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Rusza metamorfoza  
skweru nad DTŚ

26 milionów! 
Cieplej i piękniej

Najpierw czytamy,  
potem kupujemy
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warTo wieDziećz miasta ekologia

 Autobusy 

hybrydowe

Jeszcze w tym roku na gliwickie ulice wyjadą nowoczesne autobusy z na-
pędem hybrydowym. w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
podpisano umowę z wykonawcą – firma MaN Truck & Bus Polska Sp. z o.o. 
dostarczy Gliwicom 15 ekologicznych pojazdów. 
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kultuRa

Kresy, dawne wschodnie pogranicze rzeczypospolitej, źródło historycznej pamięci, a czasem – mitologii. 
Przeszło sto lat po odznaczeniu Lwowa Krzyżem Kawalerskim orderu Virtuti Militari zapraszamy do zapo-
znania się z prezentacjami laureatów Xi Przeglądu Twórczości Kresowej.
22 listopada 1920 roku Lwów 
był pierwszym (i jedynym!) 
polskim miastem, odznaczonym 
Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Virtuti Militari. Na rynku stolicy 
Galicji dekoracji dokonał naczel-
nik państwa – marszałek Józef 
Piłsudski. Dlaczego najwyższe 
polskie odznaczenie wojskowe 
przypadło właśnie temu miastu? 
Historycy wskazują na wyjątkową 
odwagę mieszkańców, którzy 
w listopadzie 1918 roku włączyli 
się w walki o zachowanie polsko-
ści Lwowa oraz stanowczy opór 
wobec natarcia Armii Czerwonej 
w 1920 roku. Bohaterskie mia-
sto do dziś nosi łacińską dewizę 
„Semper fidelis” (czyli „Zawsze 
wierny”).

Wydarzenia z 1920 roku były 
inspiracją dla uczestników tego-

rocznego Przeglądu Twórczości 
Kresowej. Wzięli w nim udział 
uczniowie klas I–III i IV–VI szkół 
podstawowych oraz grupy dzie-
cięco-młodzieżowe instytucji 
edukacyjno-wychowawczych. 
Uczniowie przygotowali utwory 
muzyczne (piosenki), wiersze, 
skecze, scenki rodzajowe. Na-
grane prezentacje oceniają or-
ganizatorzy konkursu ze Szkoły 
Podstawowej nr 8 w Gliwicach. 
Rozstrzygnięcie XI Przeglądu Twór-
czości Kresowej zaplanowano na 
czwartek 18 marca w aplikacji 
Google Classroom. Najciekawsze 
występy zostaną opublikowane 
na stronie internetowej SP nr 8: 
sp8gliwice.pl.

Przegląd jest objęty patrona-
tem prezydenta Gliwic Adama  
Neumanna.   (mm)
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Na rubieżach dawnej Polski

Na kulturalnej mapie miasta pojawiła się nowa 
minigaleria sztuki. w Loopie można obejrzeć 
prace gliwickich artystów.
Obecnie przy ul. Dworcowej 25 
prezentowane są prace Haliny 
Matłosz, powiązane tematycznie 
z Dniem Kobiet. 

Autorka jest absolwentką Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Zajmuje się malarstwem, ry-
sunkiem i projektowaniem gra-
ficznym. Prowadzi także zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i młodzie-

ży. W Loopie przez kilka tygodni 
można oglądać jej obrazy.

Poza sztuką lokal oferuje także 
restauracyjne dania na wynos. To 
pomysł właścicieli na mierzenie się 
z pandemicznymi obostrzeniami 
dla lokali gastronomicznych: pre-
zentacja dzieł gliwickich artystów. 
Warto wziąć Loopę pod kulturalną 
lupę!  (mm)

Mads Mikkelsen – aktor kameleon, świetny w filmach z mainstreamu 
i niezależnych produkcjach. w gliwickim kinie amok 16 marca rusza 
przegląd filmów, w których wystąpił.
Urodził się w Kopenhadze 
w 1965 roku. Zanim został akto-
rem, zdobywał szlify na scenie 
jako tancerz. Poczucie rytmu 
i dryg do tańca pokazał w filmie 
„Na rauszu” w reżyserii Thomasa 
Vinterberga. To zresztą nie je-
dyny wspólny film Duńczyków 
– w 2012 roku Mikkelsen wystą-
pił już u Vinterberga w mocnym 

„Polowaniu”. Oba filmy kino 
studyjne Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3) wyświetli w ramach 
marcowego przeglądu filmów 
Madsa Mikkelsena.

Co jeszcze warto mieć na oku? 
Gliwiczanie z pewnością powin-
ni zobaczyć „Arktykę”. W filmie 
wystąpił samolot Antonow   

AN-2, były członek Aeroklubu Gli-
wickiego. Dużo zamieszania w ki-
nach i na festiwalach filmowych 
zrobił też „Kochanek królowej”, 
duński kandydat do Oscara.

Pełny repertuar kina Amok 
można znaleźć na stronie amok.
gliwice.pl.  
 (mm)

sztuka  
ze smakiem

sezon na madsa
fo

t. 
Lo

op
a

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ro
m

oc
yjn

e„Na rauszu”, reż. Thomas Vinterberg
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z miasta

Szykuje się estetyczna metamorfoza na 
gliwickim rynku. w zabytkowej przestrze-
ni pojawią się nowe rośliny i więcej ławek 
dla mieszkańców.

autobusy z napędem hybrydowym  
w tym roku,elektryki w przyszłym

Dotychczas autobusy z napędem 
hybrydowym były tylko testo-
wane w Gliwicach i nie były na 
stanie taboru PKM. Teraz to się 
zmieni – pod koniec roku 15 
nowoczesnych autobusów na 
stałe zagości w naszym mieście. 
To bardzo dobra wiadomość – 
autobusy będą nowoczesne, 
niskopodłogowe, przegubowe, 
wyposażone w klimatyzację, 
monitoring, nowoczesny system 
oczyszczania spalin i napęd hy-
brydowy, który zmniejsza zużycie 
paliwa oraz emisję szkodliwych 
spalin i hałasu. Będą wyjątkowo 
wygodne i przyjazne dla osób 
mających trudności z porusza-
niem się i dla rodziców z ma-
łymi dziećmi. Pojazdy będą też 
spełniały rygorystyczne normy 
środowiskowe.

– Pod koniec 2021 roku nastąpi 
dostawa piętnastu fabrycznie 
nowych niskopodłogowych prze-
gubowych autobusów komuni-
kacji miejskiej marki MAN Lion’s 
City 19C dla PKM Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Gliwicach. Dla PKM jest 
to nowa jakość, gdyż autobusy 
firmy MAN posiadają napęd 

hybrydowy, dodatkowe ekolo-
giczne cechy: posiadają funkcję 
rekuperacji energii, czyli groma-
dzenia energii wynikającej z ha-
mowania autobusu w specjal-
nym kondensatorze (supercaps) 
i wykorzystania jej do wspierania 
silnika spalinowego autobusu 
przez dodatkowy silnik elektrycz-
ny w czasie napędu pojazdu. 
To ekonomiczne i ekologiczne 
rozwiązanie. Zależy nam na 
zdrowiu mieszkańców, dlatego 
staramy się podejmować kroki  

minimalizujące emisję spalin do 
atmosfery. Zakup autobusów 
jest właśnie jednym z tego typu 
kroków w drodze do czystego 
środowiska – mówi prezes PKM 
Gliwice, Henryk Szary.

