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Jeszcze chwila, a zima definitywnie nas pożegna. to najlepszy moment, by raz  
na zawsze pozbyć się brudnego, szkodliwego kotła, pieców i kuchenki węglowej, 
zastąpić „kopciucha” proekologicznym systemem grzewczym i otrzymać za to  
częściowy zwrot kosztów. Jak? Pokażemy, jak zrobić to krok po kroku. Na początek 
przypominamy, jak otrzymać dofinansowanie od miasta. 

https://gliwice.eu
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z miasta

rowerzyści już teraz mogą na terenie Gliwic korzystać z ponad 100 km ścieżek rowerowych i pieszo-rowe-
rowych, a do 2022 r. ma przybyć ok. 37 km takich tras. Powstaną m.in. przy obwodnicy miasta, w śladzie 
kolejki wąskotorowej i przy ul. toszeckiej. 

Spotkanie w sprawie budowy 
kolejnych tras i ciągów pieszo-
-rowerowych odbyło się 10 lute-
go w Urzędzie Miejskim. Wzięli 
w nim udział Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta Gliwic, 
Mariola Pendziałek, naczelnik 
Wydziału Usług Komunalnych, 
pracownicy wydziału UK oraz 
przedstawiciele Gliwickiej Rady 
Rowerowej, Zarządu Dróg Miej-
skich i Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych. Omówiono plany 
miasta na rozwój infrastruktury 
rowerowej w najbliższych latach.

lepsze nawierzchnie  
i 37 km nowych ścieżek 

w 2020 r. zostanie wykonana 
nawierzchnia asfaltowa ścieżki 
rowerowej wraz z zagospoda-
rowaniem terenu przystanku 
rowerowego w rejonie stacji 
Trynek przy ul. Bojkowskiej oraz 
odcinek trasy rowerowej od ul. 
Knurowskiej do granicy miasta. 
Dokumentacji projektowej do-

czeka się też odcinek drogi przy 
ul. Knurowskiej. 

Również w tym roku ma być 
gotowy odcinek obwodnicy za-
chodniej miasta od ul. Daszyń-
skiego do Rybnickiej wraz z dro-
gami technicznymi z dozwolonym  
ruchem rowerowym. W czwar-
tym kwartale powinna zostać 
ukończona droga rowerowa przy 
południowej obwodnicy miasta  
(ul. Okrężna) i ciąg pieszo-rowe-
rowy wzdłuż ul. Kozielskiej. 

Do końca roku ma zostać opra-
cowana dokumentacja projekto-
wa ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana 
Pawła II i Nowy Świat oraz do-
kumentacja zagospodarowania 
terenu przy projektowanym 
przystanku kolejowym Gliwice 
Kopernik (rejon ul. Perseusza) 
wraz z przystosowaniem do 
potrzeb rowerzystów. Przy przy-
stanku powstanie infrastruktura 
rowerowa, m.in. parkingi rowe-
rowe i stacja napraw rowerów.

do końca 2021 r. ma powstać 
odcinek zachodniej obwodnicy 
miasta od ul. Okulickiego do ul. 
Daszyńskiego wraz z drogami 
technicznymi, którymi będą 
mogli poruszać się rowerzyści 
oraz ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ul. Zabrskiej. Również 
w tym terminie powinna być go-
towa dokumentacja projektowa 
skrzyżowania ulic: Staromiejska-
-Strzelców Bytomskich-Główna, 

przy którym również powstanie 
ścieżka rowerowa. 

Opracowano już koncepcję 
budowy ciągów pieszo-rowe-
rowych wzdłuż Kłodnicy od ul. 
Orlickiego do Staromiejskiej, 
wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich 
od ul. Zakątek Leśny do Grzy-
bowej, wzdłuż ul. Toszeckiej 
(od ul. Gajowej do Rekreacyj-
nej) i wzdłuż ul. Chorzowskiej. 

Dokumentacja projektowa tych 
zadań również powinna być 
gotowa w 2021 r. 

Etapowo będzie realizowana 
budowa ciągu pieszo-rowe-
rowego w śladzie tzw. Nowo-
rybnickiej (od ul. Nowy Świat 
do Toruńskiej). Trwa również 
analiza możliwości budowy 
ciągu pieszo-rowerowego 
równolegle do ul. Rybnickiej 
na odcinku od ul. Toruńskiej 
do obwodnicy. 

W planach jest modernizacja 
nawierzchni szlaku rowerowe-
go w rejonie Lasu Łabędzkiego, 
od ul. Granicznej do Bażanciej 
– miasto jest w trakcie pozyski-
wania praw do dysponowania 
gruntami. Trwa również ana-
liza możliwości budowy trasy 
rowerowej w śladzie kolejki 
wąskotorowej od ul. Kujawskiej 
do Robotniczej oraz ciągu pie-
szo-rowerowego łączącego  
ul. Pszczyńską z Kujawską.  
 (mf)
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to wielka radość i satysfakcja – po raz kolejny mamy w Gliwicach złote szkoły! są nimi cztery placówki docenione w tegorocznym rankin-
gu najlepszych liceów i techników w Polsce. trzy uhonorowano na uroczystej gali śląskiego rankingu liceów i techników 2020 Fundacji 
edukacyjnej „Perspektywy”, zorganizowanej na Politechnice śląskiej. w uroczystości wzięli udział przedstawiciele najlepszych szkół ponad-
podstawowych w województwie śląskim.

Najwyżej ocenionymi przez „Perspektywy” 
liceami w Gliwicach są – przypomnijmy 
– I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzycz-
ne im. E. Dembowskiego (3. miejsce na 
Śląsku, 53. w Polsce), V LO im. A. Struga 
(10. miejsce na Śląsku, 109. w Polsce) 
i Liceum Filomata (17. miejsce na Śląsku, 
171. w Polsce). Złotym Technikum, które 
– podobnie jak w roku ubiegłym – jest 
najlepszym w województwie śląskim, 
jest Technikum nr 1 w ZST-I (1. miejsce  
na Śląsku, 22. w Polsce).

W uroczystej gali, która odbyła się w Cen-
trum Edukacyjno-Kongresowym Politech-
niki Śląskiej wzięli udział m.in. Ewa Weber, 

zastępca prezydenta Gliwic, prof. Arkadiusz 
Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Walde-
mar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej 
„Perspektywy”, Waldemar Bojarun, wi-
ceprezydent Katowic, Tomasz Trawiński, 
prorektor ds. Infrastruktury i Promocji, 
Wojciech Szkliniarz, prorektor ds. Stu-
denckich i Kształcenia, Marek Pawełczyk, 
prorektor ds. Nauki i Rozwoju oraz dziekani 
wydziałów Politechniki Śląskiej.

szczególnymi gośćmi byli dyrektorzy  
i uczniowie 15 najlepszych 
śląskich liceów i techników 
 – w tym i lo i V lo oraz 
 technikum nr 1 w zst-i z Gliwic. 

– Czynników, które wpływają na to, 
żeby być dobrą szkołą, jest bardzo dużo. 
Przede wszystkim muszą być w niej 
świetni uczniowie, ambitni nauczycie-
le, muszą być współpracujący rodzice 
i dobre zarządzanie szkołą. Z drugiej 
strony wystarczy dać wolną rękę i nie 
przeszkadzać, zaufać osobom, które są 
profesjonalistami. Są to nauczyciele, 
którzy świetnie prowadzą uczniów 
i rodzice, którzy w tym pomagają.  
Myślę, że to jest najważniejszy cel 
naszej edukacji w szkołach średnich 
– mówi Janusz Magiera, dyrektor 
„złotego” Technikum nr 1 (ZST-I) w Gli- 
wicach.

Przypomnijmy, że inicjatywa klasyfika-
cji szkół średnich od ponad 20 lat jest 
realizowana przez Fundację Eduka-
cyjną „Perspektywy”. W najnowszym 
rankingu ocenie i weryfikacji poddano 
2085 liceów ogólnokształcących oraz 
1728 techników, a na liście rankingo-
wej ostatecznie zamieszczono 1000 
najlepszych liceów i 500 najlepszych 
techników w kraju. Pełne wyniki rankin-
gu dostępne są na stronie internetowej  
www.perspektywy.pl.

 (źródło: PolSl)

Najlepsze szkoły w Gliwicach!
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Łączy ich zapał i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności. w poniedziałek, 17 lutego, młodzieżowa rada 
miasta rozpoczęła kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym mrm został Gabriel krzyszkowski, uczeń zespołu szkół 
budowlano-ceramicznych, który jest również przewodniczącym komisji kultury i sportu w młodzieżowym sejmiku woje-
wództwa śląskiego. 
Gliwicka Młodzieżowa Rada Mia-
sta powstała w 2002 r. Jest orga-
nem samorządowym młodzieży 
o charakterze wnioskodawczym 
i opiniotwórczym. W jej skład 
wchodzi 21 radnych i 7 radnych 
wspierających – uczniów gliwic-
kich szkół średnich, wybieranych 
w wewnątrzszkolnych wyborach 
powszechnych na dwie kadencje 
(mandat dwuletni). MRM pełni 
funkcje doradcze przy Radzie 
Miasta Gliwice i pracuje społecz-
nie na rzecz gliwickiej młodzieży.

W uroczystej sesji inaugurującej 
kolejną kadencję MRM udział 
wzięli m.in.: Wanda Nowicka, 
posłanka na Sejm RP, Ewa We-
ber, zastępca prezydenta Gliwic 
oraz Marek Pszonak, przewodni-
czący Rady Miasta Gliwice, któ-
rzy wręczyli powołania młodym 
radnym. – Bardzo mnie cieszy, 
że tak wielu młodych ludzi chce 
pracować na rzecz samorządu. 
Zaangażowanie Młodzieżowej 
Rady Miasta jest ważnym ele-
mentem w procesie dyskusji 
nad kierunkiem, w jakim ma się 
rozwijać nasze miasto – mówiła 
podczas spotkania Ewa Weber, 
zastępca prezydenta Gliwic.

 – W 2002 r. byłem jednym 
z radnych, którzy podejmowali 
decyzję o powołaniu Młodzieżo-
wej Rady Miasta. Rada działa od 
18 lat, osiągnęła pełnoletniość 
i po latach widzimy, że to była 
dobra decyzja. Wielu młodych 
ludzi z MRM funkcjonuje później 
w samorządzie. MRM to głos 
pokolenia, który ma doradzać 
i prezentować punkt widzenia 
młodych ludzi. Wasze zdanie jest 

bardzo ważne w kształtowaniu 
przyszłości Gliwic – mówił Marek 
Pszonak, przewodniczący Rady 
Miasta Gliwice.

Młodzieżowi radni wybrali pre-
zydium i rozpoczęli pracę na 
rzecz Gliwic. Będą się spotykać, 
podobnie jak radni Rady Miasta 
Gliwice, na comiesięcznych se-
sjach. Przewodniczącym MRM 
został Gabriel Krzyszkowski. Pre-

zydium będą tworzyć: Wiktoria 
Bartosiewicz (I zastępczyni), 
Andrzej Sobota (II zastępca), Ni-
kola Niemczakiewicz (sekretarz), 
Paulina Pietrzykowska (skarbnik) 
i Emilia Penkała (członek prezy-
dium). Rzecznikiem Praw Ucznia 
został Jan Carton Wrębel. 

– Najbardziej zależy mi, by 
jeszcze bardziej zwiększyć ak-
tywność Młodzieżowej Rady 

Miasta i sprawić, by była bar-
dziej widoczna i rozpoznawalna 
w mieście. Zamierzam skupić się 
m.in. na organizacji warszta-
tów obywatelskich w szkołach 
średnich i warsztatach lepsze-
go uczenia się – mówi Gabriel 
Krzyszkowski, przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta.

Miasto wspiera działania MRM 
m.in. finansując bieżące wydatki 
związane z działalnością i organi-
zacją wydarzeń, a także udostęp-
niając do tego celu pomieszcze-
nia w filiach Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Tam 
młodzieżowi radni debatują, pla-
nują, opiniują obecną działalność 
władz miasta i przyjmują uchwały 
dotyczące swoich działań. Radni 
mają również możliwość pracy 
w komisjach stałych (m.in. ko-
misji do spraw kontaktu z Radą 
Miasta) i roboczych (m.in. do 
spraw organizacji warsztatów 
obywatelskich dla młodzieży). 
Więcej informacji na temat 
działalności MRM można znaleźć 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, w zakładce Młodzieżowa 
Rada Miasta.  (mf)

z miasta

był cmentarz, będzie park

młodzi radzą. Już od 18 lat!

cmentarz tryński, u zbiegu ulic Pszczyńskiej i kopalnianej, zostanie przekształcony w park – zdecydowali gliwiccy radni. 
Głosy mieszkańców w sprawie udostępnienia tej przestrzeni w celach parkowych pojawiały się już od kilku lat. Na terenie 
parku stanie tablica upamiętniająca dawny cmentarz i spoczywające tam ofiary masowych mordów z 1945 r. 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miasta gliwiccy radni podjęli 
decyzję o zamknięciu dawnego 
cmentarza Tryńskiego. Decyzja 
została podjęta w konsultacji 
z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym, któ-
ry zaopiniował ją pozytywnie. 
Szczątki spoczywające na tym 
terenie zostaną ekshumowane 
na cmentarz Centralny. 

Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, prace 
powinny ruszyć w marcu.  

W przyszłości istniejąca zieleń 
zostanie uporządkowana i od-
nowiona, na odrestaurowanych 
alejkach staną ławki. 

Nekropolia przy ul. Pszczyńskiej 
została utworzona w 1887 r. 
jako rzymsko-katolicki cmentarz 
parafialny. Powstała na planie 
prostokąta, przy osiedlu górni-
czym. 

Główna aleja była wysadzana 
szpalerami starych kasztanow-
ców zwyczajnych i lip drobno-
listnych. Aleję poprzeczną zdo-
biły szpalery klonów, jaworów 
i głogów. 

