebiega sieć gazowa wraz ze strefą obsługi technicznej, ponadto niewielki
południowy fragment tej nieruchomości znajduje się w strefie obsługi
technicznej dla sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Działka znajduje się
w strefie SH-3.1 obserwacji archeologicznej.
8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XIX/483/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru obejmującego
część Osiedla Żerniki położoną po
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej. Działka będąca przedmiotem
niniejszej opinii znajduje się w granicach opracowania projektu planu,
sporządzanego na podstawie tej
uchwały.

Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 241 200,00 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Minimalne postąpienie: 2500,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 9 grudnia
2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja
o ewentualnej zmianie adresu ukaże
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu
przetargu na stronie internetowej
https://bip.gliwice.eu w zakładce
„oferta nieruchomości” oraz na
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
I ustny przetarg rozpoczął się 7 lipca
2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A i zakończył wynikiem
negatywnym.
II ustny przetarg rozpoczął się
28 września 2020 r. o godz. 14.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A
i zakończył wynikiem negatywnym.
Wadium
Wadium w wysokości 25 000,00 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 920/9, obręb Żerniki oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium
winno być uznane na rachunku gminy
najpóźniej 3 grudnia 2020 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia
nieruchomości uczestnikowi, który
wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu,
na wskazane konto bankowe
– zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona
jako nabywca nieruchomości nie
przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej
udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
lub sporządzenie pełnomocnictwa
w obecności pracownika Urzędu
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (przed przetargiem),
• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego
(wydanego w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (w przypadku osoby
fizycznej),
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego
w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie
wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr
PM-1874/20 z 4 lutego 2020 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-232/2015 z 16 stycznia
2015 r. oraz w sprawie przezna-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

czenia do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności działki nr
920/9, obręb Żerniki, zapisanej
w KW nr GL1G/00033143/1,
położonej przy ul. Wincentego
Kadłubka w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice
oraz sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu
przedmiotowej działki, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w ich
nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.
DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca
nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wyznaczony termin nie będzie
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik,
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem,
iż za dokonanie wpłaty uważa się
uznanie jej na rachunku miasta.
Podpisanie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do
8 stycznia 2021 r.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr
XXI/576/2004 Rady Miejskiej
w Gliwicach z 8 lipca 2004 r.,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 86 z 8 września 2004 r., poz.
2442), zapisami księgi wieczystej
nr GL1G/00033143/1 oraz stanem faktycznym działki, w tym
z przebiegiem sieci. Nabywca
przejmuje działkę w stanie istniejącym.
Koszty związane z nabyciem praw
do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-1874/20 z 4 lutego 2020 r.
Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami
UM Gliwice – Referat Zbywania
Nieruchomości, pok. 16 lub 17,
ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn.–śr.: 8.00-16.00; czw.:
8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,
tel. 32/338-64-10 do 12.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – www.gliwice.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej
– bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa się
według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów i rokowań na zbycie
nieruchomości (DzU z 2014 r.,
poz. 1490 z późn. zm).
W przypadku wygrania przetargu
przez cudzoziemca w rozumieniu
przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278)
wymagane będzie przedłożenie
przed wyznaczonym terminem
aktu stosownego zezwolenia na
nabycie nieruchomości – zgodnie
z art. 1 ww. ustawy.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1

gospodarowanie nieruchomościami
Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane
kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
osobowych
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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Odbiorcy danych osobowych
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one
być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
Okres przechowywania danych osobowych
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą,
Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
w tym dostępu do danych osobowych
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować
konsekwencjach niepodania danych osobowych
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami
Informacje dodatkowe
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.
Dane Administratora Danych

1

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
ul. Rybnicka 47,
ogłasza publiczny przetarg pisemny, który odbędzie się
30 listopada 2020 r. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27,
na sprzedaż następującej nieruchomości:
Lp.

Rodzaj nieruchomości

Cena
Wysokość
wywoławcza wadium

Prawo własności nieruchomości
gruntowej, niezabudowanej,
położonej w Gliwicach przy
ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie Pola,
1. działka gruntu nr 56/4,
121 600,00 zł 1200,00 zł
o powierzchni 0,2832 ha,
objęta księgą wieczystą KW
nr GL1G/00122221/3, prowadzona
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: „Oferta na zakup
nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie Pola,
działka gruntu nr 56/4”, należy złożyć do 30 listopada 2020 r. do godz. 9.00 na
adres: PWiK Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej 47, Biuro Obsługi Klienta, parter.
Wszystkie dostępne materiały i warunki dotyczące sprzedaży ww. nieruchomości
oraz „Regulamin sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” dostępne są na stronie internetowej
pod adresem: http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych.