Nowe autobusy będą kosztować 
23 mln zł i zostaną sfinansowa-
ne ze środków własnych PKM. 
Każdy pomieści 147 pasażerów. 
Według planów mają wyjechać 
na gliwickie ulice jeszcze w grud-
niu 2021 r. 

– Gliwicki PKM od lat sukcesywnie 
modernizuje swój tabor i wymie-
nia starsze autobusy na nowe, 
bardziej ekologiczne. Takie dzia-
łania wpisują się w spójną wizję 
miasta nowoczesnego, ekologicz-
nego i przyjaznego mieszkańcom. 
Zdrowie i komfort życia gliwiczan 
są dla nas najważniejsze, dlatego 
cieszymy się, że na ulice naszego 
miasta wyjadą nowe, przyjazne 
środowisku autobusy hybrydowe, 
a flota gliwickiego PKM-u zosta-
nie zasilona pojazdami nowej ge-

neracji – mówi prezydent Gliwic 
adam Neumann. 

Należący do miasta PKM cyklicz-
nie odświeża tabor. W trosce 
środowisko całkowicie wycofa-
no z użytku wysokopodłogowe 
pojazdy starej generacji (m.in. 
ikarusy). Obecnie w zasobach 
PKM jest 185 autobusów. 

To nie koniec inwestycji – 
w 2022 r. na ulice miasta 
wyjedzie 10 elektrycznych 
autobusów marki Volvo, 
które będą kursować na 
linii a4 między zajezdnią 
PKM a Teatrem Miejskim 
oraz na linii nr 676. 

Dla ich obsługi zostaną wybudowa-
ne stacje ładowania. Pierwsza na 
terenie zajezdni przy ul. Chorzow-
skiej, kolejne przy ul. Nowy Świat 
oraz Czapli. Dostawa pojazdów 
wraz z niezbędną infrastrukturą to 
koszt ponad 36 mln zł. PKM Gliwice 
udało się zdobyć unijne dofinan-
sowanie tego projektu w kwocie  
27 mln zł.  (mf)

Do realizacji przedsięwzięcia 
przygotowuje się Zarząd Dróg 
Miejskich. Chce wymienić stare, 
podniszczone już ławki i donice 
na nowe, bardziej wytrzymałe 
i estetyczne elementy małej ar-
chitektury. Specjalnie wykonane 
na potrzeby zagospodarowania 
zabytkowej przestrzeni gliwickiego 
Rynku powtarzalne moduły mogą 
pojawić się przy każdej pierzei.

Ławek i roślin ma być 
więcej niż obecnie, poja-
wi się wysoka, ale także 
niska zieleń, której dotąd 
nie było. 

Nowe drzewa o wzniesionych 
koronach mają rosnąć w dużych 
donicach i w momencie sadzenia 

mogą mieć taką wysokość, aby od 
razu widoczny był ozdobny efekt. 
Mniejsze donice przewidziano na 
krzewy i byliny.

wybrane gatunki roślin 
mają zachowywać atrak-
cyjność przez większą 
część roku. 

Przykładowo drzewa mogą wio-
sną kwitnąć, w lecie prezentować 
ładne zielone ulistnienie, a jesie-
nią wybarwione liście. Krzewy 
powinny być zimozielone. Szcze-
góły znane będą po zakończeniu 
projektowania, które obecnie jest 
w toku.

Zgodnie z założeniami, nowe ele-
menty małej architektury mają 

być dobrze wpisane w charakter 
Rynku, a kolorystyka dopasowa-
na do istniejących nawierzchni. 
Moduły będą ustawione tylko 
w pasie, gdzie obecnie na płycie 
Rynku znajdują się granitowe płyty 
w kolorze grafitowym, co pozwoli 
na swobodne poruszanie się pie-
szych i wjazd służb ratunkowych. 

Zachowana zostanie również 
możliwość dojazdu do Ratusza, 
miejsce na organizację różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalnych 
i gastronomiczne ogródki. Pojawi 
się więcej stojaków rowerowych.

Projektowaniem zajmuje się gli-
wicka pracownia 44STO. Trwa też 

pozyskiwanie odpowiednich po-
zwoleń i opinii, m.in. Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Po 
zakończeniu tego etapu możliwe 
będzie ogłoszenie przetargu na 
kompleksowe wykonanie inwesty-
cji. Jeśli nie zajdą nieprzewidziane 
przeszkody, efekt zmian będziemy 
mogli zobaczyć jesienią.  (al)

Nowość w Gliwicach – po raz pierwszy na ulice wyjadą nowoczesne autobusy z napędem hybrydowym. w siedzibie 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej podpisano umowę z wykonawcą – jeszcze w 2021 r. firma MaN Truck & Bus 
Polska Sp. z o.o. z Nadarzyna dostarczy Gliwicom 15 nowoczesnych, ekologicznych pojazdów wyprodukowanych 
w fabryce w Starachowicach. Przy podpisaniu umowy obecny był prezydent Gliwic adam Neumann.

Będzie więcej zieleni na rynku
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w dniach 10–14 marca w Gliwicach znowu zrobi 
się głośno o koszykówce. Po gliwickiej „bańce” 
i awansie do euroBasketu 2022, czas na finał 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 19. 
Decyzją Komisji Przyznawania 
Organizacji Turniejów Szczebla 
Centralnego finał MMP U19M 
odbędzie się w Gliwicach, 
a miejscem rozgrywania tur-
nieju finałowego będzie Mała 
Arena Gliwice. O tytuł najlep-
szej młodzieżowej koszykarskiej 
drużyny powalczy osiem dru-
żyn. Wśród nich nie zabraknie 
GTK Gliwice.

Cztery z nich: PGE Spójnia Star-
gard, Szkoła Gortata Politechnika 
Gdańska, GTK Gliwice oraz Enea 
Basket Junior Poznań wywal-
czyły prawo udziału w turnieju 
finałowym mistrzostw Polski do 
lat 19 mężczyzn poprzez cykl tur-
niejów eliminacyjnych. W gronie 
finalistów znaleźli się również 
uczestnicy turnieju finałowego 
Młodzieżowego Pucharu Polski: 
Exact Systems Śląsk Wrocław, 
Asseco Arka U19 Gdynia, Trefl 
1LO Sopot oraz WKK Wrocław.

Turniej finałowy będzie roz-
grywany w dwóch grupach, po 
których dwa najlepsze zespoły 

zagrają w półfinałach, a następ-
nie odbędzie się finał oraz mecze 
o miejsca 3, 5 i 7. 
 (ARENA GLIWICE)

Ponad 10 godzin rozgrywek i 30 drużyn w dziecięcych i młodzieżowych 
kategoriach wiekowych zaprezentowało swoje umiejętności podczas 
finału rozgrywek dziewiątej edycji Halowej Ligi Podokręgu zabrze. 
Aktywność sportowa, a tym bar-
dziej przejście na zawodowstwo, 
to naturalnie zawsze jest dążenie 
do sukcesu. Nie byłoby to jednak 
możliwe bez odpowiedniego 
przygotowania – przyszli mi-
strzowie wyrastają w lokalnych 
drużynach. W minioną niedzielę 
na małej hali Areny Gliwice roze-
grano jeden z najważniejszych 
sportowych turniejów w okolicy 
– finał „hairtalk HLPZ 2021”.