Później cmentarz został prze-
kształcony w cmentarz komunal-
ny. Ostatniego pochówku dokona-
no tam w 1948 r. Na tym terenie 
znajduje się także kilka masowych 
grobów ludności cywilnej zamor-
dowanej w 1945 r.  (mf)

uwaga! osoby, które są zainteresowane ewentualnym przeniesieniem szczątków swoich bliskich zmarłych 
z cmentarza tryńskiego do indywidualnych grobów na cmentarzu centralnym, powinny niezwłocznie 
skontaktować się z zarządem cmentarzy przy ul. kozielskiej 120 (tel.32/335-04-63).
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aktualNości

Kolejny sukces gliwickich lekarzy

arkadego Fiedlera, marii czaplickiej, tony'ego Halika, leonida teligi i zimowa – to nowe nazwy ulic w Żernikach, które podczas ostatniej 
sesji nadali radni. korespondują z nazwami sąsiednich ulic, upamiętniającymi wielkich podróżników, badaczy, odkrywców i przyrodników. 

arkady Fiedler był polskim 
prozaikiem, reportażystą, przy-
rodnikiem, podróżnikiem i po-
rucznikiem Wojska Polskiego. 
Brał udział w powstaniu wielko-
polskim. W czasie II wojny świa-
towej poznał polskich lotników 
walczących w Bitwie o Anglię 
i napisał o nich książkę „Dywi-
zjon 303”. W swoim dorobku ma 
32 książki, które zostały przetłu-
maczone na 23 języki. Odbył 30 
wypraw i podróży.

maria antonina czaplicka – po-
dróżniczka, geograf, antropolog, 
etnograf. Prowadziła m.in. 
pionierskie badania terenowe 

w Syberii, wykładała na uniwer-
sytetach w Londynie, Bristolu 
i Oxfordzie, gdzie była jedyną 
kobieta wykładowcą i pierwszą 
kobietą w dziejach uczelni, która 
kierowała Katedrą Antropologii. 
Uczestniczyła w pracach Kró-
lewskiego Towarzystwa Geo-
graficznego oraz Królewskiego 
Instytutu Antropologicznego. 
Jej badania skupiały się głównie 
na kulturze Tunguzów żyjących 
u ujścia Jeniseju, praktykach 
szamańskich i zjawisku histerii 
arktycznej. 

tony Halik – polski podróżnik, 
dziennikarz, pisarz, operator 

filmowy, fotograf, autor progra-
mów telewizyjnych o tematyce 
podróżniczej, które prowadził 
z Elżbietą Dzikowską. Za swoją 
działalność został odznaczony 
francuskim Krzyżem Wojennym. 
Przez ponad trzydzieści lat pra-
cował jako korespondent NBC, 
napisał trzynaście książek, wiele 
artykułów, współtworzył kom-
puterową Encyklopedię Świata.

leonid Teliga – dziennikarz, 
tłumacz, żeglarz, kapitan. 
Ukończył Szkołę Podchorążych 
Piechoty, podczas II wojny 
światowej był w niewoli so-
wieckiej. Zgłosił się do Armii 

Polskiej w ZSRR i wydostał do 
Wielkiej Brytanii, gdzie służył 
jako strzelec pokładowy w dy-
wizjonie 300. Po powrocie do 
kraju pracował jako dziennikarz 
i tłumacz, nadal rozwijając 
swoje pasje żeglarskie. Pra-
cował w misjach rozjemczych 
ONZ, m.in. jako attaché pra-
sowy polskiej ambasady we 
Włoszech. Zbudował jacht 
,,Opty”, którym jako pierwszy 
Polak samotnie opłynął świat. 

Nazwy podróżników zostały 
zaproponowane przez Radę 
Dzielnicy Żerniki oraz właściciela 
działki leżącej w bezpośrednim 

sąsiedztwie tej drogi, uzyskując 
rekomendację Dyrektora Mu-
zeum w Gliwicach.

Jedna z ulic w Żernikach zyskała 
nazwę niezwiązaną z podróżnika-
mi. Jest nią ul. zimowa. Nazwa 
została zaproponowana przez 
firmę, która jest właścicielem 
działki leżącej w bezpośrednim 
sąsiedztwie tej drogi. 

Nowe nazwy ulic zaczną obowią-
zywać, kiedy uchwały o nadaniu 
ich nazw wejdą w życie – po 
upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  (mf)

Tym razem  
podróżniczo

„zespół prof. Giebla podarował mi drugie życie. czuję wielką ulgę i radość. z każdym dniem jestem mocniejsza, coraz lepiej chodzę” – opo-
wiadała podczas poniedziałkowej konferencji w Narodowym instytucie onkologii w Gliwicach pierwsza polska pacjentka poddana terapii 
car-t cells. to immunoterapia na miarę XXii wieku, polegająca na wykorzystaniu w leczeniu własnych, zmodyfikowanych genetycznie ko-
mórek odpornościowych chorego. leczenie 62-letniej pani Jadwigi zakończyło się 13 lutego. Przeprowadzili je lekarze z kliniki transplantacji 
szpiku i onkohematologii Nio pod kierunkiem szefa tej kliniki, prof. sebastiana Giebla.

CAR-T cells (ang. Chimeric Anty-
gen Receptors T cells) jest obecnie 
najbardziej zaawansowaną i sper-
sonalizowaną technologią, jaką 
wykorzystuje się na świecie do 
leczenia agresywnych nowotwo-
rów krwi i szpiku. Po raz pierw-
szy zastosowano ją w 2012 roku 
w Filadelfii (USA) u chorego na 
ostrą białaczkę limfoblastyczną. 
To terapia ostatniej szansy, która 
przychodzi z pomocą wtedy, gdy 
inne onkologiczne formy leczenia 
zawodzą. CAR-T cells pozwala le-
czyć białaczkę u dzieci z 50-pro-
centową skutecznością, a ciężkie 
chłoniaki z 40-procentową szansą 
na wyzdrowienie. W konfronta-
cji z 90-procentowym ryzykiem 
śmierci chorego bez nowator-
skiego leczenia, daje ogromną 
nadzieję. Jest jednak droga (ok. 
1,4 mln zł), skomplikowana 
w produkcji i wymaga spełnienia 
bardzo specyficznych wymagań 
dla ośrodków leczących.

Gliwice są drugim po Poznaniu 
certyfikowanym ośrodkiem 
hematologicznym w Polsce, 
w którym jeszcze pod koniec 
ubiegłego roku wdrożono immu-
noterapię car-t cells. Procedurę 
leczenia udało się uruchomić 
dzięki darowiźnie jednego z pro-
ducentów terapii. to szansa na 
życie dla pani Jadwigi i jeszcze 
jednej lub dwóch chorych osób. 

Dwa ostatnie miesiące w tele-
graficznym skrócie przedsta-
wiają się tak: 19 grudnia 2019 
roku lekarze z gliwickiej kliniki 
pobrali od pochodzącej ze Śląska 
62-letniej pani Jadwigi, chorej 
na chłoniaka rozlanego z dużych 
komórek B (DLBCL), jej własne 
limfocyty T. W amerykańskim 
laboratorium, w Kalifornii, zo-
stały one poddane modyfikacji, 
polegającej na wszczepieniu do 
nich genu kodującego chimero-
wy receptor rozpoznający anty-
gen specyficzny dla nowotworu 
tej pacjentki – po to, aby mogły 
z nim walczyć. 

Zmodyfikowane komórki zostały 
namnożone w laboratorium. Za-
mrożone następnie w temperatu-

rze –150 stopni Celsjusza, wróciły 
w specjalnym pojemniku do Gliwic.

Trzy tygodnie temu – 27 stycznia 
– po trzydniowej chemiotera-
pii tłumiącej układ odporności 
w celu zapobieżenia odrzuceniu 
przeprogramowanych limfocytów 
T, specjaliści z Kliniki Transplanta-
cji Szpiku i Onkohematologii NIO 
w Gliwicach podali je pani Jadwi-
dze w formie infuzji dożylnej. – Ten 
wlew był jednorazowym „strza-
łem”. Po zabiegu pani Jadwiga 
czuła się dobrze, jednak decydujące 
były kolejne dwa tygodnie, kiedy 
wystąpiły spodziewane działania 
niepożądane: zespół uwalniania 
cytokin i neurotoksyczność. Za-
stosowaliśmy odpowiednie lecze-
nie i pacjentka opuściła oddział 

transplantacyjny w miniony czwar-
tek. Po CAR-T cells nie potrzebuje 
leków immunosupresyjnych. Za 
trzy miesiące spotkamy się znowu 
na kompleksowej kontroli – relacjo-
nował w trakcie konferencji prof. 
Sebastian Giebel.

„to drugie życie to nagroda. 
czuję się jak nigdy od dwóch 
lat” – mówiła na konferencji 
wzruszona pacjentka.

62-latka była leczona wcześniej 
na boreliozę i rwę kulszową ze 
względu na silne bóle nóg i pro-
blemy z chodzeniem. Właściwie 
rozpoznanie choroby nastąpiło 
jednak dopiero w gliwickim 
NIO. Pani Jadwiga jest drugim 
dorosłym pacjentem w Polsce 

i jednym z pierwszych w Europie 
Środkowo-Wschodniej, u które-
go zastosowano immunoterapię 
CAR-T cells. Pod koniec listopada 
2019 roku podobnej terapii pod-
dano około 30-letniego pacjenta 
Kliniki Hematologii i Transplan-
tologii Szpiku Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. 

Klinika Transplantacji Szpiku 
i Onkohematologii w Narodo-
wym instytucie onkologii w Gli-
wicach obchodziła niedawno 
jubileusz przeprowadzenia 2000 
transplantacji szpiku. 

Oddział przeszedł też gruntowny 
remont, który pozwolił na zwięk-
szenie łóżek dla pacjentów – 
z 6 do 20.  (kik)
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Pani Jadwiga, pierwsza polska pacjentka poddana terapii CAR-T cells.

Wyremontowane, separowane sale dla chorych w Klinice Transplan-
tologii Szpiku i Onkohematologii NIO.
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warto wiedzieć

Państwowa spółka restrukturyzacji kopalń wciąż nieprzyjemnie zaskakuje gliwiczan i działa na 
przekór zamierzeniom miasta. tym razem sprawa dotyczy przyszłości mieszkańców ligoty zabrskiej 
oraz terenu w Łabędach – tzw. szuwarka.
Od kilkunastu lat Gliwice za-
biegają o uporządkowanie 
spraw własności pokopalnia-
nych nieruchomości o szcze-
gólnym znaczeniu dla lokalnej 
społeczności. Starają się o ich 
pozyskanie w celu zagospodaro-
wania zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców. Niestety, pomimo 
podpisanego z Kompanią Wę-
glową listu intencyjnego w tej 
sprawie, prowadzonych od lat 
negocjacji i kilkudziesięciu wy-
słanych pism, spółki węglowe 
pozostają obojętne na miejskie 
propozycje i nie realizują daw-
nych postanowień. 

Tymczasem ustawa o funkcjono-
waniu górnictwa pozwala, aby 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń 
przekazywała miastu nawet 
nieodpłatnie nieruchomości, 
jeżeli są one związane m.in. 
z realizacją celów publicznych. 
Na to Gliwice jednak liczyć nie 
mogą. Dlatego cyklicznie przygo-
towują pakiet nieruchomości do 
zamiany. Proponują konkretne 
grunty miasta za tereny pokopal-
niane, finansują wyceny działek, 
uwzględniają nawet potencjalne 
dopłaty z miejskiej kasy. 

SrK nie przyjmuje  
miejskich propozycji

– Wiedząc o kiepskiej sytuacji 
finansowej Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń, a wcześniej 
Kompanii Węglowej, tworzymy 
oferty miasta w taki sposób, 
żeby spółki nie musiały dopłacać. 
Proponowaliśmy też, żeby działki 
zostały przekazane za zaległości 
podatkowe, ale nasi partnerzy – 
mimo złożonego wniosku – nie 
dostarczali dokumentów i unie-
możliwiali finalizowanie spraw 
– wyjaśnia Aleksandra Wysocka, 
zastępca prezydenta Gliwic. 

Jedną z nieruchomości, któ-
rą zgodnie z wcześniejszymi 
uzgodnieniami miasto miało 
pozyskać, był teren z boiskiem 
przy ul. Dzionkarzy w Sośnicy. 
Spółki węglowe nie zgadzały 
się jednak ani na przekazanie 
gruntu w rozliczeniu zaległości 
podatkowych, ani na zamianę 
na inny. SRK niedawno sprze-
dała teren bez poinformowania 
najbardziej zainteresowanego, 
czyli miasta Gliwice. – Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń nie po 
raz pierwszy postąpiła w spo-
sób, który niewiele ma wspól-
nego z poważnym partnerstwem 
i braniem pod uwagę interesu 
społecznego. W dodatku to nie 

koniec problemów, jakie funduje 
miastu – informuje Aleksandra 
Wysocka.

miasto broni 
lokatorów 

Wciąż nie udaje się pomóc loka-
torom kilku pokopalnianych bu-
dynków w Ligocie Zabrskiej przy 
ul. Górników i Klonowej. Obecnie 
odpowiada za nie Spółka Restruk-
turyzacji Kopalń, która – tak jak 
wcześniej Kompania Węglowa 
– nie kwapi się do uregulowania 
spraw własności gruntów. Tym 
samym utrudnia mieszkańcom 
drogę do nabycia nieruchomości 
z przysługującą byłym pracowni-
kom górnictwa bonifikatą. 

Problem polega na tym, że grun-
ty pod budynkami i przyległe 
do nich ogródki są obrazowo 
mówiąc, poszatkowane – nie-
które z działek należą do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, nie-
które do miasta. Nie zawsze tak 
było. Kiedyś te, które są obecnie 
miejskie, były własnością Skar-
bu Państwa, a kopalnia – jako 
przedsiębiorstwo państwowe 
– mogła teoretycznie uzyskać 
prawo własności. Uwłaszczenie 
jednak nie nastąpiło, bo kopal-
nia nie posiadała wymaganych 
dokumentów umożliwiających 
wydanie odpowiedniej decyzji. 

Działając zgodnie z przepisami, 
miasto wystąpiło więc o wydanie 
przez wojewodę decyzji komuna-
lizacyjnej i stało się właścicielem 
części gruntów, dla której kopal-
nia nie posiadała dokumentów. 

Następnie władze Gliwic zapro-
ponowały, że oddadzą pozyska-
ne w Ligocie Zabrskiej działki 
w zamian za przekazanie miastu 
konkretnego terenu po kopalni. 
Gdyby zamiana doszła do skutku, 
wszystkie działki miałyby w końcu 
jednego właściciela, a droga do 
sprzedaży lokatorom z należną bo-
nifikatą byłaby otwarta. Propozy-
cje miasta dotyczyły m.in. zamiany 
za stadion przy ul. Dzionkarzy, ale 
– jak już wiadomo – spaliły one na 
panewce. 

sprawa ciągnie się 
bardzo długo, lokatorzy 
prosili miasto o pomoc. 

– Spotykałam się z mieszkańcami 
i ich rodzinami, rozczarowanymi 
bezczynnością spółek węglowych. 
Omawialiśmy możliwe rozwiąza-
nia. Ta sprawa dotyczy w więk-
szości ludzi starszych, dawnych 
pracowników kopalni, którzy w do-
datku kiedyś partycypowali w kosz-
tach budowy swoich domów. Nie 
powinni żyć w ciągłej niepewności 
– podkreśla Aleksandra Wysocka.

Pewność co do intencji SRK tra-
cą też władze miasta. Ostatnio 
spółka poinformowała, że jest 
gotowa kupić tylko fragmenciki 
miejskich działek pod samymi 
budynkami (mieszczące się 
w obrysie budynku). W efek-
cie przynależne do budynków 
ogródki należałyby nadal do mia-
sta – w całości lub częściowo, 
a sytuacja mieszkańców znów 
byłaby skomplikowana. 

– SRK proponuje, aby problem 
lokatorów z Ligoty Zabrskiej 
rozwiązać w sposób kuriozalny 
i niezgodny z przepisami – mówi 
zastępca prezydenta i dodaje:  
– Budynki i tzw. działki funkcjo-
nalne, na których w tym wy-
padku są np. garaże, ogródki, 
dojścia i dojazdy, powinny mieć 
jednego właściciela. Takie roz-
wiązanie stosujemy w Gliwicach 
przy porządkowaniu spraw wła-
sności gruntów od lat. 

możliwości współpracy 
się wyczerpują, Gliwice 
chcą iść do sądu. 

„Brak możliwości umownego 
uregulowania stanu prawnego 
działek pod budynkami miesz-
kalnymi i zespołem garaży po-
wodują konieczność wszczęcia 
postępowania o arbitralnym 
charakterze. W tym celu przy-
gotowany zostanie wniosek do 
Sądu Rejonowego – czytamy 
w liście wysłanym w ubiegłym 
tygodniu do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń przez władze Gliwic. 
Miasto chce, aby SRK nabyła 
sporne działki w całości. 