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

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21,
na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej
wiadomości wykaz zawierający
nieruchomość:
przeznaczoną do dzierżawy,
stanowiącą własność Skarbu
Państwa:
• nr 33/SP/2020
do 19 listopada 2020 r.,
• nr 34/SP/2020
do 19 listopada 2020 r.

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

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

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy
placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane
do publicznej wiadomości nw. wykazy:
wydzierżawienia
nieruchomości,
stanowiących własność
Miasta Gliwice:
• nr 301–302/2020
do 1 grudnia 2020 r.,
• nr 529/2020
do 1 grudnia 2020 r.,
• nr 538/2020
do 26 listopada 2020 r.

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

Wykaz nr NA/3/2020
Stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM 3028/20 z 4 listopada 2020 r. zawierający opis i warunki zbycia w drodze
bezprzetargowej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gliwicach
Lp.

Oznaczenie
nieruchomości

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

1.

Działka nr 2,
obr. Nowe Gliwice,
KW
GL1G/00044417/3

0,0338 ha

Działka położona w Gliwicach przy ul. Kopalnianej, w pewnej odległości od centrum miasta.
Działka o nieregularnym kształcie stanowi
fragment drogi dojazdowej o nawierzchni
asfaltowej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej oraz energetyczna. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa
mieszkaniowa, usługowo-przemysłowa, tereny
zielone, tereny hałdy. W niewielkiej odległości
od nieruchomości znajduje się skrzyżowanie
dwóch autostrad A1 i A4. Część składową działki stanowi droga dojazdowa, jednojezdniowa,
dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej
o długości 273,00 m2.

Zgodnie z MPZP
(uchwała nr
XLVII/1217/2006 Rady
Miejskiej w Gliwicach
z 26.10.2006 r.) działka
zlokalizowana jest na
terenach oznaczonych
symbolem 5M – tereny mieszkaniowe
o średniej intensywności zabudowy

62 000,00

Zgodnie z MPZP
(uchwała Rady Miejskiej XLVII/1217/2006
z 26.10.2006 r.) działki
zlokalizowane są na
terenach oznaczonych
symbolem – 9U –
tereny usług różnych
– utrzymanie, przebudowa, rozbudowa
i uzupełnienie.

2 209 000,00

2.

Działki nr 14/1,
14/44, 14/47,
14/48,
obr. Nowe Gliwice,
KW
GL1G/00123794/7

1,4556 ha

Działki położone są w Gliwicach przy ul. Bojkowskiej 37. W pobliżu tereny KSSE Podstrefa
Gliwice. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje
się zabudowa usługowo-przemysłowa, tereny
hałdy. W niewielkiej odległości od nieruchomości znajduje się skrzyżowanie dwóch autostrad
A1 i A4. Dojazd do nieruchomości od strony
ul. Kopalnianej drogą dojazdową.

a)

Działka nr 14/1,
obr. Nowe Gliwice,
KW
GL1G/00123794/7

0,4145 ha

Działka ma nieregularny kształt, w części stanowi teren zielony porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami. Dojazd od strony ul. Kopalnianej
drogę wewnętrzną. Od północy działka graniczy
z ul. Pszczyńską. Na działce znajdują się następujące części składowe:
- kanalizacja deszczowa DN 1000 o dł. 165,00 m,
- kanalizacja deszczowa DN 115 o dł. 30 m,
- zbiornik retencyjny wykonany w technologii
monolitycznej, 8-komorowy o wym.
14 x 28 x 6,55 m i poj. roboczej 1339 m2
i pojemności 1738,70 m3.

b)

c)

d)

Działka nr 14/44,
obr. Nowe Gliwice,
KW
GL1G/00123794/7

Działka nr 14/47,
obr. Nowe
Gliwice, KW
GL1G/00123794/7
Działka nr 14/48,
obr. Nowe
Gliwice, KW
GL1G/00123794/7

0,9708 ha

0,0206 ha

0,0497 ha

Cena netto
Cena netto składnieruchomości nika budowlanego
gruntowej
/części składowej
(zł)
(zł)
250 606,00