Do dziewiątej edycji zawodów, 
rozgrywanej w siedmiu katego-
riach wiekowych, czyli od skrza-
tów do seniorów, zgłosiły się 182 
drużyny. Łącznie rywalizowało 
ok. 1800 zawodników. Zespoły 
od grudnia do końca lutego brały 
udział w eliminacjach. W turnie-
jach rozgrywanych w Toszku, 
Pyskowicach, Zabrzu, Knurowie, 
Sośnicowicach i Pilchowicach 
wyłonieni zostali finaliści, któ-
rzy w Arenie Gliwice walczyli 
o miejsca medalowe. Wcześniej 
rozstrzygnięto rywalizację wśród 
seniorów i juniorów.

Finał, który po raz trzeci odbywał 
się w Arenie Gliwice, z uwagi na 
obostrzenia sanitarno-epidemio-
logiczne, odbywał się bez udziału 

publiczności i towarzyszących 
temu wydarzeniu pokazowych 
meczów oraz charytatywnych 
licytacji. Mimo tego emocji nie 
brakowało, a grę można było 
zobaczyć dzięki facebookowej 
transmisji na żywo na profilu 
Areny Gliwice. Na boisku swoje 
siły sprawdzały zarówno drużyny 
chłopców, jak i dziewcząt. 

 (ARENA GLIWICE)

zwycięskie drużyny i najlepsi 
zawodnicy poszczególnych 
grup wiekowych „hairtalk 
HLPz 2021”:
• skRzaty – Akademia Górnik 

Zabrze, król strzelców – Piotr 
Kocur (Akademia Górnik 
Zabrze), najlepszy bramkarz 
– Wojciech Najkowski (MKS 
Zaborze), najlepszy zawodnik – 
Hugo Hojciński (APN Knurów);

• żaKi – KS 94 Rachowice, 
król strzelców – Franciszek 
Machnik (KS 94 Rachowice), 
najlepszy bramkarz – Tymo-
teusz Wojcieszek, najlepszy 
zawodnik – Mateusz Bojarski 
(Espaniola);

• oRliki – Akademia Piłkarska 
Gliwice I, król strzelców – 
Denis Pogorzelec (Promotor 

Zabrze) , najlepszy bramkarz 
– Kacper Lebek (AP Gliwice 
I), najlepszy zawodnik – Ni-
kodem Górka (AP Gliwice I);

• MŁoDziKi – AP Team Gli-
wice, król strzelców – Paweł 
Smolka (KS Sośnica), najlepszy 
bramkarz – Antoni Rzepka (AP 
Team I), najlepszy zawodnik – 
Dominik Mikuła (AP Team I);

• TraMPKarze – AP Team 
Gliwice, król strzelców – Wik-
tor Lipko (AP Team Gliwice), 
najlepszy bramkarz – Kacper 
Szufla (LKS Amator Rudzi-
niec), najlepszy zawodnik – 
Maciej Izydorczyk (AP Team 
Gliwice);

• juNioRzy – Piast Gliwice 
– Futsal, król strzelców – Pa-
weł Błaszczyk (MKSR Czarni 
Pyskowice), najlepszy bram-
karz – Szymon Śmieja (ŁTS 
Łabędy), najlepszy zawodnik 
– Kamil Zombek (Piast Gliwice 
– Futsal);

• seNioRzy – KS Sośnica Gli-
wice, król strzelców – Daniel 
Rakowiecki (NGK Ceramics 
Polska, najlepszy bramkarz – 
Michał Bochenek (MIG Piast 
Gliwice), najlepszy zawodnik 
– Szymon Sowula (KS Sośnica 
Gliwice).

TurNieJ fiNaŁowy  
MMP u19M

GruPa a:
• exact Systems Śląsk 

wrocław
• wKK wrocław
• PGe Spójnia Stargard
• enea Basket Junior 

Poznań

GruPa B:
• asseco arka u19 gdynia
• Trefl 1Lo Sopot
• gtk gliwice
• Szkoła Gortata Politech-

nika Gdańska

aReNa gliWice

W trakcie mistrzostw uczest-
nicy tradycyjnie walczyć będą 
w trzech konkurencjach – boul-
deringu, wspinaczce na trudność 
i na czas. Pierwsza rozegrana 
zostanie w piątek 26 marca 
w boulderowni BLOKatowice. 
Kolejne dwie w sobotę i niedzielę 
(27–28 marca) w Chwyciarni Are-
na Gliwice, która po raz pierwszy 
będzie gospodarzem największej 
imprezy wspinaczkowej w Polsce.

– AMP we Wspinaczce Sportowej 
na Śląsku to już praktycznie trady-
cja. W tym roku AZS Katowice zor-
ganizuje tę imprezę po raz siódmy 
z rzędu, więc najwyższa pora na 
zmiany. Zawodnicy rywalizujący 
we wspinaczce na trudność i „cza-
sówce” po raz pierwszy zmierzą 
się ze sobą na 19-metrowej ścianie 
gliwickiej Chwyciarni, która należy 
do największych i najnowocześniej-
szych obiektów tego typu w Polsce 
– mówi Katarzyna Szemes-Rozmus, 
organizator imprezy. – Przed nami 
trzy dni sportowej rywalizacji na 
najwyższym poziomie. Jak co roku 
wśród rywalizujących o medale nie 

zabraknie utytułowanych zawod-
ników – dodaje Szemes-Rozmus.

Swój przyjazd na Śląsk zapowie-
działy już m.in. Ida Kupś, domina-
torka polskiej sceny boulderowej, 
czterokrotna mistrzyni Polski, 
wicemistrzyni Europy juniorek 
z 2017 roku w boulderingu, a tak-
że Katarzyna Ekwińska, ubiegło-
roczna mistrzyni i wicemistrzyni 
Polski – kolejno – we wspinaczce 
na trudność i boulderingu.

Swoich reprezentantów do Kato-
wic i Gliwic mają zamiar przysłać 
44 uczelnie z całej Polski. Wśród 
nich Uniwersytet Warszawski, 
który podczas tegorocznej edycji 
bronić będzie podwójnego złota 
z ubiegłego roku, wywalczonego 
w klasyfikacjach drużynowych 
kobiet i mężczyzn.

– Ostatnie dwie edycje AMP dla 
naszej ekipy nie mogły ułożyć 
się lepiej. W 2019 roku – finały 
wszystkich konkurencji z udziałem 
kogoś „z naszych”, zwieńczone 
złotem dla chłopaków i wyrwane 

zwycięstwo niezwykle mocnej re-
prezentacji AGH Kraków. Ubiegło-
roczne AMP-y w nowej odsłonie, 
w nowych, niekoniecznie ciekaw-
szych, czasach, a termin prze-
niesiony z kwietnia na wrzesień. 
Były obawy, że nie wszyscy będą 
mogli wystartować, że nie wszyscy 
przygotowali się do zawodów tak, 
jakby chcieli. Ale poszło świetnie! 
Pierwsze miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej nie tylko mężczyzn, jak rok 
wcześniej, ale również kobiet! – 
mówi Marta Czajkowska, trenerka 
sekcji wspinaczki sportowej Uni-
wersytetu Warszawskiego. – Zdaję 
sobie sprawę z tego, że tegoroczne 
zawody mogą być loterią i że czę-
sto trudniej broni się wywalczonej 
pozycji niż „goni króliczka”. Presja 
może zrobić swoje, a zawodnicy 
innych uczelni przecież nie śpią, 
tylko też trenują. Z drugiej strony, 
mamy mocne zaplecze i „czarne 
konie”. Pamiętajmy też, że to 
jedyne zawody we wspinaczce 
sportowej, gdzie liczy się nie tylko 
jedna gwiazda, ale wynik kilku 
zawodników. Oczywiście, mam 
nadzieję, że tym razem też bę-

dziemy cieszyć się z sukcesów oraz 
że routseterzy przygotują masę 
świetnego wspinania! – dodaje 
Marta Czajkowska.