– Nie chodzi nam o zyski, bo 
składaliśmy spółce inne propo-
zycje, zależy nam na skutecznym 
rozwiązaniu problemu mieszkań-
ców. Zważywszy na zmieniające 
się od lat stanowisko spółek, 
nowy wniosek SRK postrzegamy 
jako kolejny sposób na wydłu-
żenie czasu zakończenia całej 
sprawy. Wystąpimy w obronie 

gliwiczan i jesteśmy zdetermi-
nowani, żeby jak najszybciej 
doprowadzić sprawę do finału – 
podkreśla Aleksandra Wysocka. 

chcą  
przeciąć  
Szuwarka  
na pół? 

To nie koniec historii z SRK w roli 
głównej. Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń ogłosiła, że szykuje do 
sprzedaży część tzw. Szuwarka 
w Łabędach, obejmującą m.in. 
połowę stawu. To kolejna z po-
kopalnianych działek, o którą 
władze miasta zabiegają od 
lat. Jej ewentualne przejęcie 
umożliwiłoby Gliwicom podjęcie 
dalszych kroków w celu rewita-
lizacji dawnej strefy rekreacji. 
W przeszłości tętniła życiem, 
a mieszkańcy dzielnicy znów 
chcieliby tu wypoczywać. 

Jak informuje Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych, część 
należąca do miasta została 
uporządkowana. Najbardziej 
sensowne wydaje się komplek-
sowe zagospodarowanie całego 
terenu. Z powodu decyzji Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, realiza-
cja planów staje pod znakiem 
zapytania. Aleksandra Wysocka 
podkreśla, że władze Gliwic 
trzymają rękę na pulsie: – Wy-
słaliśmy już list do SRK z prośbą 
o pisemne poinformowanie 
miasta o warunkach i terminie 
przetargu. Gdy poznamy szcze-
góły, wtedy podejmiemy decyzję, 
co robić dalej.  (al)

Twardy orzech do zgryzienia

Część tzw. Szuwarka w Łabędach, obejmującą m.in. połowę stawu, to kolejna z pokopalnianych działek, o którą władze miasta zabiegają od lat. Jej ewentu-
alne przejęcie umożliwiłoby Gliwicom podjęcie dalszych kroków w celu rewitalizacji dawnej strefy rekreacji.
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KulTura

Pięć pawilonów, tysiące roślin, egzotycz-
ne zwierzęta i wielkie zbiorniki pełne 
ryb – koncerty chopinowskie w takim 
otoczeniu to niezapomniane wydarzenia. 
15 marca w Palmiarnia Miejskiej (park 
Chopina, ul. Fredry 6) wystąpią Andrzej 
Wierciński i Piotr Alexewicz. Pianiści 
wpadną do Gliwic „W drodze po Cho-
pinowskie laury”. Obaj są kandydatami 
do udziału w prestiżowym XVIII Między-
narodowym Konkursie Chopinowskim 
2020. Kto wie, może czekają ich kariery 
na miarę Krystiana Zimermana i Rafała 
Blechacza?

22 marca muzykę Chopina, Ferenca 
Liszta i Roberta Schumanna wykona 
Wojciech Waleczek. Pianista zagra z to-
warzyszeniem Aukso Acoustic Quartet. 
Publiczność usłyszy między innymi 
słynną pieśń „Wiosna” w opracowaniu 
na fortepian. 29 marca podczas Wiosny 
z Fryderykiem będziemy świętować Rok 
Beethovena. Oprócz utworów kompozy-
tora z Żelazowej Woli, zabrzmi także mu-
zyka ostatniego z tak zwanych klasyków 

wiedeńskich. Przy fortepianie zasiądzie 
Théo Ranganathan, zagra także  Poznań-
ski Kwintet Smyczkowy.

5 kwietnia, na zakończenie tegorocz-
nego festiwalu, wystąpi włoski pianista 
Leonardo Pierdomenico. Będą mu to-
warzyszyć muzycy Kwintetu Smyczko-
wego Gliwickiej Orkiestry Kameralnej: 
Anna Szabelka (skrzypce), Waldemar 
Staniczek (skrzypce), Aleksandra De-
mowska-Madejska (altówka), Marcel 
Markowski (wiolonczela) i Łukasz Bebłot 
(kontrabas).

wszystkie koncerty będą 
się rozpoczynać o godz. 
19.30. bilety w cenie  
30 zł można nabyć  
w kasie Palmiarni  
(tel. 32/231-32-39).

  (mm)

Klasyka pod palmami
wiosnę w Gliwicach tradycyjnie powitamy muzyką  
Fryderyka chopina. w Palmiarni miejskiej na przełomie 
marca i kwietnia odbędą się cztery znakomite koncerty 
pianistyczne. miasto Gliwice zaprasza!

andrzej wierciński

Théo ranganathanWojciech Waleczek

leonardo Pierdomenico
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fot. materiały organizatora

Panie Profesorze, wszyst-
kiego poprawnego z okazji  
międzynarodowego dnia Ję-
zyka ojczystego! co to w ogó-
le znaczy – „poprawny”?

To ciekawe słowo – „poprawny”. 
Ma wiele odcieni znaczeniowych. 
Jeżeli ktoś zachowuje się „popraw-
nie” i mu się to powie, to nie wiem, 
czy będzie ucieszony. W dziedzinie 
sztuki poprawność jest właściwie 
grzechem, bo to coś w rodzaju 
powszedniości, braku oryginal-
ności. Poprawność polityczna 
z kolei została u nas nieszczęśliwie 
przełożona z angielskiego. W daw-
nej polszczyźnie „polityczny” na 
wzór łaciny znaczyło „grzeczny”. 
Wówczas poprawność polityczna 
byłaby to poprawność grzeczna. 
Mówiło się „polityczny z niego ka-
waler” (czyli „grzeczny”) albo „po-
litykę nawet między chamstwem 
obserwował”. Ta polityczność była 
bliska grzeczności.

i chyba tak jest, że poprawność 
polityczna w powszechnym 
rozumieniu wiąże się bardziej 
z grzecznością niż polityką.

W zasadzie tak. Polityczna po-
prawność zakazuje nam uży-
wania publicznie słów, które 
mogłyby kogoś urazić. Bywa to 
związane z narodowościami, 
które mają jakieś stereotypy. 
Poprawność polityczna dotyczy 
też koloru skóry albo orientacji 
seksualnej. 

a jak jest z poprawnością 
w języku?

Kiedy mówimy o „poprawnej 
formie językowej”, łączymy to ze 
słowem „poprawiać”, czyli „czynić 
coś lepszym”. Nie „naprawiać”, 
bo wtedy mamy do czynienia 
z czymś zepsutym, któremu funk-
cjonalność właśnie nadajemy. 
Na przykład możemy naprawić 
rower czy zegarek, a poprawić 
nasze stosunki, jeżeli nie są do-
bre. W poprawności językowej też 
gdzieś czai się jakieś poprawia-
nie – przypomina nam się szkoła, 
gdzie nasze niepoprawne formy 
były poprawiane przez nauczycieli. 
Nawiasem mówiąc, lepiej by było, 
gdyby nauczyciele zwracali więcej 
uwagi na możliwości języka, na 

to ile on nam daje dobrego, a nie 
tylko na błędy i błędy. Poprawność 
wynika oczywiście z norm, które 
ułatwiają nam porozumiewanie 
się, ale nie powinna nam zamykać 
oczu na nowe możliwości i pomy-
sły językowe.

wobec tego jaki użytek mo-
żemy zrobić z błędów języ-
kowych?

Bardzo często ludzi, którzy zaj-
mują się poprawnością, tak jak 
i ja zresztą, traktuje się jako ko-
goś, kto z jednej strony wyłapu-
je błędy, a z drugiej strony dba 
o piękną polszczyznę, troszczy 
się o nią. Nie lubię tego. Ja bym 
chciał, żeby w języku było dużo 
swobody i naturalności, która 
jednak powinna być poprawna. 
Poprawna, ale nie w takim sen-
sie, że nie robimy żadnego błędu, 
bo czasem taki błąd pokazuje, że 
chcemy coś innego powiedzieć – to 
jest po prostu jakaś nowa forma. 
Uważam, że formy, które uchodzą 
za niepoprawne, dają nam moż-
liwość obserwowania pewnych 
trendów w języku.  (mm)

17 lutego gościem kina amok był językoznawca Jerzy bralczyk. okazją do spotkania, zorganizowanego przez miejską biblioteką Publiczną 
w Gliwicach, był międzynarodowy dzień Języka ojczystego. Nam prof. bralczyk opowiedział o różnych znaczeniach przymiotnika „poprawny” 
i zdradził, dlaczego warto przyglądać się błędom językowym.

z prof. bralczykiem o błędach

fo
t. 
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WyMIEń
PIEC 

Z POMOCą MIASTA!
Jak to  
zrobić?

JESZCZE CHWILA, A ZIMA DEFINITyWNIE NAS POŻEGNA. TO NAJLEPSZy MOMENT, By RAZ NA ZAWSZE 
POZByć SIę BRUDNEGO, SZKODLIWEGO KOTŁA, PIECóW I KUCHENKI WęGLOWEJ, ZASTąPIć „KOPCIUCHA” 
PROEKOLOGICZNyM SySTEMEM GRZEWCZyM I OTRZyMAć ZA TO CZęŚCIOWy ZWROT KOSZTóW. JAK? 
POKAŻEMy, JAK ZROBIć TO KROK PO KROKU. NA POCZąTEK PRZyPOMINAMy, JAK OTRZyMAć DOFINAN-
SOWANIE OD MIASTA. 

1

3 4

2
 osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą  

ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszka-
nie nie było wcześniej dotowane!

 wspólnota mieszkaniowa

 osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia 
zysku, np. stowarzyszenie

 trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki 
węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się 
nie stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.

 czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – pod 
warunkiem, że urządzenie to służy do ogrzania  
tylko jednego pomieszczenia i nie posiada wodnej  
lub powietrznej instalacji rozprowadzenia ciepła  
do pozostałych pomieszczeń. 

 Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę 
właściciela budynku i lokalu na zmianę sposo-
bu ogrzewania, dodatkowo w przypadku ogrze-
wania gazowego wymagane jest pozwolenie  
na budowę z wydziału architektury i budow-
nictwa urzędu miejskiego w Gliwicach.

uPewNiJ siĘ! kto moŻe  
ubieGać siĘ o dotacJĘ z miasta?

zlikwiduJ stare Piece! PodŁĄcz siĘ  
lub zaiNstaluJ!

uzyskaJ  
PozwoleNia!

Podłącz się do:

  miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC)

  sieci gazociągowej

lub zainstaluj:
   piec (automatyczny i bez możliwości monta-

żu dodatkowego rusztu) na węgiel lub pelet 
V klasy wg normy PN-EN 303-5:2012

lub załóż ogrzewanie:

   elektryczne

   olejowe

 Podpisz umowę z dostawcą gazu lub 
ciepła z sieci lub energii elektrycznej.

dodatkowycH  
iNFormacJi udziela  
wydziaŁ środowiska  
urzĘdu mieJskieGo  
w GliwicacH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82
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6

5

zŁÓŻ wNiosek Po wykoNaNiu iNwestycJi!

zbierz PotrzebNe  
dokumeNty!

PodŁĄcz siĘ  
lub zaiNstaluJ!

dodatkowycH  
iNFormacJi udziela  
wydziaŁ środowiska  
urzĘdu mieJskieGo  
w GliwicacH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82

Potrzebne będą: 
 zgoda wszystkich właścicieli budynku i lokalu na zmianę syste-
mu ogrzewania, np. w formie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

faktury lub rachunki imienne za zakup nowego urządzenia 
grzewczego, wkładu kominowego lub dobudowanego komi-
na wielopowłokowego – nie mogą być wystawione na dzia-
łalność gospodarczą! mogą zawierać cenę robocizny, ale 
wtedy potrzebna jest „specyfikacja”, sporządzona i podpisa-
na przez wystawcę faktury, przedstawiająca ceny materiałów,  
z których liczona jest dotacja 

opinia zakładu kominiarskiego w przypadku zmiany ogrzewania 
na gazowe, olejowe, węglowe, pelet

protokół uruchomienia dostawy ciepła przy podłączeniu do  
miejskiej sieci ciepłowniczej

 protokół sporządzony przez uprawnionego instalatora w przy-
padku zmiany ogrzewania na elektryczne

czyli:

 po odbiorze kominiarskim w przypadku ogrzewania gazowego, olejowego, na paliwo stałe 

lub:  

 po odbiorze przez uprawnionego instalatora w przypadku ogrzewania elektrycznego

albo:

 po sporządzeniu protokołu uruchomienia dostawy ciepła, jeśli budynek został podłączony do miejskiej  
sieci ciepłowniczej

Pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony www.gliwice.eu, zakładka Ekologia, odnośnik Jak uzyskać dofinan-
sowanie do zmiany systemu ogrzewania  Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny 
lub na stanowisku Wydziału Środowiska UM w Biurze Obsługi Interesanta lub w sekretariacie Wydziału Środowiska 
UM w Gliwicach, pok. 331 na III piętrze). 

wnioski podlegają wstępnej weryfikacji na stanowisku wydziału środowiska w biurze obsługi interesantów urzędu 
miejskiego (parter, hol główny um). Wymienione w punkcie 5 dokumenty (załączniki) musisz przedstawić do wglądu 
w oryginałach. Do wniosku dołączane będą ich kserokopie – potwierdzone za zgodność z oryginałem, podpisane wła-
snoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Zweryfikowany wniosek wraz z kompletem załączników 
złożysz w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.

Pamiętaj! wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane 
są przez komisję raz na kwartał.

7 8
w przypadku zakwalifikowania przez komisję 
Twojego wniosku do dotacji, pracownik Wydziału 
Środowiska umówi się z Tobą na wizję w mieszka-
niu, by potwierdzić wykonanie inwestycji i pełną 

likwidację starych palenisk węglowych.

w przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk 
węglowych zostanie z Tobą podpisana umowa  

o przyznanie dotacji i na tej podstawie (w terminie  
do 3 miesięcy) nastąpi wypłata pieniędzy

 do 4000 zł

 do 8000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplony do 
4 lat wstecz (licząc od daty na protokole końcowym  
z termomodernizacji). W tym celu musisz przedłożyć 
dodatkowo protokół z wykonanych prac oraz faktury 
potwierdzające wykonanie ocieplenia. Jeżeli zostało 
ono sfinansowane przez wspólnotę mieszkaniową lub 
spółdzielnię, pobierz kserokopie tych dokumentów  
od zarządcy lub zarządu wspólnoty/spółdzielni.

koNtrola –  
zGoda – umowa

ile moŻNa  
otrzymać od miasta?
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warto wiedzieć

architektura w roli głównej 
zdarzyło się Państwu bardziej skupić na filmowych wnętrzach niż akcji filmu? mnie owszem – 
nawet gdy fabuła była świetna! w przywoływanym już „śniadaniu u tiffany’ego” w salonie Holly 
Golightly zaintrygowała mnie np. kanapa zrobiona z… połowy wanny wyłożonej poduszkami. 
kurki i kran, który pozostawiono, tylko podkreślały surrealizm mebla. zainspirowana jego desi-
gnem, zaczęłam intensywnie szukać innych zaskakujących elementów wystroju rodem z pokoi 
kąpielowych. znalazłam!
Nie musiałam lecieć aż do 
Nowego Jorku, by trafić na po-
mieszczenie, które grało pierw-
szoplanową rolę w scenach 
niejednego filmu… To łazienka 
z Pałacu Dietla w Sosnowcu. 
Łazienka, ale JAKA! Tak zaska-
kująca i tak piękna, że trudno 
uwierzyć, iż naprawdę istnieje. 
Walory tego pomieszczenia do-
cenił m.in. Filip Bajon, reżyser 
„Magnata” i jego telewizyjnego 
odpowiednika – serialu „Biała 
wizytówka”.