5 552 958,00

Informacja
o zbyciu
Nieruchomości zbywalne
w drodze
bezprzetargowej mają
stanowić
wkład
niepieniężny
(aport) do
spółki

Nieruchomości zbywalne
w drodze
bezprzetargowej mają
stanowić
wkład
niepieniężny
(aport) do
spółki

Przetargi ogłoszone
przez Prezydenta
Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 2A, lokal nr 21, II piętro, pow.
29,56 m2 + WC: 0,91 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, lokal
do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 9.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu
Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 listopada 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych).
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
25 listopada 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

UL. SIEMIŃSKIEGO 27F, lokal nr 22, IV piętro – poddasze
(oficyna), pow. 68,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC,
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu
Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 300,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 1 grudnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
26 listopada 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

UL. HLUBKA 3B, lokal nr 7, II piętro, pow. 124,33 m2
+ piwnica: 13,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 12.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu
Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 297 100,00 zł
Wadium: 29 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 2 grudnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
27 listopada 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

UL. STYCZYŃSKIEGO 55, lokal nr 6, II piętro, pow.
64,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu
Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 151 400,00 zł
Wadium: 15 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 3 grudnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
30 listopada 2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

UŻYTKOWE
UL. DOLNYCH WAŁÓW 13, lokal niemieszkalny (gospodarczy) nr 5, III piętro, pow. 56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2,
5 pomieszczeń, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu
Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 200,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 listopada 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych).
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się
do 25 listopada 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Działka ma nieregularny kształt, stanowi drogę
dojazdową z nawierzchnią asfaltową. Na działce znajdują się następujące części składowe:
- droga wewnętrzna, jednojezdniowa, dwukierunkowa o szerokości 6 m z opaską kruszynową 1 m, klasa D1/2, obciążenie/kategoria
ruchu 115 kN/kr3, prędkość projektowa
40 km/h, długość 774,56 m, o nawierzchni
bitumicznej 4527,54 m2,
- kanalizacja deszczowa z rur dwuściennych
o średnicy DN400 o długości 626,01 m,
- kanalizacja deszczowa z rur dwuściennych
o średnicy DN200 o długości 113,41 m
(podłączenie wpustów ulicznych),
- 17 studni kanalizacyjnych o średnicy
1200 mm,
- wodociąg PE100 – rury przewodowe PE100
SDR 17 PN10 o średnicy 160 mm,
- hydranty podziemne DB80 firmy HAWLE –
7 szt.,
- kanalizacja teletechniczna 2-otworowa
z rur giętych o konstrukcji dwuwarstwowej
o średnicy 160 mm i długości 1670,02 m,
- 19 studni teletechnicznych typu SKR-2,
- przepusty teletechniczne z rur SRS160
o długości 44 m,
- 26 słupów oświetleniowych typu ROSA-SAL
100K z oprawami świetlnymi typu MECCO
zasilane kablem YASKY 4x32 mm2 o długości
884 m.

UL. KOŚCIUSZKI 35, lokal nr III, I piętro, pow. 145,98 m2,
5 pomieszczeń, korytarz, 2 WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 10.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu
Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 369 400,00 zł
Wadium: 37 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 2 grudnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
27 listopada 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

UL. KOZIELSKA 22A, lokal nr I, parter, pow. 53,11 m2,
2 pomieszczenia, WC, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu
Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 400,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 1 grudnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy kontaktować się do
26 listopada 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta, stanowi teren zieleni, sąsiaduje bezpośrednio z działką 14/1. Na działce znajdują
się następujące części składowe: kanalizacja
deszczowa z rur dwuściennych o średnicy DN
1000 o długości 10 m.
Działka ma nieregularny kształt (wąska i długa),
stanowi w części drogę dojazdową o nawierzchni utwardzonej, w części teren zieleni, sąsiaduje
bezpośrednio z działką 14/47. Na działce znajdują się następujące części składowe: utwardzenia (dojazdy, parkingi, place manewrowe).
SUMA:

2 271 000,00

Łącznie wartość:

8 074 564,00 zł

5 803 564,00

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.gliwice.eu od 6 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r., a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej
wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej na powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.
Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do zbycia niniejszym wykazem wyznacza się 6-tygodniowy termin do złożenia wniosku o ich nabyciu, tj. do 16 grudnia 2020 r.
Po bezskutecznym upływie tego terminu nieruchomości zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
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Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być
wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz
winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą
zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność
oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się
najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje
na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod
nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
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