Akademickie Mistrzostwa Polski 
we Wspinaczce Sportowej współ-
finansowane są ze środków Mi-
nisterstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu, Miasta 
Katowice oraz Miasta Gliwice.

Partnerami tegorocznej edycji są 
firmy: Mammut, Singing Rock, 
Scarpa, Grivel i Red Bull.

Patroni medialni: TVP3 Katowice, 
Przegląd Sportowy oraz portale 
Onet.pl i Wspinanie.pl.

Głównym sponsorem całego 
cyklu AMP jest Grupa LOTOS.  
 (ARENA GLIWICE)

Ponad 250 uczestników reprezentujących 44 uczelnie zapowiedziało 
swój start w tegorocznych akademickich Mistrzostwach Polski we 
wspinaczce Sportowej, które w dniach 25–28 marca odbędą się w Ka-
towicach i Gliwicach.

Najlepsi wspinacze w arenie

Młodzież idzie  
po swoje

Pucharowa rywalizacja

https://www.onet.pl/
https://wspinanie.pl/
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z miasta

89 pełnych pasji uczniów z 16 gliwickich szkół uhono-
rowano Laurem Nauki za wybitne osiągnięcia w roku 
szkolnym 2019/2020. ze względu na pandemię zrobiono 
to później i inaczej niż zwykle – 5 marca podczas kame-
ralnego spotkania online z udziałem prezydenta Gliwic 
adama Neumanna i jego zastępczyni ewy weber. Na-
grody zostały przyznane po raz 15. 
Gliwicki Laur Nauki to nagroda 
dla zdolnych uczniów, która 
honoruje ich osiągnięcia, zaan-
gażowanie i pasję w danym roku 
szkolnym. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się laureaci wojewódz-
kich konkursów przedmiotowych, 
konkursów ogólnopolskich 
i międzynarodowych, a także 
olimpiad. 

– Serdecznie gratuluję wszystkim 
nagrodzonym – waszej wiedzy, 
talentu, odwagi i wytrwałości! 
Życzę, aby każdy osiągnięty cel 
był początkiem nowego zadania 
i prowadził do kolejnych suk-
cesów. Aby nigdy nie zabrakło 
wam sił. Ostatni rok był trudny 
– wszyscy musieliśmy zmierzyć 
się z wieloma przeciwnościami 
losu. Możecie być dumni z tego, 
jak sobie poradziliście – pod-
kreśla prezydent Gliwic adam 
Neumann.

Gratulacje i podziękowania 
należą się również osobom, 
które swoim zaangażowaniem 
i wsparciem przyczyniły się do 
sukcesów uczniów. – Z całego 
serca gratuluję dyrektorom 

placówek, nauczycielom, rodzi-
com i opiekunom nagrodzonych 
uczniów. Ukoronowaniem Pań-
stwa działań i niewątpliwego 
trudu wkładanego we współ-
pracę z wybitnie uzdolnionymi 
dziećmi w ciężkich czasach 
pandemii są fantastyczne wyróż-
nienia otrzymane w olimpiadach 
i konkursach przedmiotowych. 
Serdecznie dziękuję również 

wieloletniej organizatorce Gli-
wickiego Lauru Nauki, dyrektor 
Annie Krasowskiej z SP nr 21. 
Na pewno w przyszłym roku 
spotkamy się znowu – mam na-
dzieję wszyscy razem w jednym 
miejscu – dodaje ewa weber, 
zastępczyni prezydenta Gliwic 
odpowiedzialna za sferę edukacji 
i sportu w mieście.  
 (kik)
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wyjątkowy laur dla najzdolniejszych

Tak zapamiętaliśmy gale Gliwickiego Laura Nauki – podniosłe, 
a jednocześnie pełne emocji związanych z odebraniem gratulacji 
i pamiątkowego dyplomu z rąk prezydenta miasta. To wspomnie-
nie uroczystości z października 2019 roku.

gliwicki laur Nauki za rok 
2019/2020 przyznano:
Maksymilianowi Szeithauerowi i krzysztofowi szatce ze 
Szkoły Podstawowej Ewangelickiego Towarzystwa Eduka-
cyjnego im. Alberta Schweitzera, annie grodnickiej i Poli 
wideł z SP FILOMATA, Klarze Sokół i Karolinie Nierychło 
z I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka, 
aleksandrze Cywińskiej i konradowi guzkowi z Katolickiej 
Szkoły Podstawowej Fundacji „Szkoła z charakterem im. Edyty 
Stein”, Matyldzie Machurze z SP nr 27 (w ZS-P nr 13), agacie 
mientus z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 1, zofii Maruszewskiej, Mykycie Vinohradov, mayi 
ogbonnie, amelii Bac Cardenas, zofii Cybul, idzie Durbacz, 
mateuszowi gilowskiemu, Brunowi Królikowskiemu, krzysz-
tofowi Lachowi i Pawłowi żuchowiczowi z SP z Oddziałami 
Dwujęzycznymi nr 6 im. Noblistów Polskich, Janowi Pisarko-
wi, Magdalenie wacławczyk, annie Muszyńskiej, Jakubowi 
Fudalowi i mai Rudnickiej z SP z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 10 (w ZS-P nr 7), Mateuszowi Dembii i Marii żyle z V LO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga, igorowi 
Bunarowi i mateuszowi jarkowi z Technikum nr 1 w Zespole 
Szkół Techniczno-Informatycznych, tomaszowi muskale 
z Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlano-Ceramicz-
nych, krzysztofowi adamowiczowi, Łukaszowi Darulowi 
i Jakubowi Sobelskiemu z Technikum nr 7 w Zespole Szkół 
Samochodowych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, sonii 
szczotce z SP nr 28 im. Witolda Budryka (w ZS-P nr 14), zofii 
sikorze z II LO im. Walerego Wróblewskiego, Jakubowi Kalce, 
aleksandrze Pucek, sewerynowi góreckiemu, Dominice 
kampce, krzysztofowi kostowskiemu, Piotrowi opielce, 
zuzannie Rozwadowskiej, Michałowi Towarkowi, adamowi 
kancemu, oliwii Nietopiel, Jakubowi Schuwaldowi, Jakubo-
wi zielińskiemu, Julii Parkolap, Michałowi Skrzekowskiemu 
i Justynie urbanek z I LO Dwujęzycznego im. Edwarda Dem-
bowskiego, a także mateuszowi gazdowiczowi, Mikołajowi 
Rojkowi, annie rzeźniczek oraz zespołowi klasy 7b z SP nr 9 
im. Króla Jana III Sobieskiego. 