„Magnat” to polski dramat 
historyczny ukazujący na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat (od 
1901 do 1938 roku) zawiłe 
dzieje Śląska i Ślązaków na tle 
historii książęcego rodu Ho-
chberg von Pless. To oczywiście 
autorska, poetycka wizja skom-
plikowanych relacji polsko-nie-
mieckich. W rolach głównych 
Hochberg senior (grany feno-
menalnie przez Jana Nowic-
kiego) i jego synowie. Jeden – 
zwolennik budzącej się ideologii 
hitlerowskiej, drugi – katolik 
wybierający i podkreślający 
polskość, a trzeci – Bolko – dłu-
go niezdecydowany, po której 
stronie się opowiedzieć. Jaką 
opcję wybierze? Dowiemy się 
tego dopiero w scenie, w której 
stary książę poda powstańcom 
tytułową wizytówkę. Nota bene 
w języku polskim.

dietlowska łazienka lśni 
w tej opowieści. śmiało 
można rzec, że podob-
nego przykładu wystroju 
wnętrza nie spotkamy 
w całej europie. 

Kafle i dekoracje rzeźbiarskie 
były wyprodukowane w Anglii, 
a witraże w oknach pokoju 
kąpielowego przywieziono 
z Rygi. Do pięknej łazienki 
można się dostać, idąc przez 
amfiladowe pokoje, każdy 
urządzony w innym stylu: neo-
rokokowym (salon pani domu), 
klasycystycznym, secesyjnym, 
wreszcie eklektycznym z do-
minantą dekoracji regencyjno-
-rokokowej. Pokój łazienkowy 
o powierzchni 27 m2 wyłożony 
jest w większości białymi kafla-
mi, których kolorystyka została 
przełamana pastelowymi błę-
kitami, seledynem, rozbieloną 
żółcią z motywami akwatycz-
nymi, czyli muszlami, rybami, 
konikami morskimi, nereidami, 
trytonem (półczłowiek-pół-
ryba). W centralnej części 
pomieszczenia wymurowano 
wannę, a właściwie całkiem 
spory basenik ozdobiony rzeź-
bami syrenki i dwóch puttów 
bawiących się z potworem 
morskim i delfinem. 

Trzeba to zobaczyć. Zachęcam 
do zwiedzenia Pałacu Dietla, 
a także do przeczytania książki 
„Korzeniec”, która świetnie uzu-
pełni nam wiedzę o Sosnowcu 
z początku XX wieku.

o Pałacu dietla nie wspo-
mniano podczas ostatniej 
konferencji stowarzysze-
nia Historyków sztuki, 
zorganizowanej przez 
szefową górnośląskiego 
oddziału sHs, teresę  
dudek-bujarek. mówiono 
za to o gliwickim rynku!

Gliwicki Rynek został przywo-
łany przez jednego z występu-
jących jako… przykład przebu-
dowy niszczącej historyczne 
budynki. Musiałam się do tego 
odnieść, bo autor zmian, 
ś.p. Franciszek Maurer, nie 
przemówi z zaświatów! Przy-
pomniałam zatem, że Rynek 
w Gliwicach został wytyczony 
i ukształtowany jako centralny 
plac miasta w momencie jego 
lokacji na prawie niemieckim, 
w XIII wieku. I co jest zrozumia-
łe, na przestrzeni dekad i stu-
leci wielokrotnie się zmieniał, 
najczęściej z powodu pożarów. 
Jednak każdorazowo zabudowa 
nie naruszała średniowieczne-
go zarysu ulic i placów. Ostat-
nia taka wymiana nastąpiła 
relatywnie niedawno, bo po 
1945 roku. I to, co obecnie 
widzimy, to artystyczna kreacja 
architekta, dr. inż. Franciszka 
Maurera. 

Wiem od niego (był moim 
profesorem na uczelni), że 
„repolonizacja” naszego 
Rynku, czyli dodanie arkad 
w przyziemiach kamieniczek, 
miała na celu zaakcentowanie 
polskości jako antidotum dla 
przesiedlonych mieszkań-
ców próbujących zapomnieć 
o koszmarze wojennym. Nie 
chodziło tu, jak niektórzy mu 
przypisują, o zgodny z linią 
partii polityczny podtekst. 
Trzeba też pamiętać, że w la-
tach 50., 60., i 70. ubiegłego 

wieku obiekty z przełomu XIX 
i XX wieku (a z tego czasu po-
chodziła niszczejąca zabudowa 
Rynku) nie traktowano jako 
architektury zabytkowej... 
Dlatego będę zawsze bro-
nić obecnego wizerunku 
gliwickiego Rynku, bo nigdy 
nie należy oceniać sytuacji 
bez uwzględnienia histo-
rycznego kontekstu.

I tak, wychodząc od eksklu-
zywnego pokoju kąpielowego, 
kończę ten odcinek gliwickim 
akcentem. Bo dla mnie wszyst-

kie drogi prowadzą do na-
szego miasta!

 
Ewa Pokorska

miejski konserwator 
zabytków

Na planie serialu „Biała wizytówka” 
w reżyserii Filipa Bajona

Fragment wystroju łazienki  
w Pałacu Dietla w Sosnowcu
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Rynek w Gliwicach
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czwartek 20 luteGo
 ■ godz. 18.45: kwalifikacje do Mistrzostw Europy w koszykówce: mecz Polska – Izrael 

(hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice, ul. Akademicka 50). Organizator: Polski 
Związek Koszykówki

sobota 22 luteGo
 ■ godz. 20.00: mecz w ramach rozgrywek PKO BP Ekstraklasy: Piast Gliwice – Cracovia 

(Stadion Miejski im. P. Wieczorka, ul. Okrzei 20). Organizator: GKS Piast S.A.

SPORTOWE
               KALENDARIUM

sPort

w bardzo emocjonującym, trzymającym w napięciu do 
ostatniej sekundy spotkaniu sPr Gliwice pokonał różnicą 
jednej bramki 25:24 derbowego przeciwnika, ks zgodę 
ruda śląska.

Jest już długoletnią tradycją, 
że mecze pomiędzy tymi dru-
żynami dostarczają kibicom 
potężnej dawki adrenaliny, 
rzadko spotykanej dramaturgii 
i walki do końca o zwycięstwo. 
Tak było i tym razem. Już w 3. 
minucie pierwszą bramkę w tym 
spotkaniu zdobył SPR Gliwice. 
Gospodynie objęły prowadzenie 
i nagle Zgoda ruszyła do zde-
cydowanych ataków, zyskując 
przewagę 4, a nawet w niektó-
rych momentach 5 bramek. 
Gliwiczanki mimo ogromnej 
woli walki oraz wielkiej ambicji 
nie mogły odrobić strat. Dopiero 
w 50. minucie doprowadziły do 
remisu 19:19, po pięknej bram-
ce Agnieszki Drażyk. Wtedy 
nastąpił dramatyczny moment 

spotkania. Jedna i druga drużyna 
zdobywała bramkę. Do ostatniej 
minuty nie wiadomo było, komu 
przypadną trzy punkty – a może 
będzie remis i rzuty karne?

Ostatecznie to większa dojrza-
łość i niesamowita determina-
cja SPR-u pozwoliły drużynie 
odnieść zwycięstwo, akcentując 
to w 59. minucie golem Eweliny 
Wojciechowskiej. Dzięki trzem 
punktom SPR Gliwice jest już na 
szóstym miejscu w tabeli I ligi 
kobiet.

Kolejny mecz w Gliwicach odbę-
dzie się 14 marca. O godz. 18.00 
gliwiczanki podejmą KS AZS AWF 
Handball-28 Wrocław.  
 (kik)

to był mecz!

w 22. kolejce Pko ekstraklasy lechia okazała się minimalnie lepsza od drużyny 
mistrzów Polski. Gdańszczanie pokonali na własnym boisku Piasta Gliwice 1:0, 
a zwycięskiego gola strzelił Flávio Paixão. Portugalczyk w pierwszej połowie nie 
wykorzystał rzutu karnego.

Początek spotkania można okre-
ślić jako wzajemne „badanie się” 
zespołów, które skoncentrowane 
były na pracy w obronie. Zarówno 
Piast, jak i Lechia liczyły na wypro-
wadzenie szybkich kontrataków 
tuż po przechwycie piłki. Naj-
więcej emocji na Energa Arenie 
w Gdańsku kibice posmakowali 
dopiero w ostatnim kwadransie 
pierwszej połowy. 

Przed idealną sytuacją do wyj-
ścia na prowadzenie stanęli 
Biało-Zieloni, po tym jak sędzia 
po faulu Sebastiana Milew-
skiego na Conrado odgwizdał 
rzut karny. Kapitan Lechistów, 
Flávio Paixão, trafił jednak je-
dynie w poprzeczkę. Gliwicza-
nie mogli strzelić bramkę „do 
szatni”. W 44. minucie spotkania 
w dogodnej sytuacji był Jorge 

Félix, lecz strzał Hiszpana został 
zablokowany.

W drugiej połowie spotkanie 
wyraźnie się zaostrzyło. Nie bra-
kowało wślizgów zwłaszcza ze 
strony gospodarzy, dzięki czemu 
przyjezdni mogli pokusić się o wy-
korzystanie któregoś ze stałych 
fragmentów gry. Tymczasem to 
podopieczni Piotra Stokowca 
otworzyli wynik. Flávio Paixão 
zrehabilitował się za zmarnowany 
rzut karny i w 63. minucie rywa-
lizacji zdołał pokonać Františka 
Placha. Goście z Gliwic mocno 
pracowali na boisku, by odrobić 
straty. Swoje okazje mieli mię-
dzy innymi Jorge Félix, Patryk 
Sokołowski, a także Tom Hateley. 
Przy każdej próbie jednak czegoś 
brakowało podopiecznym Wal-
demara Fornalika lub skutecznie 

ze swoich zadań wywiązał się 
bramkarz Lechistów.

– Żałujemy, że nie udało nam się 
tego meczu wygrać albo przynaj-
mniej zremisować. Poza strzelo-
nym golem Lechia miała jeszcze 
rzut karny w pierwszej połowie, 
ale i my mieliśmy kilka dobrych 
sytuacji pod bramką przeciwnika. 
Sam Jorge mógł strzelić ze trzy 
bramki… – powiedział po meczu 
trener Waldemar Fornalik. – Nie 
jesteśmy z siebie zadowoleni. 
Wiemy, ile pracy przed nami. Mu-
simy poprawić kilka rzeczy w na-
szej grze, szczególnie skuteczność, 
bo to ten element zadecydował 
o końcowym wyniku – podkreślił 
trener Piasta.  
  
 Biuro Prasowe 
 GKS Piast SA

zarząd budynków miejskich ii towarzystwo budownictwa społecznego,  
44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – przetargi nieograniczone, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Wykonanie w lokalach mieszkal-
nych Gminy Gliwice nr 6 i 11 w bu-
dynku przy ul. tarnogórskiej 17 
oraz w lokalach mieszkalnych 
Gminy Gliwice nr 2 i 8 w budynku 
przy ul. świętojańskiej 80 rozbu-
dowy/przebudowy wewnętrznej 
instalacji gazowej i instalacji cen-
tralnego ogrzewania z jednocze-
sną likwidacją nieekologicznych 
urządzeń na paliwo stałe w tych 
lokalach wraz z wynikającą z tego 
przebudową instalacji c.w.u. i wy-
konaniem przewodów powietrz-
no-spalinowych.

termin składania ofert:  
21 lutego 2020 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
21 lutego 2020 r. o godz. 10.00

Wykonanie termomodernizacji 
budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego przy ul. lipowej 11 
w Gliwicach z jednoczesnym jego 
podłączeniem do miejskiej sieci 
ciepłowniczej wraz z wykonaniem 
instalacji centralnego ogrzewania, 
adaptacją pomieszczenia na po-
mieszczenie wymiennikowni, wy-
dzieleniem pomieszczeń łazienek, 
przebudową instalacji wod.-kan. 
i elektrycznej, dociepleniem stropu 
nad piwnicą i ścian kondygnacji 
poddasza oraz likwidacją nieekolo-
gicznych urządzeń na paliwo stałe.

termin składania ofert:  
27 lutego 2020 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
27 lutego 2020 r. o godz. 10.00

Wykonanie w lokalach miesz-
kalnych Gminy Gliwice nr 1, 3, 
4, 6 i 11 w budynku przy ul. tar-
nogórskiej 28 oraz w lokalach 
mieszkalnych Gminy Gliwice 
nr 13, 16 i 17 w budynku przy 
ul. tarnogórskiej 28a, rozbudo-
wy/przebudowy wewnętrznej 
instalacji gazowej i wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia z jednoczesną likwidacją 
nieekologicznych urządzeń na 
paliwo stałe w tych lokalach 
wraz z wynikającą z tego prze-
budową instalacji c.w.u.

termin składania ofert:  
2 marca 2020 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
2 marca 2020 r. o godz. 10.00

o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„zachodnia brama metropolii silesia – centrum  
Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane”.

termin składania ofert: 3 marca 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 3 marca 2020 r. o godz. 11.00

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie bip.gliwice.eu  
w dziale Przetargi/zamówienia publiczne urzędu miejskiego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

koMuNIkATY

zarząd budynków miejskich ii towarzystwo budownictwa  
społecznego, 44-100 Gliwice, ul. warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu:
konkursu ofertowego lub sprzedaży lokalu użytkowego  

usytuowanego przy ul. wiązowej 4, pow. 54,89 m2.
termin składania ofert: 28 lutego 2020 r. do godz. 13.00.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronie www.tbs2.pl
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oGŁoszeNia

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

ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów w trybie negocjacji 
z ogłoszeniem, organizowanych wg procedur określonych 

Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

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

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

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

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

koMuNIkATY

ofERTY PRACY

miejski zarząd usług komunalnych  
w Gliwicach, ul. strzelców bytomskich 25c,

zatrudni na czas zastępstwa pracownika na  
stanowisku referenta ds. ekonomicznych i zamówień  

w dziale Planowania i zamówień w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe (kierunki prefero-

wane: prawo, administracja, ekonomia, 
zarządzanie),

• znajomość teoretyczna i praktyczna 
ustawy Prawo zamówień publicznych,

• biegła znajomość obsługi komputera 
i pakietu MS Office,

• komunikatywność, sumienność, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

mile widziane: 
• doświadczenie w pracy w zamówie-

niach publicznych.
do podstawowych obowiązków pracow-
nika na ww. stanowisku będzie należało:
1. przygotowywanie i przeprowadzanie 

całości procedury związanej z udziele-
niem zamówienia publicznego zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych,

2. przygotowywanie treści umów cywil-
no-prawnych, których przedmiotem są: 
najmy, dzierżawy, roboty budowlane, 
usługi, dostawy,

3. przygotowanie korespondencji z kon-
trahentami oraz Urzędem Miejskim 
w Gliwicach.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 26 lu-
tego 2020 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”,

2. List motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.ofERTY PRACY

śląska sieć metropolitalna sp. z o.o., 
ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko 
kontrolera  

strefy Płatnego Parkowania.
miejsce pracy: Gliwice

do głównych zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku będzie 
należało:
• sprawdzanie opłat samocho-

dów zaparkowanych w Strefie 
Płatnego Parkowanie (praca 
w zmiennych warunkach at-
mosferycznych).