zmiany na skwerze nad Drogową Trasą 
Średnicową coraz bliżej – zarząd Dróg 
Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie 
nasadzeń i systemu nawadniającego. Na 
skwerze wyrośnie ponad 60,6 tys. roślin. 
Rusza zielona metamorfoza! 
Na tę zmianę czekało wielu gliwi-
czan. Na skwerze nad DTŚ zosta-
nie nasadzonych ponad 60,6 tys. 
nowych roślin: 127 drzew, 2377 
krzewów, 25 973 byliny, 31 910 
roślin cebulowych i 220 pnączy. 
Powstaną też zacienione miejsca 
wypoczynku i tablice upamięt-
niające dawny Kanał Kłodnicki. 
Zieleń, która obecnie znajduje się 
na skwerze, zostanie przesadzona 
w inne miejsca – 49 wiśni upiększy 
aleję Sikornik, a 18 miłorzębów 
trafi na zieleniec koło ronda im. 
Stanisława Byliny w pobliżu ul. 
Dubois. 

Układ alejek pozostanie bez 
zmian, ale pomiędzy nimi pojawią 
się różnorodne kompozycje drzew, 
krzewów i bylin, które będą zdobić 
skwer przez cały rok.

Ze względów technicznych 
drzewa będą musiały zostać 
posadzone na podwyższonych 
rabatach, wypełnionych dużą 
ilością substratu glebowego, któ-
ry umożliwi prawidłowy rozwój 
roślin. W kilku miejscach staną 
pergole, dzięki którym w gorące, 
letnie dni będzie można odpo-
cząć w cieniu. Pod częścią z nich 
zostaną ustawione stoły i ławy 
piknikowe. 

Powstanie też przestrzeń do od-
poczynku, która latem będzie peł-
nić funkcję ozdobionej palmami 
miejskiej plaży. Odpocząć będzie 
można także na różnego rodzaju 
ławkach i siedziskach, a rower 
przypiąć do bezpiecznego stojaka. 
Od zgiełku towarzyszącego DTŚ 
odgrodzą nasadzone pasmowo 

krzewy, które będą pełnić funk-
cję izolacyjną. Skwer upiększy 
łąka kwietna z pożytecznymi dla 
owadów kwiatami oraz ozdobne 
rabatki traw i bylin, wśród któ-
rych będzie można odpocząć na 
wygodnych leżakach. Ponadto 
symbolicznie zostanie zaznaczony  
historyczny walor tego miejsca – 
w dzisiejszym śladzie DTŚ biegł 
niegdyś Kanał Kłodnicki (Klodnitz 
Kanal). Na terenie skweru zostanie 

ustawiona instalacja przestrzenna 
z kamieni pochodzących z 200-let-
niej śluzy kanału odkopanego 
przy budowie DTŚ. Wykopane 
w trakcie budowy kamienie zo-
staną oczyszczone i umieszczone 
w miejscu przecinania się głów-
nych ciągów komunikacyjnych. 
Wokół głazów zamontowane 
będą siedziska. Całość dopełnią 
tablice zawierające zdjęcia oraz 
informacje na temat kanału.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, skwer w nowej od-
słonie zobaczymy jeszcze w tym 
roku. 

Koncepcję zagospodarowania 
skweru przygotowała gliwicka 
Pracownia 44STO, która ma 
na swoim koncie m.in. bardzo 
udaną rewitalizację parku Chro-
brego. 
  (mf)

rusza metamorfoza skweru nad DTŚ
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wielki sukces gliwickich chirurgów
Dzięki specjalistom z Kliniki Chirurgii onkologicznej i rekonstrukcyjnej Narodowego instytutu onkologii w Gliwicach 
traumatyczny wypadek 39-letniej mieszkanki województwa łódzkiego ma swój happy end. zespół chirurgów pod kie-
runkiem prof. adama Maciejewskiego przeprowadził u kobiety bardzo rozległy zabieg replantacji skalpu głowy i karku. 
To już trzeci taki wyczyn gliwickich fachowców od mikrochirurgii.
Nieszczęśliwy wypadek, do 
którego doszło w zakładzie 
produkcji kartonów, powi-
nien być przestrogą dla każ-
dej osoby obsługującej tego 
typu urządzenia. Składarko-
-sklejarka wciągnęła włosy 
pracownicy, zdzierając skórę 
głowy i karku. Kobieta trafiła 
najpierw do Szpitala Powia-
towego w Radomsku, gdzie 
ją opatrzono i zabezpieczono 
jej skalp. Stamtąd przetrans-
portowano ją karetką do Na-
rodowego Instytutu Onkologii 
w Gliwicach. Trafiła wprost na 
salę operacyjną, pod opiekę 
lekarzy z Kliniki Chirurgii On-
kologicznej i Rekonstrukcyjnej 
kierowanej przez prof. Adama 
Maciejewskiego.

– Przed podaniem narkozy była 
przytomna i świadoma, gdzie 
się znajduje. Nie pytaliśmy co 
się stało, zdając sobie sprawę, 
jak bardzo traumatyczne było 
to dla niej przeżycie. Cały czas 
była z nami w kontakcie – mówi 
prof. Łukasz Krakowczyk, który 
operował pacjentkę wraz z prof. 
Adamem Maciejewskim.

Zabieg, który przeprowadzono 24 
lutego, był bardzo rozległy i trwał 
6 godzin. Zerwany skalp obejmo-
wał bowiem całą owłosioną skórę 
głowy oraz skórę czoła, włącznie 
z brwiami, powiekami górnymi, 
częścią skóry nosa aż do linii uszu, 
a z tyłu głowy aż po linię karku. 
Profesorowie Maciejewski i Kra-
kowczyk musieli najpierw znaleźć 
w skalpie naczynia tętnicze i żyl-
ne, żeby zespolić je potem z na-
czyniami głowy, natomiast drugi 
zespół lekarzy pobierał w tym 
czasie fragment żyły z przedra-
mienia pacjentki, niezbędny do 
wykonania tzw. wstawki żylnej, 
umożliwiającej połączenie naczyń 
głowy i skalpu.

Na szczęście profesorom Ma-
ciejewskiemu i Krakowczykowi 
udało się znaleźć dwie tętnice 
i dwie żyły, co – jak zgodnie 
podkreślają – było ogromną 
zasługą Szpitala Powiatowego 
w Radomsku, w którym wyko-
nano u pacjentki podstawowe 
badania wykluczające m.in. uraz 
kręgosłupa i mózgu, jednocześnie 
błyskawicznie kontaktując się 
z Narodowym Instytutem Onko-

logii w Gliwicach. Na pochwałę 
zasługuje ich zdaniem również 
zespół pogotowia, który odpo-
wiednio zabezpieczył zerwany 
skalp (umieścił go w lodzie) oraz 
sprawnie i bezpiecznie przetrans-
portował go wraz z pacjentką do 
Gliwic. – W przypadku zabiegów 
replantacji skalpu kluczowy jest 
czas od momentu urazu do przy-
wrócenia ukrwienia – tłumaczy 
prof. Adam Maciejewski.