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie 

średnie,
• znajomość przepisów usta-

wy prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o drogach 
publicznych,

• podstawowa znajomość to-
pografii miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego po-
sługiwania się komputerem 
i smartfonem,

• umiejętność pracy w zespo-
le, komunikatywność, kultura 
osobista,

• odpowiedzialność, dokład-
ność, efektywność w dzia-
łaniu, wysoka odporność na 
stres i pracę pod presją czasu,

• spostrzegawczość i podziel-
ność uwagi,

• zdolność szybkiego uczenia 
się.

dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku,
• mile widziane prawo jazdy 

kat. B.

oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne 

do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na 

życie,
• możliwość rozwijania swoich 

kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wy-
zwań pracę w firmie o stabil-
nej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą 
ofertą – prześlij nam list motywa-
cyjny, swoje CV wraz z oświad-
czeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych oso-
bowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji, 
na adres: rekrutacje@ssm.silesia.
pl w temacie „Kandydat na sta-
nowisko kontrolera Strefy Płat-
nego Parkowania” lub złóż doku-
menty osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.

inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

śląska sieć metropolitalna sp. z o.o.,  
ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko  
młodszego specjalisty ds. serwisu.

miejsce pracy: Gliwice
do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii 

instalacji teletechnicznych, światło-
wodowych oraz urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych,

• realizacja planów konserwacji insta-
lacji oraz urządzeń,

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

• montaż instalacji elektrycznych, świa-
tłowodowych, teleinformatycznych,

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

Nasze wymagania to:
• wykształcenie średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny 

elektryki, elektroniki i transmisji 
światłowodowej,

• znajomość arkusza kalkulacyjnego, 
np. MS Excel,

• brak przeciwwskazań do pracy na 
wysokości powyżej 3 m,

• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia elektryczne SEP E1 

do 1kV,
• umiejętność współpracy w zespole, 

komunikatywność, sumienność, do-
bra organizacja pracy oraz odpowie-
dzialność, dokładność, efektywność 
w działaniu oraz odporność na stres.

dodatkowym atutem będzie:
• praktyczna znajomość protokołów 

i usług sieciowych,

• umiejętność konfigurowania urzą-
dzeń sieciowych,

• wiedza w serwisowaniu automa-
tów sprzedających, biletowych lub 
parkomatów,

• umiejętność obsługi agregatów 
prądotwórczych,

• prawo jazdy kat. B+E, uprawnienia 
zwyżki, HDS, inne.

oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do po-

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

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

pracę w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą 
– prześlij nam list motywacyjny, swoje 
CV wraz z oświadczeniem zawierają-
cym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji, na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko młodszego 
specjalisty ds. serwisu” lub złóż doku-
menty osobiście w sekretariacie Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. 
Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.

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

śląska sieć metropolitalna sp. z o.o.,  
ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko  
specjalisty ds. monitorowania systemów sieciowych.

miejsce pracy: Gliwice
do głównych zadań osoby zatrudnionej na 
stanowisku będzie należało:
• nadzór nad prawidłową pracą urządzeń 

sieciowych LAN/MAN/WAN/WLAN,
• nadzór nad prawidłową pracą systemów 

serwerowych oraz aplikacji sieciowych,
• nadzór warunków środowiskowych 

w węzłach sieci i serwerowniach, 
• weryfikacja poprawności wykonywania pro-

cesów backupu nadzorowanych urządzeń,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spój-

ność dokumentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem jakości świadczo-

nych usług,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych,
• przyjmowanie zgłoszeń od klientów we-

wnętrznych i zewnętrznych (Help Desk),
• nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

procesu usuwania uszkodzeń i awarii.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• znajomość podstawowych zagadnień 

z zakresu administracji systemami ope-
racyjnymi (Linux, Windows),

• znajomość podstawowych zagadnień 
z zakresu protokołów sieciowych,

• znajomość podstawowych zagadnień 
z zakresu zarządzania sieciami LAN/MAN/
WAN/WLAN,

• znajomość języka angielskiego w stopniu 
pozwalającym na analizę dokumentacji 
technicznej,

• umiejętność analitycznego myślenia oraz 
łatwość rozwiązywania problemów,

• odpowiedzialność i rzetelność,

• dyspozycyjność (zmianowy czas pracy),
• odporność na stres.

dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące 

obsługę i utrzymanie urządzeń siecio-
wych,

• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub 
kursów obejmujących zakres techniczny 
opisany w wymaganiach.

oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiada-

nych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji 

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

w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą 
– prześlij nam list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji, na adres: rekrutacje@ssm.sile-
sia.pl w temacie „kandydat na stanowisko 
specjalisty ds. monitorowania systemów 
sieciowych” lub złóż dokumenty osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedy-
nie na wybrane oferty pracy.

inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po sześciu miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

zakład Gospodarki  
mieszkaniowej w Gliwicach 

przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice  
(tj. uchwała nr XXX/685/2017 Rady Miasta Gliwice z 7 września 
2017 r. z późn. zm.), od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. zosta-
nie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób ubiegających 
się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie miesz-
kania do remontu (dotyczy osób, które złożyły wnioski do 31 grud-
nia 2005 r.), do dokonania obowiązku aktualizacyjnego, potwier-
dzającego chęć dalszego ubiegania się o wynajęcie mieszkania 
zakwalifikowanego do remontu.
druki oświadczeń dostępne będą:
● w Biurze Podawczym — parter Zakładu Gospodarki Mieszkanio-

wej, plac Inwalidów Wojennych 12, 
● w Dziale Lokali Komunalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
● na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – 

www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenie należy złożyć w Biurze Po-
dawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzi-
bą przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą (decy-
duje data stempla pocztowego).

osoby, które nie dokonają aktualizacji złożonego 
wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

iNFormacJa GeNeralNeGo dyrektora 
ocHroNy środowiska o moŻliwości 

reJestracJi w systemie ekozarzĄdzaNia  
i auditu emas

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zachęca zaintere-
sowane organizacje do skorzystania z możliwości uzyskania 
wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu 
(EMAS) – https://emas.gdos.gov.pl/.
System ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement 
and Audit Scheme) to unijny system certyfikacji środowisko-
wej, który funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. 
w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie eko-
zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
System ekozarządzania i audytu (EMAS) jest adresowany do 
wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrażaniem 
kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, 
zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych.
Rejestracja w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza 
spełnienie przez organizację najbardziej wyśrubowanych wy-
magań ochrony środowiska. Wpis do rejestru potwierdzony 
zostaje certyfikatem przyznawanym przez Generalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska.

korzyści z rejestracji!!!
Wymagania systemu ekozarządzania i audytu EMAS pomaga-
ją wdrażać organizacjom systemowe rozwiązania zapewniają-
ce osiągnięcie celów biznesowych w zgodzie z wymaganiami 
ochrony środowiska. System ekozarządzania i audytu EMAS to 
także wiarygodny system raportowania oddziaływań organiza-
cji na środowisko, ułatwiający prowadzenie otwartego dialogu 
z zainteresowanymi stronami. Dodatkowo beneficjenci uzysku-
ją ulgi regulacyjne, np. zwolnienie z: opłaty rejestracyjnej w re-
jestrze o odpadach, podatku akcyzowego na węgiel i gaz, audy-
tów energetycznych oraz gwarancję rzadszych kontroli WIOŚ.

modernizację ciągłego systemu monitoringu  
spalin na kominie H-80.

termin składania ofert wstępnych: 21 lutego2020 r. do godz. 11.00

modernizację rozdzielni głównej 0,4 kV rN-2  
kotłowni wP-70 Pec – Gliwice sp. z o.o.

termin składania ofert: 27 lutego 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 27 lutego 2020 r. o godz. 11.05

zakup serwera na potrzeby usługi active directory 
wraz z niezbędnymi licencjami microsoft oraz  

wdrożenie usług active directory domain services.
termin składania ofert wstępnych: 24 lutego2020 r. do godz. 11.00

remont kotła wr-25 nr 1.
termin składania ofert: 5 marca 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 5 marca 2020 r. o godz. 11.15

modernizację monitoringu technologicznego spalin 
przed i za ios wr-25 linia 1 i 2 wraz z zabudową na 

ios wr-25 linia 3.
termin składania ofert wstępnych: 27 lutego 2020 r. do godz. 11.00

remont kotła wr-25 nr 3.
termin składania ofert: 5 marca 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 5 marca 2020 r. o godz. 11.05

zabudowę monitoringu technologicznego spalin 
kotłów  wr-25 nr 1, 2, 3, 4.

termin składania ofert wstępnych: 27 lutego 2020 r. do godz. 11.00

Przedsiębiorstwo składowania i utylizacji 
odpadów sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu na 

sprzedaż wraz z demontażem i wywozem stalowej  
wiaty kompostowni na składowisku odpadów  
komunalnych w Gliwicach przy ul. rybnickiej.

termin składania ofert: 28 lutego 2020 r. do godz.11.30
termin otwarcia ofert: 28 lutego 2020 r. o godz. 12.00

Pełna treść dostępna jest na www.skladowiskogliwice.pl

Przedsiębiorstwo remontów ulic  
i mostów s.a. w Gliwicach

ogłasza nabór ofert na 
oprogramowanie erP.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.
oferta powinna zawierać wycenę:
• Comarch ERP XL Administracja,
• Comarch ERP XL Sprzedaż,
• Comarch ERP XL Zamówienia,
• Comarch ERP XL Projekty,
• Comarch ERP XL Import,
• Comarch ERP XL Produkcja,
• Comarch ERP XL Księgowość,
• Comarch ERP XL Środki Trwałe,
• Comarch ERP XL HR- Płace i kadry,
• Comarch e- sprawozdania,
• Comarch Business Intelligence Pakiet I,
• Comarch Business Intelligence Księga raportów.
dodatkowe informacje:
• wycena oprogramowania Microsoft.
• wycena usług na wdrożenie.
wszelkich informacji udziela: E. Cieszowic – dyrektor ds. administra-
cyjno-gospodarczych, tel. 32/331-82-29.
oferty należy składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad 
Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na adres ecieszowic@
pruim.gliwice.pl, asobieszek@pruim.gliwice.pl.
termin składania ofert: do 2 marca 2020 r.
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http://www.pec.gliwice.pl
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oGŁoszeNia
ofERTY PRACY

NIERuChoMośCI

nabór nr kd.210.16.2020.Na-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze w wydziale Nadzoru właścicielskiego 
 w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

nika, 
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 14 
kwietnia 2020 r. do godz. 16.00 w Wy-
dziale Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

śląskie centrum logistyki sa,  
44-100 Gliwice, ul. Portowa 28,  

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. kadr
miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• kompleksowe prowadzenie akt 

osobowych i dokumentacji pra-
cowniczej zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, 

• sporządzanie dokumentów w trak-
cie trwania stosunku pracy oraz 
związanych z jego ustaniem, m.in. 
sporządzanie umów o pracę, anek-
sów, wypowiedzeń i świadectw 
pracy,

• obsługa procesu zatrudniania cu-
dzoziemców, w tym weryfikacja 
oraz przygotowywanie dokumen-
tów na potrzeby legalizacji pobytu 
i pracy,  

• wprowadzanie danych do systemu 
kadrowo-płacowego, 

• prowadzenie i rozliczanie ewiden-
cji czasu pracy pracowników,

• monitorowanie terminów ważno-
ści badań profilaktycznych, szkoleń 
BHP, uprawnień i kwalifikacji posia-
danych przez pracowników, 

• zapewnienie płynnej i skutecznej 
realizacji procesów: rekrutacji, 
zatrudnienia i szkolenia pracow-
ników,

• współpraca z urzędami i instytu-
cjami, 

• monitorowanie zmian w przepi-
sach prawa pracy i właściwe ich 
zastosowanie w praktyce.

twój profil:
• wykształcenie wyższe kierunkowe 

(preferowane kierunki: prawo, ad-
ministracja, zarządzanie),

• doświadczenie w pracy na podob-
nym stanowisku – min. 3 lata,

• bardzo dobra znajomość aktual-
nych przepisów z zakresu prawa 
pracy,

• bardzo dobra znajomość pakietu 
MS Office,

• mile widziane doświadczenie w za-
kresie uzyskiwania zezwoleń na 
pracę dla cudzoziemców,

• mile widziana znajomość progra-
mu Optima oraz Płatnik,

• samodzielność, dokładność, odpo-
wiedzialność.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + pre-
mia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• opieka medyczna Medicover 
lub karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie gru-
powe;

• ciekawa praca z możliwością roz-
woju zawodowego.

Osoby zainteresowane zapraszamy do 
aplikowania na adres: rekrutacja@scl.
com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są 
także na stronie internetowej www.
scl.com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do 
Śląskiego Centrum Logistyki S.A., z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(Pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez 
Pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogłoszeniu. Peł-
ną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj https://scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

zarząd budynków miejskich  
i towarzystwo budownictwa 

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

inspektora nadzoru.
miejsce pracy: Gliwice.

zakres zadań:
• prowadzenie nadzoru inwestorskie-

go zgodnie z Prawem budowlanym,
• rozliczanie budów,
• wnioskowanie o zmiany w treści 

projektów budowlano-wykonaw-
czych,

• sporządzanie kosztorysów, wycen 
inwestorskich,

• przygotowywanie projektów ko-
respondencji w zakresie prowa-
dzonych spraw,

• nadzorowanie likwidacji usterek 
ujawnionych w trakcie gwarancji,

• ustalanie zakresu remontów miesz-
kań socjalnych i docelowych,

• udział w rozstrzyganiu spraw inter-
wencyjnych i skargowych.