Pacjentka została wybudzona 
dopiero po dwóch dniach, 
a w tym czasie była utrzymy-
wana w tzw. sedacji, która po-
mogła jej przetrwać największy 
kryzys. Jest cały czas pod opieką 
psychologa. – Pacjentka czuje 
się już dobrze i w najbliższych 
dniach wróci do domu. Skalp 
jest „żywy” i ładnie się goi. Nie 
ma na nim żadnych miejsc, które 
byłyby wątpliwe – ocenia kieru-
jący oboma zespołami lekarzy 
prof. Adam Maciejewski.

W opinii lekarzy blizny poope-
racyjne u tej pacjentki nie będą 
w przyszłości bardzo widoczne.  
 (NCO/kik)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie 
wrzucaj go do kontenera! ruszają dzielnicowe 
zbiórki elektrośmieci.
Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. Przez 
cały rok można oddawać je 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

w sobotę 13 marca elek-
trośmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Szobiszo-

wice, ul. Sztabu Powstańczego 
27 (parking),

• godz. 12.30–14.30 – Bojków, 
ul. Rolników (przy kościele).

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu na 
stronie segreguj.gliwice.eu. Ze-
brane od mieszkańców elektrood-
pady są ponownie przetwarzane. 
Stosuje się do tego technologie 
przyjazne środowisku.  

zbiórka 
elektrośmieci

Tworzymy nową strategię rozwoju Gliwic
na najbliższe 20 lat

Ty też możesz włączyć się
do rozmów o przyszłości Gliwic!

16 marca 2021 r. mieszkańcy Ostropy I Wilczego Gardła I Brzezinki I Starych Gliwic I Bojkowa 
| Wójtowej Wsi, w godzinach: 17:00-19:00

18 marca 2021 r. mieszkańcy Sikornika I Trynku, w godzinach: 17:00-19:00

22 marca 2021 r. mieszkańcy  dzielnicy Kopernika I dzielnicy Obrońców Pokoju I Żernik,  
w godzinach:  17:00-19:00

30 marca 2021 r. mieszkańcy dzielnicy Politechnika I Śródmieścia I dzielnicy Wojska  
Polskiego, w godzinach:  17:00-19:00
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https://segreguj.gliwice.eu/
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Najpierw czytamy, potem kupujemy
odwołane loty, wyjazdy turystyczne, koncerty, wesela, zamknięte siłownie, zawieszone zajęcia w szkołach języko-
wych czy problemy ze składaniem reklamacji w sklepach stacjonarnych, których działalność ze względu na decyzje 
rządu została ograniczona – z tym wszystkim konsumenci zmagali się i wciąż borykają. Podczas pandemii, mimo 
trudnej sytuacji dla obu stron umowy, problem z nieuczciwymi sprzedawcami pozostaje aktualny, więc trzeba 
znać swoje konsumenckie prawa i mieć ograniczone zaufanie – przypomina anna Nidzińska, Miejska rzecznik 
Konsumentów w Gliwicach. 15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta.

MSi: Pandemia co rusz ogra-
nicza możliwość zakupów 
w sklepach stacjonarnych, 
pobudzając sprzedaż w in-
ternecie. To raj okazji i rów-
nie wielu pułapek.

aN: W sklepie towar możemy do-
tknąć i przymierzyć. W internecie 
jego prezentacja jest kusząca, 
bywa jednak, że nie odpowia-
da rzeczywistości. Na szczęście 
właśnie dlatego, że kupujemy 
przysłowiowego kota w worku, 
mamy wyjątkowe prawo do od-
stąpienia od umowy bez podania 
przyczyny w terminie 14 dni od 
odbioru towaru.

wiele osób dopiero po za-
warciu umowy zdaje sobie 
sprawę, że zwrot nie będzie 
tak prosty jak zakup.

Właśnie dlatego powinniśmy 
czytać regulaminy sklepów inter-
netowych! Uchroni nas to przed 
ryzykownymi zakupami, zwłasz-
cza gdy sprzedający działa w mo-
delu dropshippingu. Konsument 
ma w nim do czynienia z dwoma 
przedsiębiorcami. Pierwszy to 
przeważnie sklep internetowy 
zarejestrowany w Polsce. Dru-
gi to najczęściej przedsiębiorca 
z siedzibą np. w Chinach lub 
w kraju spoza Unii Europejskiej 
(UE). Przed zakupem MUSIMY 
sprawdzić w regulaminie, kto 
tak naprawdę jest sprzedawcą 
i za co odpowiada polski sklep. 
Jeśli towar będzie sprowadza-
ny np. z Azji, a sugeruje to czas 
oczekiwania nawet do 100 dni 
lub opłata celna, to mogą po-
wstać problemy. Często nawet 
gdy w regulaminie mowa o pra-
wie do odstąpienia od umowy 
(zwrocie towaru), konsument 
musi odesłać towar za granicę na 
swój koszt. Dodatkowo w przy-
padku braku zwrotu środków 
za towar, ich dochodzenie np. 
u chińskiego sprzedawcy może 
być bardzo utrudnione.

Jak sprawdzić wiarygodność 
internetowego sprzedawcy?

Przedsiębiorca winien spełnić 
szereg obowiązków informacyj-
nych (jest ich aż 21!), które muszą 
być skierowane do konsumenta 
przed zawarciem umowy. W re-
gulaminie sprzedawca powinien 
podać swoje dane identyfikacyj-
ne: nazwę, adres siedziby firmy, 
numer telefonu i e-mail. Jeżeli 
nawet w zakładce „kontakt” nie 

możemy odnaleźć tych informa-
cji, może to oznaczać, że przed-
siębiorca świadomie utrudnia 
do nich dostęp. W regulaminie 
sklepu powinny też znaleźć się 
informacje o podstawowych 
prawach konsumenta, np. pra-
wie do odstąpienia od umowy 
i kiedy jest ono wyłączone, kosz-
tach zwrotu towaru. Sprzedawca 
musi również opisać procedurę 
reklamacji. Warto wiedzieć, czy 
mamy do czynienia z firmą mają-
cą siedzibę na terenie UE czy poza 
nią. Jeśli regulamin nie wskazuje 
żadnych danych geograficznych 
sprzedawcy czy pośrednika, lepiej 
zrezygnować z zakupu.

z ograniczonym zaufaniem 
warto też podchodzić do 
ofert zamieszczanych w ko-
lorowych gazetach.

Leki poprawiające wzrok, ma-
giczne wkładki do butów, które 
wyleczą nas z chorób i oczyszczą 
organizm to tylko niektóre z nich. 
Nie wiadomo, do kogo kierować 
prawo do odstąpienia od umowy. 
Ostatnio miałam kilka zgłoszeń 
dotyczących zakupu książki tele-
fonicznej za 55 zł. Historia zaczyna 
się od telefonu do konsumenta, 
potem zamówioną książkę przy-
nosi bliżej nieokreślony człowiek 
(który nie jest kurierem) i inkasuje 
jeszcze 10 zł za dostawę. Brakuje 
paragonu i danych sprzedawcy, 
a adresu nie znajdziemy nawet 
na paczce – bo takiej nie było. Nie 

ma jak dochodzić swoich praw, 
bo chociaż konsumenci mogą 
odstąpić od umowy zawartej na 
odległość w terminie 14 dni, to 
aby z tego skorzystać, należy wy-
słać oświadczenie do sprzedaw-
cy, a sprzedawcy „szukaj wiatru 
w polu”.

a co z akwizytorami i zapro-
szeniami na pokazy? to na-
dal polska zmora, pomimo 
pandemii.

Każdy z nas MUSI wiedzieć, że jeśli 
zawieramy umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa, czyli np. w ho-
telu, restauracji albo w swoim 
domu, mamy wyjątkowe prawo 
do odstąpienia od umowy (pra-
wo do namysłu) w terminie 14 dni 
od odbioru towaru, a w przypad-
ku usług 14 dni od jej zawarcia. 
Przedsiębiorca ma ustawowy 
obowiązek poinformować nas 
o tym w umowie, dlatego TRZE-
BA CZYTAĆ DOKUMENTY, KTÓ-
RE KTOŚ NAM PODSTAWIA DO 
PODPISU! Najlepiej nie wpuszczać 
akwizytorów do naszych domów, 
jeśli naprawdę nie interesuje nas 
zmiana sprzedawcy prądu, gazu 
czy operatora telekomunikacyjne-
go. Nie kuśmy się też na różnego 
typu prezentacje w restauracjach 
czy hotelach, bo zwiedzeni zapro-
szeniem na bezpłatne badanie 
albo odbiór nagrody konsumenci 
zawierają tam umowy na zakup 
urządzeń gospodarstwa domowe-
go czy paramedycznych po znacz-

nie zawyżonych cenach. Nawet 
po skutecznym odstąpieniu od 
umowy, przedsiębiorcy zwlekają 
ze zwrotem pieniędzy.

Na koniec obalmy kilka 
mitów, które wciąż tkwią 
w świadomości konsumen-
tów. Pierwszy to prawo 
zwrotu pełnowartościowego 
towaru zakupionego w skle-
pie stacjonarnym.

Takie prawo daje nam wyłącznie 
sprzedawca w postaci np. regu-
laminu zwrotów i wynika ono 
z jego dobrej woli, a nie przepisu 
prawa. Inaczej jest w przypad-
ku zakupów dokonywanych na 
odległość i poza lokalem przed-
siębiorstwa. To właśnie w tych 
przypadkach konsument ma 
14 dni na odstąpienie od umo-
wy. Warto jednak pamiętać, że 
i w tej materii są wyjątki. Na 
przykład nie możemy odstąpić od 
umów, w których przedmiotem 
świadczenia są nagrania dźwię-
kowe lub wizualne albo progra-
my komputerowe dostarczane 
w zapieczętowanym opakowa-
niu, jeżeli je otworzyliśmy po 
dostarczeniu, czy też np. umów 
o świadczenie usług zakwate-
rowania i usług związanych 
z wypoczynkiem, wydarzeniami 
rozrywkowymi, sportowymi lub 
kulturalnymi, jeżeli w dokumen-
cie umowy oznaczono dzień lub 
okres świadczenia usługi. Chodzi 
np. o zakup biletu na koncert. 

Jeśli zaś przedsiębiorca wykonał 
w pełni usługę za naszą wyraź-
ną zgodą, a przed rozpoczęciem 
świadczenia poinformował nas, 
że po jego spełnieniu stracimy 
prawo do odstąpienia od umo-
wy, to też nie możemy od niej 
odstąpić.

Tak samo nie możemy odstą-
pić od umowy np. o świad-
czenie usług telekomunika-
cyjnych, zawartej w salonie 
operatora.

Zgadza się, nie można zrezygno-
wać z niej na drugi dzień, kiedy 
dojdziemy do wniosku, że jednak 
nam nie odpowiada – chyba że 
sam operator daje nam to pra-
wo w umowie. Szanujmy zatem 
swój podpis i czytajmy dokumenty, 
które mamy podpisywać! Umo-
wę zawartą pod wpływem błędu 
w wyniku nieuczciwych praktyk 
rynkowych przedsiębiorcy można 
unieważnić, ale to zupełnie inna 
kwestia i wcale niełatwa. War-
to też pamiętać, że w przypadku 
wadliwego towaru mamy wybór 
pomiędzy rękojmią (odpowie-
dzialnością ustawową sprzedaw-
cy) a gwarancją (uprawnieniem 
udzielonym przez gwaranta). Nie 
każdy towar posiada gwarancję, 
za to każdy towar możemy rekla-
mować na podstawie rękojmi. To 
dwa różne sposoby reklamowa-
nia, dlatego warto znać swoje 
prawa.

Czego życzyłaby Pani gliwi-
czanom z okazji Światowego 
Dnia konsumenta?

Samych dobrych wyborów, tylko 
udanych, satysfakcjonujących 
transakcji oraz poszanowania 
praw konsumentów przez przed-
siębiorców. Przy okazji zapraszam 
po informacje na stronę bip.gliwi-
ce.eu/miejski-rzecznik-konsumen-
tow oraz do kontaktów ze mną 
pod numerem tel. 32/338-64-99 
oraz poprzez e-mail mrk@um. gli-
wice. pl (koniecznie z podaniem 
swojego imienia i nazwiska oraz 
wskazaniem miejsca zamieszka-
nia). W sprawach wymagających 
analizy dokumentów, ale też w sy-
tuacji, gdy konsument nie jest 
w stanie przekazać dokumentów 
drogą elektroniczną, zapraszam – 
po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu – do swojego biura 
w filii Urzędu Miejskiego przy ul. 
Jasnej 31 A, pokój 106 A na I pię-
trze. 
 Rozmawiała (kik)
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Po pokonaniu Legii warszawa i wywalczeniu półfinału fortuna 
Pucharu Polski, Piast Gliwice zmierzył się ze Stalą Mielec w ra-
mach 20. kolejki PKo ekstraklasy. Niebiesko-Czerwoni zwyciężyli 
na własnym boisku 2:1.

Nie najlepiej rozpoczęła się 
rywalizacja Piasta Gliwice 
z beniaminkiem Ekstraklasy. 
Piast stracił bramkę przez błąd 
obrońcy. Podopieczni Walde-
mara Fornalika musieli szybko 
się pozbierać, a zadanie nie 
było proste. Zespół Stali, ma-
jąc korzystny wynik po swojej 
stronie, cofnął się i czekał na 
ewentualny błąd Niebiesko-
-Czerwonych, licząc na szybkie 
kontry. Gliwiczanie do przerwy 
pozostali niestety bez sytuacji 
stuprocentowej, ale sympa-
tykom pozostawało wierzyć, 
że obraz gry ulegnie zmianie 
w następnych 45 minutach.

Drugą część spotkania Nie-
biesko-Czerwoni rozpoczęli 
dużo pewniej, stwarzając kil-
ka groźnych sytuacji. Energii, 
której brakowało w pierwszej 
odsłonie, w drugiej było już 
dostatecznie dużo. Trzeba 
było jednak zachować czujność 
z tyłu, ponieważ podopieczni 
Leszka Ojrzyńskiego nie próż-
nowali i również próbowali zre-
wanżować się równie groźnymi 
sytuacjami. Przełomowym 
momentem był rzut wolny po-
dyktowany dla Piasta Gliwice, 
który w stu procentach wyko-
rzystał Patryk Lipski. Pomocnik 
precyzyjnie posłał piłkę pod 

poprzeczkę, a Rafał Strączek 
nie zdążył z interwencją. Gli-
wiczanie niewątpliwie nabrali 
wiatru w żagle. Niespełna dzie-
sięć minut później podopieczni 
Waldemara Fornalika wyszli na 
prowadzenie po strzale Tiago 
Alvesa. Goście mieli jeszcze 
kilka okazji, by zdobyć w nie-
dzielę chociaż punkt, ale w wy-
bornej formie był Fero Plach. 
Słowacki bramkarz wybronił 
akcje, w których pozornie był 
bez szans. Dzięki niemu Piast 
cieszył się ze zdobycia pełnej 
puli.