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

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

• minimum 2 lata doświadczenia 
w pracy na podobnym stanowisku,

• przynależność do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa,

• biegła znajomość MS Office,
• umiejętność kosztorysowania (Zu-

zia-BIMestiMate),
• znajomość branży zarządzania 

nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka 

kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymia-

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

o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające po-
wyższe wymagania, prosimy o przesłanie 
aplikacji (list motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres kadry@zbmgliwice.
pl, z dopiskiem „aplikacja na stanowi-
sko inspektora nadzoru”, w terminie do  
28 lutego 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontak-
tujemy się tylko z wybranymi kandy-
datami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę 
„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 nr 119, 
str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Zarząd Budynków Miejskich I TBS 
Sp. z o.o. w Gliwicach danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy do ce-
lów rekrutacji*/przyszłych rekrutacji*.
 *- niepotrzebne skreślić

● sprzedawca płytek  
   ceramicznych i łazienek 

wykształcenie średnie; wyma-
gane roczne doświadczenie 
w sprzedaży płytek ceramicz-
nych, łazienek i materiałów 
budowlanych; obsługa klienta 
w hurtowni materiałów budow-
lanych oraz salonie łazienek; 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice; oferta także dla osób 
z orzeczonym stopniem niepeł-
nosprawności;

● operator maszyn   
   sztancujących 

wykształcenie min. gimnazjal-
ne; zdolności manualne; zakres 
obowiązków: obsługa maszyn 
krojących, przezbrajanie maszy-
ny / ustawianie właściwych para-
metrów produkcji, zapewnienie 
efektywnej pracy obsługiwanych 
maszyn, sprawdzanie zgodności 
etykiet ze specyfikacją, przeka-
zanie wykonanej produkcji do 
magazynu, raportowanie pracy 
na komputerze, przestrzeganie 
porządku na stanowisku pra-
cy, trzy zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● operator dźwigu   
    samojezdnego – żurawia   
    samochodowego 

wykształcenie: brak wymagań; 
uprawniania na żurawie samo-
jezdne; prawo jazdy kat. C; do-
świadczenie zawodowe – mile 

widziane; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice i okolice;

● rekruter 
wykształcenie min. średnie; 
biegła znajomość języka nie-
mieckiego, obsługa komputera 
+ pakiet Ms Office (Excel, Word, 
Power Point); zakres obowiąz-
ków: prowadzenie procesów 
rekrutacyjnych, wystawianie 
ogłoszeń rekrutacyjnych, pro-
wadzenie rozmów telefonicz-
nych i spotkań rekrutacyjnych, 
sporządzanie raportów; miejsce 
pracy: Gliwice;

● telemarketer  
wykształcenie: brak wymagań; 
wymagana komunikatywność; 
zakres obowiązków: telefonicz-
ne pozyskiwanie klientów; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● ślusarz  
wykształcenie podstawowe, za-
wodowe; obsługa maszyn i urzą-
dzeń ślusarskich; mile widziane 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku; zdolności manual-
ne, dokładność, precyzja; zakres 
obowiązków: łączenie części 
i zespołów poprzez doginanie, 
prostowanie, skręcanie, nito-
wanie, proste prace przy uży-
ciu narzędzi ślusarskich, prace 
przygotowawcze do dalszych 
etapów produkcji (czyszczenie, 
szlifowanie, oklejanie itp.); trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki 
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 

lub telefoniczny w PuP Gliwice, plac inwalidów 
wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

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

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 13 lutego 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr kd.210.14.2020.kd-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze w wydziale kadr, szkoleń i Płac  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy / 
Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do 1 kwiet-
nia 2020 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, III pię-
tro, pokój 357. Dokumenty, które wpły-
ną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
po wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

nabór nr kd.210.15.2020.Gw-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze w wydziale Gospodarowania  
wodami w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty 
pracy / Urząd Miejski oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz do-

datkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać do 7 kwiet-
nia 2020 r. do godz. 16.00 w Wydziale 
Kadr, Szkoleń i Płac Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
III piętro, pokój 357. Dokumenty, które 
wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie, nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/238-56-50. 

zarząd budynków miejskich i towarzystwo 
budownictwa społecznego sp. z o.o.  

w Gliwicach z siedzibą przy ul. dolnych wałów 11,  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony 
przy ul. zwycięstwa 13 – uws/10a 

lokal użytkowy ul. zwycięstwa 13 – uws/10a, iV piętro, o pow. użytkowej 
77,70 m2, składający się z pięciu pomieszczeń biurowych, pomieszczenia 
gospodarczego i wc. wyposażony jest w instalacje wod.-kan., c.o., 
elektryczną. lokal w stanie bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 po-
wierzchni: 10,00 zł
Wadium: 2331,00 zł
minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony 
podatek VAT w wysokości 23%.
oględziny lokalu: 24 lutego 2020 r. 
w godz. od 14.00 do 14.15.
Przyjmowanie dokumentów wymaga-
nych do przetargu odbędzie się 27 lutego 
2020 r. w godz. od 9.30 do 10.00, w poko-
ju 101–103, i piętro zbm i tbs sp. z o.o., 
ul. dolnych wałów 11, Gliwice. Przetarg 
rozpocznie się 27 lutego 2020 r. o godz. 
11.15 w pokoju 101–103, ul. dolnych 
wałów 11, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS 

Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – 
ING Bank Śląski S.A. I o/Gliwice nr konta 
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
oraz przedłożenie dowodu wpłaty,

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami technicznymi lokalu, 
treścią regulaminu przetargu (załącznik 
nr 1), wzorem umowy najmu (załącznik 
nr 2), złożenie oświadczenia zgodnie 
z załącznikiem nr 3 oraz 4 (dostępne 
na www.zbmgliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu z właści-
wego rejestru oraz umowy spółki cy-
wilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wy-
stawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie prowadzą 
działalności gospodarczej, składają 
oświadczenie o nieprowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz oryginał 
dowodu wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu uczestnika 
przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty 
wadium, musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegółowe no-
tarialne poświadczone, upoważniające 
ją do podejmowania czynności prawnej 
w imieniu osoby reprezentowanej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami 
muszą być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu i wzorem 
umowy najmu można zapoznać się na stro-
nie internetowej www.zbmgliwice.pl lub 
w Dziale Zasobów Własnych, ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro, pokój 101–103. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należ-

ności czynszowych z tytułu zawarcia 
umowy najmu, bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali,

• zwrotowi w przypadku odwołania prze-
targu lub wycofania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetar-
gu, który przetarg wygrał, nie podpisze 
umowy najmu w terminie 7 dni od daty 
jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest 
do zawarcia umowy najmu oraz wpłace-
nia kaucji, tj. sześciomiesięcznego czynszu 
(zgodnie ze stawką wylicytowaną) w ciągu 
7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo 
do odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. chorzowskiej 150, 
oferuje pracę na stanowisku księgowej/ego ds. zobowiązań (umowa o pracę na zastępstwo  

na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r.)
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• terminowe i prawidłowe prowadze-

nie prac bilansowych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami,

• prowadzenie rejestrów faktur VAT, 
• rozliczanie podatku VAT zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz 
sporządzanie deklaracji VAT,

• księgowanie w systemie księgo-
wym oraz właściwa dekretacja do-
kumentów księgowych i wyciągów 
bankowych,

• terminowa zapłata zobowiązań spół-
ki z tytułu rozrachunków z kontra-
hentami, budżetem państwa i ZUS, 

• obciążanie odbiorców poprzez wy-
stawianie faktur VAT,

• miesięczna analiza i uzgadnianie kont 
rozrachunków,

• kontrola stanu środków na rachun-
kach bankowych,

• zastępstwo pracownika prowadzą-
cego magazyn biletowy i kasę go-
tówkową,

• weryfikowanie faktur pod kątem 
formalno-rachunkowym,

• tworzenie i aktualizowanie bazy kon-
trahentów,

• właściwe zabezpieczenie oraz prze-
chowywanie dokumentów finanso-
wo-księgowych.

wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierunkowe lub 

średnie kierunkowe (wtedy warun-
kiem dodatkowym oraz koniecznym 
jest wykazanie co najmniej 5-letniego 
doświadczenia w zakresie zadań);

• znajomość przepisów:
• ustawy o rachunkowości, 

• ustawy o podatku od towarów 
i usług,

• ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, 

skrupulatność, systematyczność, ko-
munikatywność, odporność na stres, 
umiejętność pracy w zespole.

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

dzających kwalifikacje.
List motywacyjny oraz życiorys zawodowy 
powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty muszą być sporzą-
dzone w języku polskim w formie umoż-
liwiającej ich odczytanie. Dokumenty 

wydane w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
miejsce składania ofert
Dokumenty w zamkniętej kopercie należy 
składać w Kancelarii Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzinach 
od 7.30 do 14.00, do 27 marca 2020 r.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną 
zaproszeni kandydaci, którzy spełniają 
wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. 
O terminie rozmowy kandydaci będą in-
formowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwrócone. 
Oferty niewykorzystane zostaną komisyj-
nie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu 
naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/330-46-30.

informacja administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
1. Administratorem Pani/Pana danych oso-

bowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 
150, adres e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl, 
KRS 0000102832, Regon 273604433.

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspek-
torem ochrony danych osobowych za po-
średnictwem poczty elektronicznej: iod@
pkm-gliwice.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 
w następujących celach: 
a) rekrutacji pracowników, przeprowadze-

nia naboru na wolne stanowisko pracy, 
rozpatrywania kandydatur i wyboru 
kandydata na wolne stanowisko pracy,

b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych 
osobowych w powyższych celach są:

• obowiązek prawny ciążący na admini-
stratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 
ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający 
z Kodeksu Pracy,

• prawnie uzasadniony interes administra-
tora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporzą-
dzenia), którym jest potwierdzenie i udo-
kumentowanie podawanych przez Panią/
Pana danych osobowych i jest oparty na 
art. 221 § 5 Kodeksu Pracy,

• w zakresie, w jakim podaje Pan/Pani 
w dowolnej formie i z własnej inicja-
tywy dodatkowe dane osobowe, inne 
od zakresu wymaganego przez przepisy 
prawa, podstawą przetwarzania jest 
udzielona przez Panią/Pana zgoda na ich 
przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9  
ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy 
art. 22 1a-1b Kodeksu pracy).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 
mogą być osoby upoważnione przez admi-
nistratora danych osobowych dostawcom 
systemów informatycznych i usług IT, ope-
ratorowi pocztowemu lub kurierowi w przy-
padku prowadzenia korespondencji.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych 
jest wymogiem ustawowym. Podanie danych 
w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, 
a konsekwencją niepodania danych osobo-
wych będzie pozostawienie Pana/Pani apli-
kacji bez rozpatrzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie doku-
mentacji aplikacyjnej będą przechowywane 
przez okres do 3 miesięcy od daty zakończe-
nia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub 
do momentu wycofania zgody (dla zakresu 
objętego zgodą). 

W przypadku zatrudnienia dokumentacja 
z naboru zostanie włączona do Pana/Pani 
akt pracowniczych i będzie przechowywana 
zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać przedłu-
żony w indywidualnych przypadkach w celach 
związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub 
obroną roszczeń.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą wyko-
rzystywane do zautomatyzowanego podej-
mowania decyzji ani profilowania, o którym 
mowa w art. 22 rozporządzenia.

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki 
dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także przenoszenia danych.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
mailto:rekrutacja%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
mailto:kadry%40zbmgliwice.pl?subject=
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:iod@pkm-gliwice.com.pl
mailto:iod@pkm-gliwice.com.pl
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oGŁoszeNia

wykaz nr Na/1/2020
stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta miasta nr Pm 1859/20 z 30 stycznia 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. ha opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 
cena netto 

nieruchomości 
gruntowej w zł

cena netto 
składnika 

budowlanego w zł
informacja 

o zbyciu

1. Działka nr 106/3,  
obręb Stare Łabędy,  
KW GL1G/00118356/7, 
użytek BA

0,0067 Działka położona w rejonie ul. Staromiejskiej, o regularnym kształcie 
zbliżonym do trójkąta, ogrodzona, zabudowana przepompownią ście-
ków stanowiącą własność PWiK Gliwice, z działką nr 108/1 stanowi 
funkcjonalną całość.  

Zgodnie z MPZP (uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 20 grudnia 2007 r.) działka zlokalizowana jest na terenach 
oznaczonych symbolem: 2ZPE – tereny zieleni urządzonej w strefach 
naturalnych układów ekologicznych. 

3500,00 Nieruchomości 
zbywane  
w drodze 
bezprzetargowej 
mają stanowić 
wkład  
niepieniężny 
(aport) do spółki

2. Działka nr 108/1,   
obręb Stare Łabędy,  
KW GL1G/00033102/2, 
użytek BA

0,0176 Działka położona w rejonie ul. Staromiejskiej, o regularnym kształcie 
zbliżonym do rombu, ogrodzona, zabudowana urządzeniami przepom-
powni ścieków stanowiącymi własność PWiK Gliwice, z działką nr 106/3 
stanowi funkcjonalną całość.

Zgodnie z MPZP (uchwała nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 20 grudnia 2007 r.) działka zlokalizowana jest na terenach 
oznaczonych symbolem: 2ZPE – tereny zieleni urządzonej w strefach 
naturalnych układów ekologicznych.

9200,00

3. Działka nr 120/1,   
obręb Czechowice Północ, 
KW GL1G/00032806/0, 
użytek BI

0,0866 Działka położona w rejonie ul. Borówkowej, o regularnym kształcie 
zbliżonym do prostokąta, ogrodzona, zabudowana urządzeniami ujęcia 
wody podziemnej, stanowiącymi własność PWiK Gliwice. 

Zgodnie z ustaleniami MPZP (uchwała nr XLIII/906/2014 Rady Miej-
skiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) działka zlokalizowana jest na 
terenach oznaczonych symbolem: 2OT-W – tereny obsługi technicznej 
oraz 02KDL – tereny dróg publicznych.

115 200,00

4. Działka nr 94/1,  
obręb Niepaszyce Północ,  
KW GL1G/00011518/1, 
użytek BA  

0,0693 Działka położona przy ul. Łabędzkiej, o regularnym kształcie zbliżonym do 
kwadratu,  ogrodzona, zabudowana przepompownią ścieków, rozdzielnią 
oraz oświetleniem stanowiącymi własność PWiK Gliwice.

Zgodnie z MPZP (uchwała nr XXVI/499/2012 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 25 października 2012 r.) działka zlokalizowana jest na te-
renach oznaczonych symbolem: 1IT-P – teren obiektów i urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych.

60 000,00

5. Działka nr 308/3,  
obręb Stare Łabędy,  
KW GL1G/00085628/4, 
użytek BA

0,0380 Działka położona w rejonie ul. Einsteina, o regularnym kształcie zbliżonym 
do prostokąta, ogrodzona, zabudowana:
• masztem z anteną do przesyłu sygnału GSM i Internetu wraz z ka-

merą Fischer zewnętrzną stanowiącą własność PWiK Sp. z o.o. oraz 
• stanowiącą własność Gminy Gliwice przepompownią ścieków 

sanitarnych z tłocznią firmy Strate, która składa się ze zbiornika 
podziemnego, pompy, armatury odcinającej, przepływomierza elek-
tromagnetycznego, zasuwy nożowej na odpływie ścieków, drabinki, 
pomiar ciśnienia Aplisens, pompy odwadniającej, pomostów robo-
czych, barier ochronnych, zasuw linowych na dwóch rurociągach 
tłocznych, oświetlenia komory ścieków, szaf sterowniczych, dwóch 
lamp oświetleniowych.

Zgodnie z MPZP (uchwała nr XXXV/885/2005 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 15 września 2005 r.) działka zlokalizowana jest na terenach 
oznaczonych symbolem: UP – tereny komercyjno-produkcyjne. 

54 674,00 49 314,00

Łączna wartość składnika gruntowego 
oraz składnika budowlanego wynosi 
103 988,00 zł.
Wartość nieruchomości przyjęta przez 
rzeczoznawcę majątkowego 104 000,00 zł 

6. Działka nr 1383/1,  
obręb Żerniki,  
KW GL1G/00098217/4, 
użytek BI

Działka nr 1384/1,  
obręb Żerniki,  
KW GL1G/00031797/6, 
użytek BI

0,0776

0,0709

Działki położone na wsch. od ul. Szymanowskiego, o nieregularnym 
kształcie, ogrodzone, na której znajdują się:
• będące własnością Gminy Gliwice: wolno stojący budynek agregatu 

o pow. użytkowej 59,52 m2, ogrodzenie z bramą wjazdową i częścią 
nawierzchni z kostki brukowej o pow. ok. 257 m2,

• będące własnością PWiK Sp. z o.o. urządzenia pompowni,
• stacja trafo należąca do TAURON.

Zgodnie z MPZP (uchwała nr XXI/576/2004 Rady Miejskiej w Gli-
wicach z 8 lipca 2004 r.) działki zlokalizowane są na terenach ozna-
czonych symbolami:
• H3.4/TIK – tereny funkcji infrastruktury technicznej bliskiego 

zasięgu – infrastruktura (kanalizacja zbiorcza),
• H3.3/TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych (na niewielkim 

obszarze),
• H3.7/TZG – tereny lasów (na niewielkim obszarze).

174 057,00 71 862,00

Razem 0,3667 416 631,00 121 176,00
Razem 0,3667 537 807,00
Razem wartość przyjęta przez rzeczoznawcę majątkowego 537 819,00

Niniejszy wykaz podlega obwieszczeniu na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach – www.gliwice.eu od 30.01.2020 r. do 
20.02.2020 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 nabycie, tj. do 12 marca 2020 r.
Po bezskutecznym upływie tego terminu nieruchomości zostaną zbyte na warunkach określonych w niniejszym wykazie.

NIERuChoMośCI

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

że w siedzibie urzędu miejskiego  
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) zosta-
ły podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

stanowiące własność miasta Gliwice:
• od nr 12/2020 do nr 23/2020  

do 2 marca 2020 r.

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

że w budynku zakładu Gospo-
darki mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu inwalidów wojennych 
12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nie-
ruchomości umieszczonych w wykazach.

nieruchomości gruntowej przeznaczo-
nej do zbycia w trybie art. 209a usta-
wy o gospodarce nieruchomościami:
• nr ZGM/1/2020 do 27 lutego 2020 r.,
• nr ZGM/2/2020 do 27 lutego 2020 r. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfoRMuJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfoRMuJE,

zarząd dróg miejskich  
w Gliwicach  
informuje, 

że w siedzibie jednostki 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Płowieckiej 31 oraz w biu-
letynie informacji Publicznej (biP) 
zarządu dróg miejskich w Gliwicach 
(www.zdm.bip.gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/10/2020 do 27 lutego 2020 r.,
• nr ZDM/7/2020 do 2 marca 2020 r.,
• nr ZDM/11/2020 do 2 marca 2020 r.

zarząd budynków miejskich  
i towarzystwo budownictwa 

społecznego sp. z o.o.  
w Gliwicach z siedzibą  

przy ul. dolnych wałów 11  
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy  
położony przy ul. mikołowskiej 19/u2

lokal użytkowy ul. mikołowska 19/u2, parter, o pow. 
użytkowej 45,29 m2, składający się z trzech pomiesz-
czeń (sala sprzedaży, zaplecze, wc). wyposażony jest 
w instalacje wod.-kan., c.o., elektryczną. lokal w stanie 
bardzo dobrym.
Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.
cena wywoławcza (netto) za  
1 m2 powierzchni: 20,00 zł
Wadium: 2717,00 zł
minimalne postąpienie: 2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie 
doliczony podatek VAT w wyso-
kości 23%.
oględziny lokalu: 24 lutego 
2020 r. w godz. od 15.00 do 
15.15.
Przyjmowanie dokumentów 
wymaganych do przetargu 
odbędzie się 27 lutego 2020 r. 
w godz. od 9.30 do 10.00, 
w pokoju 101–103, i piętro 
zbm i tbs sp. z o.o., ul. dol-
nych wałów 11, Gliwice. Prze-
targ rozpocznie się 27 lutego  
2020 r. o godz. 10.30 w poko-
ju 101–103, ul. dolnych wa-
łów 11, Gliwice.
Warunkiem uczestnictwa 
w przetargu jest:
• wpłacenie wadium na kon-

to ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 – ING 
Bank Śląski S.A. I o/Gliwice 
nr konta 20 1050 1285 1000 
0022 2649 4546 oraz przed-
łożenie dowodu wpłaty,

• złożenie oświadczenia o zapo-
znaniu się z warunkami tech-
nicznymi lokalu, treścią regu-
laminu przetargu (załącznik  
nr 1), wzorem umowy naj-
mu (załącznik nr 2), złożenie 
oświadczenia zgodnie z załącz-
nikiem nr 3 oraz 4 (dostępne 
na www.zbmgliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu 
z właściwego rejestru oraz 
umowy spółki cywilnej, jeśli 
taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, wy-
stawionych nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed upływem 
terminu przetargu,

• osoby fizyczne, które nie pro-
wadzą działalności gospodar-
czej, składają oświadczenie 
o nieprowadzeniu działalno-
ści gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetar-
gu musi okazać dokument toż-
samości oraz oryginał dowodu 
wpłaty wadium, a osoba przystę-
pująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu, tj. osoby, 
która dokonała wpłaty wadium, 
musi okazać dowód tożsamości 
oraz pełnomocnictwo szczegó-
łowe notarialne poświadczone, 
upoważniające ją do podejmo-
wania czynności prawnej w imie-
niu osoby reprezentowanej.
Ww. dokumenty nie będące 
oryginałami muszą być potwier-
dzone za zgodność z orygina-
łem przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania uczestnika 
przetargu.
Z treścią regulaminu przetargu 
i wzorem umowy najmu można 
zapoznać się na stronie interne-
towej www.zbmgliwice.pl lub 
w Dziale Zasobów Własnych, 
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, 
pokój 101–103. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierw-

szych należności czynszowych 
z tytułu zawarcia umowy naj-
mu, bez prawa żądania nali-
czania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczest-
nikom, którzy przetargu nie 
wygrali,

• zwrotowi w przypadku od-
wołania przetargu lub wyco-
fania lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczest-
nik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy 
najmu w terminie 7 dni od 
daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowią-
zany jest do zawarcia umowy 
najmu oraz wpłacenia kaucji, 
tj. sześciomiesięcznego czynszu 
(zgodnie ze stawką wylicytowa-
ną) w ciągu 7 dni od daty jego 
rozstrzygnięcia.
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega 
sobie prawo do odwołania 
przetargu lub wycofania lokalu 
z przetargu bez podania przy-
czyny.

zarząd budynków miejskich i towarzystwo budownictwa  
społecznego sp. z o.o. w Gliwicach przy ulicy dolnych wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  

na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy:
i PrzetarG

ul. wrocławskiej 18-20 – front, lokal użytkowy o łącznej powierzchni 87,32 m2, położony na parterze 
dwóch nieruchomości. lokal składający się z 7 pomieszczeń, wyposażony w instalacje: elektryczną, 
wodno-kanalizacyjną, wc – w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe. stan techniczny lokalu – dostateczny.
W nieruchomościach funkcjonują 
Wspólnoty Mieszkaniowe.
cena wywoławcza (netto) za 1 m2 
powierzchni lokalu: 11,00 zł
Wadium: 2882,00 zł
minimalne postąpienie (netto) za  
1 m2: 1,10 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doli-
czony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyjmowanie dokumentów wymaga-
nych do przystąpienia do przetargu od-
będzie się 5 marca 2020 r. (czwartek) 
od godz. 9.30 do godz. 9.45, w pokoju 
121 – sala narad, i piętro w siedzibie 
zbm i tbs sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. dolnych wałów 11. 
Przetarg rozpocznie się 5 marca 2020 r. 
(czwartek) o godz. 10.00, w pokoju 
121 – sala narad, i piętro w siedzibie 
zbm i tbs sp. z o.o. w Gliwicach przy 
ul. dolnych wałów 11.

Warunkiem uczestnictwa w przetar-
gu jest: 
• wpłacenie wadium i przedłożenie 

dowodu wpłaty – kserokopii wraz 
z pisemną informacją o numerze 
konta, na które wadium to będzie 
mogło zostać zwrócone po rozstrzy-
gnięciu przetargu (wadium wnosi 
się przed upływem terminu prze-
targu i zaleca się, aby zostało wpła-
cone odpowiednio wcześnie, tak 
by znalazło się na koncie ZBM I TBS 
Sp. z o.o. w dniu poprzedzającym 
przetarg. Wadium zostanie uznane 
za wniesione, gdy będzie znajdo-
wać się na rachunku ogłaszającego 
przetarg. W przeciwnym wypadku 
uczestnik nie zostanie dopuszczony 
do licytacji),

• złożenie oświadczenia o zapoznaniu 
się z warunkami technicznymi lo-
kalu, treścią regulaminu przetargu, 
wzorem umowy najmu (załącznik nr 
2, do pobrania na stronie interneto-
wej www.zbm.gliwice.pl),

• złożenie oświadczenia o braku zo-
bowiązań wobec Miasta Gliwice 
z tytułu między innymi podatku, 
najmu, dzierżawy (załącznik nr 3, 
do pobrania na stronie internetowej 
www.zbm.gliwice.pl),

• złożenie aktualnego odpisu z właści-
wego rejestru oraz umowy spółki cy-
wilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej prowa-
dzonej przez ministra właściwego do 

spraw gospodarki, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upły-
wem terminu przetargu,

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

Ww. dokumenty nie będące orygi-
nałami muszą być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania 
uczestnika przetargu.
udział w przetargu mogą brać oso-
by fizyczne lub prawne, które wpłacą 
określone w niniejszym ogłoszeniu wa-
dium na konto zbm i tbs sp. z o.o. przy  
ul. dolnych wałów 11 – iNG bank ślą-
ski s.a. i o/ Gliwice nr konta: 20 1050 
1285 1000 0022 2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą 
stanu technicznego, wzorem umowy 
najmu, deklaracją wekslową można 
zapoznać się w Dziale Lokali Użytko-
wych w godzinach urzędowania, pok. 
107, ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych 
Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi 
okazać dokument tożsamości oraz ory-
ginał dowodu wpłaty wadium, a osoba 
przystępująca do przetargu w imieniu 
uczestnika przetargu, tj. osoby, która 
dokonała wpłaty wadium, musi okazać 
dowód tożsamości oraz pełnomocnic-
two szczegółowe, notarialnie poświad-
czone, upoważniające ją do podejmo-
wania czynności prawnej w imieniu 
osoby reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do 
udziału w przetargu tylko na jeden lokal 
użytkowy.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych na-

leżności czynszowych z tytułu zawar-
cia umowy najmu bez prawa żądania 
naliczania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
którzy przetargu nie wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania 
przetargu lub wycofania lokalu  
z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik prze-
targu, który przetarg wygrał, nie 
podpisze umowy najmu w termi-
nie 7 dni od daty rozstrzygnięcia 
przetargu.

Uczestnik przetargu składa do dyspo-
zycji organizatora przetargu weksel  
in blanco opiewający na wartość 6-mie-
sięcznego czynszu.  

Prace remontowe i modernizacyjne 
związane z przygotowaniem lokalu do 
użytkowania najemca wykonuje we 
własnym zakresie i na własny koszt 
zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, 
organizator zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu bądź wycofania lo-
kalu z  przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnio-
ne w celu oględzin 26 lutego 2020 r. 
(środa):
• ul. Wrocławska 18-20 – w godz. 

10.00 – 10.15.

---------------------------------------------------
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z 27 kwietnia 2016 r. 
(dz.u.ue.l.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.), 
zwanego dalej rozporządzeniem, in-
formujemy, iż: 
1. administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Zarząd Budynków 
Miejskich I  Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach 44-100, przy  
ul. Dolnych Wałów 11,

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

3. Pani/Pana dane nie będą udostęp-
niane odbiorcom danych w rozu-
mieniu przepisów rozporządzenia 
ogólnego o ochronie danych, z za-
strzeżeniem sytuacji, w której dane 
przekazywane będą podmiotom 
trzecim, wyłącznie w celu wyko-
nywania niniejszej umowy, w tym 
dokonania wynikających z niej 
rozliczeń,

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

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu 
do treści swoich danych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia, ograni-
czenia przetwarzania oraz prawo do 
przenoszenia swoich danych,

6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących 
Pani/Pana  narusza przepisy Roz-
porządzenia.

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbm.gliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
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oGŁoszeNia
NIERuChoMośCI

MIESZkALNE

uŻYTkoWE

LokALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki mieszkaniowej

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

czynszu. szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

ul. Perkoza 9, lokal nr 4, par-
ter, pow. 41,28 m2 + piwnica 
4,20 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 marca 2020 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
119 100,00 zł
Wadium: 6000,00 zł
termin oględzin: 3 marca 2020 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 28 lutego 
2020 r.

ul. kuNickieGo 17, lokal nr 3, 
parter, pow. 46,92 m2 + piwni-
ca 4,42 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 marca 2020 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 
134 500,00 zł
Wadium: 6800,00 zł
termin oględzin: 3 marca 2020 r. od 
godz.9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 28 lutego 
2020 r.

ul. asNyka 5, lokal nr 2, par-
ter, pow. 28,32 m2 + piwnica 
2,50 m2, 1 pokój, kuchnia, ła-
zienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 5 marca 2020 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
83 900,00 zł
Wadium: 4200,00 zł
termin oględzin: 3 marca 2020 r. od 
godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyń-
skiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
termin wpłaty wadium: 28 lutego 
2020 r.

ul. krÓloweJ JadwiGi 10, lo-
kal nr 2, parter, pow. 47,10 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do wc usytu-
owanego na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną 
nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 5 marca 2020 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 
100 800,00 zł

Wadium: 5100,00 zł
termin oględzin: 3 marca 2020 r. od 
godz. 10.30 do 10.45, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 28 lutego 
2020 r.

ul. ŁuŻycka 2c, lokal nr 18, 
iV piętro, pow. 31,70 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 5 marca 2020 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 
96 000,00 zł
Wadium: 4800,00 zł
termin oględzin: 3 marca 2020 r. od 
godz. 11.00 do 11.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 
przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 28 lutego 
2020 r.

ul. krÓloweJ boNy 5, lokal 
nr 1a, parter, pow. 58,76 m2 
+ piwnica 4,96 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, wc, 2 przed-
pokoje, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., 
godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
142 900,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
termin oględzin: 27 lutego 2020 r. od 
godz. 14.00 do 14.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 
11.30 do 11.45, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c 
w Gliwicach, tel. 32/339-29-92)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. orlickieGo 9, lokal nr 5, 
i piętro, pow. 35,74 m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka z wc, 
przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., 
godz. 11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
105 700,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
termin oględzin: 24 lutego 2020 r. 
od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 10 marca 2020 r. od 
godz.10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 
5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

ul. zwyciĘstwa 31, lokal 
nr iV, parter – oficyna, pow. 
29,53 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., 
godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
43 900,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
termin oględzin: 26 lutego 2020 r. 
od godz. 12.30 do 12.45 (dodat-
kowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 
2020 r.

ul. zwyciĘstwa 14c, lo-
kal nr i, parter – oficyna 
(dostęp do nieruchomości 
przez bramę przejazdową 
oraz podwórko nierucho-
mości zwycięstwa 16-18), 
pow. 101,86 m2 + piwnica: 
10,40 m2, 5 pomieszczeń, 
przedsionek, korytarz, wc, 
pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., 
godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 
284 700,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
termin oględzin: 26 lutego 2020 r. 
od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 10 marca 2020 r. od 
godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 
2020 r.

ul. dworcowa 40c, lokal 
nr 4, parter, pow. 14,77 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu

Termin przetargu: 12 marca 2020 r., 
godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
20 900,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
termin oględzin: 28 lutego 2020 r. 
od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 10 marca 2020 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 
2020 r.

ul. dworcowa 40c, lokal 
nr 5, parter, pow. 14,10 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., 
godz. 12.30
cena wywoławcza nieruchomości: 
19 900,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
termin oględzin: 28 lutego 2020 r. 
od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy 
termin oględzin: 10 marca 2020 r. od 
godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnic-
kiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 
2020 r.

ul. kozielska 13, garaż nr 2, 
parter – oficyna (dostęp do 
garażu przez bramę prze-
jazdową), pow. 15,45 m2,  
1 pomieszczenie, garaż do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., 
godz. 13.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
10 300,00 zł
Wadium: 600,00 zł
termin oględzin: 24 lutego 2020 r. 
od godz. 12.40 do 12.50 (dodat-
kowy termin oględzin: 10 marca 
2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po 
wcześniejszym zgłoszeniu w ROM 1 
przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97)
termin wpłaty wadium: 6 marca 
2020 r.

24 marca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami urzędu miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 18, 
rozpocznie się iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę 
nr 229, obręb kolej, o powierzchni 0,1794 ha, kw Gl1G/00069805/1, 
położonej przy ul. chorzowskiej.
cena wywoławcza nieruchomości:  
292 000,00 zł
Wadium: 29 200,00 zł
minimalne postąpienie: 2920,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera 
podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
Nieruchomość obejmująca działkę nr 229, 
obręb kolej, została przeznaczona do zby-
cia w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta miasta 
Gliwice nr Pm-566/19 z 16 kwietnia 2019 r. 
i przetarg nieograniczony odbył się 9 lip-
ca 2019 r. i został zakończony wynikiem 
negatywnym. 
ii przetarg nieograniczony odbył się 8 paź- 
dziernika 2019 r. i został zakończony wyni-
kiem negatywnym. 
opis nieruchomości
Właścicielem nieruchomości gruntowej, 
obejmującej działkę nr 229, obręb Kolej, 
jest Skarb Państwa, a prawo użytkowania 
wieczystego przysługuje Gminie Gliwice do  
5 grudnia 2089 r. Działka nr 229, obręb Kolej, 
o powierzchni 0,1794 ha, stanowi teren nie-
zabudowany, graniczący z budynkami prze-
mysłowymi, o nieregularnym podłużnym 
kształcie. Położona jest przy ul. Chorzow-
skiej. Nieruchomość stanowi teren użytku 
oznaczonego symbolem „Bp”. Sąsiedztwo 
nieruchomości stanowią zabudowane tere-
ny przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe. 
W okolicy dostęp do pełnej sieci uzbrojenia 
terenu. Warunki podłączenia należy uzgad-
niać bezpośrednio z dysponentami sieci. 
Skomunikowanie przedmiotowej działki  
z ul. Chorzowską powinno odbywać się 
zjazdami istniejącymi na działkach sąsied-
nich, po ustanowionych służebnościach 
drogowych.
Na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 
i wieczystych użytkowników działki nr 229 
(arch. 4/42), obręb Kolej, ustanowiona zo-
stała nieodpłatna i nieograniczona w czasie 
służebność drogi po działkach 882 (arch. 
4/14) i 884 (arch. 4/22) od ul. Chorzowskiej 
do działki nr 231 (arch. 4/23) z jednocze-
snym zapewnieniem, że powyższe działki 
nr 882 i 884 nie stanowią zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa.
opłaty za użytkowanie wieczyste
Wysokość opłaty rocznej wynosi 387,50 zł 
(stawka 3%; kwota nieopodatkowana po-
datkiem VAT; ustanowiona przed 1 maja 
2004 r.). Wysokość opłaty może ulec zmia-
nie w wyniku jej aktualizacji. Opłaty roczne 
płatne są bez wezwania przez cały okres 
użytkowania wieczystego w terminie do 
31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gliwi-
cach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, teren obejmujący 
działkę nr 229, obręb Kolej, został oznaczony 
symbolem: 4 uP, co oznacza tereny produk-
cyjne – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a) działalność usługowo-produkcyjna, 
w tym logistyka oraz składowanie i maga-
zynowanie.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fi-
zyczne lub prawne, które wniosą wadium 
w wysokości 29 200,00 zł w formie pienięż-
nej, dokonując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nie-
ograniczony, działka 229, obręb Kolej, imię 
i nazwisko oraz PESEL lub nazwa oraz NIP 
firmy, na której rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na 

rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 18 mar-
ca 2020 r.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomo-

ści zaoferowanej przez oferenta, który 
wygra przetarg, 

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

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie i wysokości oraz okazanie komisji 
przetargowej (przed otwarciem przetar-
gu) dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego  
w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzonego w obecności pracownika Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach – w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okre-
sie do 3 miesięcy przed przetargiem) 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktu-
alnego (wydanego w okresie do 3 mie-
sięcy przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego – w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

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. Akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości 
powinien być zawarty do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 23 kwietnia 2020 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie póź-
niej niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych z nabyciem prawa 
do nieruchomości oraz jego ujawnieniem 
w księdze wieczystej. Nabywca nierucho-
mości zobowiązany jest również do złoże-
nia w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach deklaracji podat-
kowej lub informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w godzinach pracy urzędu, tel. 
32/338-64-12.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-566/19 z 16 kwietnia 2019 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży oraz sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości, która objęta jest 
niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierw-
szeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., poz. 65).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 lipca 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami. Niniejsze ogłoszenie 
zamieszczone jest na stronie internetowej 
www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
oGŁASZA

organizator przetargu informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest 

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice).

2. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy 
w celu:
•  realizacji obowiązków i uprawnień wynikają-

cych z przepisów prawa w związku z realizacją 
zadań publicznych własnych, zleconych lub 
realizowanych w oparciu o porozumienia, 
o których mowa w szczególności w art. 7 i 8 
ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 
ustawy o samorządzie powiatowym; w ta-
kim przypadku, niepodanie danych, będzie 
skutkowało konsekwencjami przewidzianymi 
w przepisach prawa;

• zawierania i wykonania umów cywilno-
prawnych i z zakresu prawa pracy; w takim 
przypadku, niepodanie danych uniemożliwi 
zawarcie umowy lub jej wykonanie.

Jeżeli z przepisu prawa nie wynika wprost obo-
wiązek podania danych osobowych, mogą zo-
stać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w określonym 
celu i zakresie. Wówczas zawsze mają Państwo 
prawo nie wyrazić zgody. Brak zgody spowoduje, 
że Państwa dane nie będą mogły zostać wyko-
rzystane do celu, którego zgoda miała dotyczyć.

3. Każda osoba, której dane dotyczą może korzy-
stać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści 

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

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych;

• w przypadku danych zbieranych za zgodą 
można również cofnąć zgodę; wycofanie zgo-
dy nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
do momentu jej wycofania. 

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy pra-
wa dopuszczają taką możliwość, osoba, której 
dane dotyczą może żądać przeniesienia danych 
przetwarzanych w sposób zautomatyzowany 
do innego administratora danych. Nie dotyczy 
to jednak danych przetwarzanych w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej.
Uprawnienia można realizować składając w for-
mie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 

pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, 
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym. Prze-
pisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych 
uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym 
poinformowani. Każda osoba, której dane do-
tyczą, ma również prawo wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W razie pytań i wątpliwości związanych z prze-
twarzaniem danych osobowych zbieranych przez 
Urząd można się kontaktować korespondencją 
e-mail z inspektorem ochrony danych pod adre-
sem iod@um.gliwice.pl. Osoby niekorzystające 
z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie 
pisemnie, telefonicznie lub osobiście do pro-
tokołu 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 od-
powiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne 
do sposobu udzielenia odpowiedzi.

5. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:

• innym podmiotom, w tym miejskim jed-
nostkom organizacyjnym w celu wykony-
wania zadań publicznych,

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

b) dane przechowujemy przez okres wynikający 
z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednoli-
tych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych lub z przepisów 
szczególnych,

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

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związ-
ku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  
27 kwietnia 2016 r. (wersja 1 z 25 maja 2018 r.).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nie-
ruchomości:
• działka nr 920/5, obręb Żerniki, pow. 0,0752 ha, 

użytek – riVa/grunty orne, zapisana w kw nr 
Gl1G/00033143/1 wraz z niewydzielonym udzia-
łem wynoszącym ¼ w prawie własności działki nr 
920/8, obręb Żerniki, pow. 0,0176 ha, użytek – riVa/
grunty orne, zapisanej w kw nr Gl1G/00130916/1, 
stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. działki 
położone w rejonie ulicy i. Łukasiewicza w Gliwicach.

Termin przetargu: 11 marca 2020 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 268 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 26 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 marca 2020 r. 

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

i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można 
sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.
pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nierucho-
mości / oferta nieruchomości. dodatkowych informacji na temat 

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

NIERuChoMośCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami urzędu miejskiego w Gliwicach

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni od  

17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposażone  

w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpośrednio 

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

profesjonalną firmę oraz monitorowany tele-
wizją przemysłową 24 h.
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:

• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-
micznej,

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

dojazd drogową trasą średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic.

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

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

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:iod@um.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
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Poeta kina

dawna rzeczpospolita to tygiel kultur, dźwięków i języków. w domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich (oddziale muzeum w Gliwicach) ruszymy śladem mniejszości etnicznych 
zamieszkujących Polskę. Pierwsze spotkanie będzie poświęcone ukraińcom.
Nowy cykl spotkań „Dom kultur, 
dom dźwięków” to okazja do spo-
tkania z kulturą Ukraińców, Żydów, 
Ormian, Tatarów, Karaimów. Różne 
języki i zwyczaje przenikały się przez 
wieki, tworząc barwny, wielona-
rodowy pejzaż Rzeczypospolitej.  
– Zapraszani przez Muzeum do Gli-
wic badacze i artyści przybliżą nam 
rys i charakter tych społeczności, 
które wpisały się także w polską 
kulturę, które do dziś inspirują nas 
i zachwycają. Każdemu spotkaniu 
towarzyszyć będzie recital, pod-
czas którego muzycy zaprezentują 
program artystyczny oparty o mu-
zykę charakterystyczną dla tych 
narodów, które są nam szczególnie 
bliskie, z którymi łączą nas silne po-
winowactwa kulturowe. Muzyczna 
część cyklu będzie doskonałym 
uzupełnieniem wykładu, pozwala-
jąc uczestnikom spojrzeć na kulturę 
jak na tkaninę rozpiętą na ramie, 
w której osnowę wplata się wielość 
barwnych, etnicznych wątków – 

mówi Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach.

27 lutego w pierwszej odsłonie cyklu 
zostanie zaprezentowana kultura 
ukraińców. Wykład wygłosi dr hab. 
Jarosław Syrnyk, historyk i antropo-
log z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Po prelekcji wystąpi Karolina Skrzyń-
ska. Gliwicka artystka czerpie peł-
nymi garściami ze słowiańskiego 

folkloru. Śpiewa, komponuje, pisze 
teksty i gra na lirze korbowej. Na 
scenie będą towarzyszyć jej multi- 
instrumentalista Mateusz Szemraj 
(lutnia, saz, cymbały polskie, rubab, 
gitara) i akordeonista Hubert Giziew-
ski. Tego trzeba posłuchać!

Spotkanie rozpocznie się o godz. 
18.00 w Domu Pamięci Żydów Gór-
nośląskich (ul. Poniatowskiego 14).  
Wstęp wolny.  (mm)

KulTura

CO? GDZIE? KIEDY?
czwartek 20 luteGo

 ■ godz. 18.00: „Boże ciało”, reż. J. Komasa – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Żyd – wieczny tułacz. Alije Żydów z Polski 
i Górnego Śląska. Żydzi w Polsce i na Śląsku” – wykład 
dr. hab. Jacka Surzyna, Dom Pamięci Żydów Górnoślą-
skich (ul. Poniatowskiego 14)

 ■ godz. 18.00: „Malta – śródziemnomorska księżniczka” 
– spotkanie z cyklu „Świat stoi otworem”, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PiĄtek 21 luteGo
 ■ godz. 16.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projekcja 

w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Złodziejaszki”, reż. H. Koreeda – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.30: „Młyn i krzyż”, reż. L. Majewski – pro-
jekcja filmowa, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 20.00: Oscar Nominated Shorts 2020 – projek-
cje w ramach DKF-u Trans, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

sobota 22 luteGo
 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Skarbnik i południca – śląskie le-

gendy” – warsztaty z cyklu „Śląski kalendarz tradycji”, 
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 16.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Szczęśliwy Lazzaro”, reż. A. Rohrwacher 
– projekcja w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

Niedziela 23 luteGo
 ■ godz. 10.30 i 12.00: „Książka to mądry przyjaciel” – Baj-

tel klub, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Ponia-
towskiego 14)

 ■ godz. 11.00: Festiwalowy Dziecięcy Salonik Filmowy 
w ramach 8. Festiwalu Polskiej Animacji dla dzieci 
O!PLA, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „André Rieu, czyli 70 lat młodości” – 
retransmisja koncertu, Scena Bajka – Kino Amok  
(ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Portret kobiety w ogniu”, reż. C. Sciamma 
– projekcja w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PoNiedziaŁek 24 luteGo
 ■ godz. 16.00: „Nitką malowane” – warsztaty w ramach 

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

 ■ godz. 18.30: „Ślunsko godka dla opornych” – spotkanie  
z językiem śląskim, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5) 

wtorek 25 luteGo
 ■ godz. 16.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-

cja w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Boże ciało”, reż. J. Komasa – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Ogranie” – koncert gitarowy uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej, Stacja Artystyczna Ry-
nek (Rynek 4–5)

środa 26 luteGo
 ■ godz. 16.00: „Ból i blask”, reż. P. Almodóvar – projek-

cja w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Filcowy miś” – warsztaty w ramach Pra-
cowni Kreatywnej dla dzieci, Filia nr 7 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach (ul. Junaków 4)

 ■ godz. 17.00: „Kocie magnesy na lodówkę” – warszta-
ty plastyczne, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: „Proaktywność” – warsztaty z cyklu 
„Droga do szczęśliwego życia”, Filia nr 30 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

 ■ godz. 17.45: „Historia małżeńska”, reż. N. Baumbach 
– projekcja w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Boże ciało”, reż. J. Komasa – projekcja 
w ramach przeglądu „Dziesiątka »Kina«”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)
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Spotkania na pograniczu
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od karnawałowej maskarady do wielkiego teatralnego widowiska – balet na przestrzeni 
wieków bardzo się zmienił. w kinie amok od marca do czerwca zobaczymy cztery spektakle 
słynnego teatru bolszoj.
Balet Bolszoj to jeden z największych 
i najstarszych zespołów tanecznych 
na świecie. Zabytkowy gmach 
w centrum Moskwy był miejscem 
najgłośniejszych europejskich pre-
mier. Gliwicka publiczność 8 marca 
zobaczy retransmisję „Giselle”. Ikona 
stylu romantycznego wraca na afisz 

w zupełnie nowym opracowaniu 
choreograficznym.

W planach gliwickiego kina Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) jest także 
„Romeo i Julia”. W głównych ro-
lach wystąpią prawdziwe gwiazdy 
moskiewskiego teatru – Jekaterina 

Krysanowa i Władisław Łantratow. 
Na maj zaplanowano absolutny 
klasyk: „Jezioro łabędzie” w wersji 
Jurija Grigorowicza. Warto także 
zobaczyć „Klejnoty”, przedstawienie 
inspirowane pełnymi przepychu wy-
stawami przy Piątej Alei w Nowym 
Jorku.  (mm)

lech majewski – reżyser, scenarzysta, poeta, prozaik, malarz. 
z wybitnym artystą spotkamy się 27 lutego w willi caro.
Twórca filmowy i teatralny będzie go-
ściem Wszechnicy Polskiej Akademii 
Umiejętności, cyklu organizowanego 
przez Muzeum w Gliwicach. Podczas 
swojego wykładu zastanowi się, „Czy 
XX wiek zamordował ideę piękna?”. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 
16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a). Lech Majewski przelewa 
swoje wszechstronne artystyczne 
zainteresowania na taśmę filmową. 

Opowiedział o życiu poety przeklęte-
go w filmie „Wojaczek”, nawiązywał 
do historii malarzy z Grupy Janowskiej  
w „Angelusie”. Na duży ekran prze-
niósł także swoją  własną powieść 
(„Ogród rozkoszy ziemskich”), a film 
„Młyn i krzyż” poświęcił obrazowi 
Pietera Breugla (starszego). W jego 
ostatnim dziele, „Dolina bogów”, za-
grali między innymi John Malkovich 
i Josh Hartnett.  (mm)

Niech przemówi taniec!

„Giselle”, reż. a. ratmański

fo
t. 

D.
 yu

su
po

v

fo
t. 

A.
 Tr

yn
c, 

lic
en

cja
 C

C 
By

-S
A 

4.
0