Biuro Prasowe  
Piast Gliwice SA

Koniec marzeń 
o play offPiast górą!

w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” rozegrano 29. już edycję turnieju 
szpadowego Muszkieter Trophy. Kapitalnie walczyli szpadziści z Gliwic. złote me-
dale w swoich kategoriach zdobyli emilia Korkus, Hania Szczurowska, wojciech 
rzyczniak (Piast Gliwice) i Magda ratyna (Muszkieter Gliwice). Były też drugie 
i trzecie miejsca.
W grupie chłopców w kategorii 
junior młodszy i zuchy zdecydo-
wanie najlepiej władał szpadą 
Wojtek Rzyczniak. Szermierz 
Piasta Gliwice wygrał te zawo-
dy w finale, pokonując Jakuba 
Szóstka z Górnika Radlin 15:12. 
W tej kategorii wiekowej starto-
wało 53 zawodników. Na piątej 
lokacie zakończył turniej Mikołaj 
Wesołowski.

W grupie młodzików trzecie miej-
sce zajął Seweryn Gusta z Piasta 
Gliwice. Seweryn o wejście do 
finału zmierzył się z Vasylem 

Havadzynem z Ukrainy. Przegrał 
minimalnie, bo 11:12. Piąty w tej 
kategorii wiekowej (w której ry-
walizowało aż 78 zawodników) 
był Błażej Kurowski. Wśród zu-
chów natomiast dzielnie bił się 
Tytus Kurowski, który turniej 
zakończył na 8. lokacie.

Do rywalizacji w kategorii ju-
niorek młodszych przystąpiło 
45 zawodniczek. Jedną z fawo-
rytek była Emilia Korkus, która 
ostatnio regularnie staje na 
podium w różnych zawodach. 
Wychowanka Muszkietera, 

a obecnie zawodniczka Piasta, 
pewnie wygrała ten turniej, po-
konując w finale Emilię Jaroszek 
15:10. W kategorii zuchy wśród 
dziewcząt zwyciężyła Hania 
Szczurowska z Piasta Gliwice.

Finał w kategorii młodziczek 
to już dominacja szpadzistek 
Muszkietera, które w komple-
cie obsadziły podium. Pierwsze 
miejsce zajęła Magda Ratyna, 
druga była Oliwia Janeczek, 
a brąz wywalczyła Michalina 
Szymczyk. Wśród dzieci drugie 
miejsce zajęła Kinga Smolarczyk 

z Kosyniera Gliwice. Reprezen-
tująca barwy Piasta Gliwice, 
starsza siostra Hani – Marysia 

Szczurowska – zajęła tym razem 
9. lokatę. 
 (piast.gliwice.pl/kik)
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Muszkieter Trophy zdominowany przez gliwiczan

GTK Gliwice przegrywa na własnym parkiecie z Hy-
droTruckiem radom 75:83 i jednoznacznie przekreśla 
swoje szanse na wywalczenie miejsca w dalszej części 
sezonu. zespół Matthiasa zollnera fatalnie zaprezen-
tował się w pierwszej połowie meczu i po przerwie 
nie potrafił już odrobić strat.
Goście od pierwszych minut 
pokazywali na parkiecie, że są 
bardziej zdeterminowani, by 
osiągnąć korzystny rezultat. So-
lidna gra w ataku oraz skuteczna 
defensywa spowodowały, że 
radomianie szybko uzyskali so-
lidną zaliczkę. Trener Matthias 
Zollner zdecydował się przerwać 
tę hegemonię rywala i poprosił 
o przerwę na żądanie. Po niej gli-
wiczanie zaczęli się prezentować 
zdecydowanie lepiej i zreduko-
wali straty. Niestety, po wznowie-
niu gry koszykarze HydroTrucka 
znów przeszli do ofensywy.

W drugą połowę lepiej weszli 
miejscowi. Odpowiednie wy-
korzystanie Delasa i Jordona 

Varnado w strefie podkoszowej 
pozwoliło znacząco zredukować 
przewagę przeciwnika. Z czasem 
stopniała ona do trzech „oczek”! 
Pogoń gliwiczan przerwał dopie-
ro Hinds, na którego gospodarze 
nie mieli już, niestety, metody. 
Kiedy ten zakończył akcję wsa-
dem po minięciu rywala, trener 
GTK raz jeszcze wykorzystał 
przysługującą mu przerwę na żą-
danie. Po niej akcją 2+1 popisał 
się Gołębiowski, ale na więcej 
miejscowych już nie było stać 
i po raz drugi w sezonie przegrali 
z zespołem z Radomia.

W kolejnym meczu GTK zagra 
na wyjeździe z Kingiem Szczecin. 
 (kik)
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wielomilionowe dotacje z programów unijnych i wojewódzkich oraz z funduszy Górnośląsko-zagłę-
biowskiej Metropolii to potężny oręż walki z niską emisją w mieście. Dla Gliwic dysponujących ponad 
11 tys. mieszkań komunalnych pozyskuje je z sukcesem zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Pula sięga 
już 26 mln zł! efekt prac realizowanych w komunalnej „mieszkaniówce” widać gołym okiem – miejska 
zabudowa pięknieje i odżywa.

  9,3 mln zł
To środki finansowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, które gliwicki ZGM 
pozyskał z programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020 na dwa duże projekty 
wartości ponad 12 mln zł, umoż-
liwiające kompleksowe termo-
modernizacje i zmiany sposobu 
ogrzewania w łącznie 36 budyn-
kach komunalnych. Inwestycje 
zakończono już przy ul. Lipowej 
11, 13, 15 i 49, Ligockiej 78a, Jana 
Śliwki 22, Wita Stwosza 20, 22, 
36 i 52, Wróblewskiego 27, 31 
i 33, Towarowej 17, Opolskiej 21, 
23, 25, Sokoła 6, Jana Pawła II 
11 oraz Pocztowej 6, 56 i 60. Jest 
tam piękniej i cieplej – energo-
oszczędnie i ekologicznie.

Obecnie trwają prace w bu-
dynkach przy ul. Beskidzkiej 3, 
Rybnickiej 6, a także Sikorskiego 
60 i 70. W nadchodzących mie-
siącach zostaną podjęte prace 
w kolejnych obiektach – przy ul. 
Łokietka 3, Bojkowskiej 5, Win-
centego Pola 10, Jagiellońskiej 29 
i 44, Błogosławionego Czesława 
14a, Słowackiego 35, 37 oraz 
Sikorskiego 75 i 81. 

  8,9 mln zł
Tej wysokości wsparcie z Gór-
nośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii pozyskało miasto i Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej na 
dwa projekty przewidujące 
termomodernizacje i zmiany 
systemu ogrzewania w łącznie 
28 budynkach komunalnych. 
Efekty (zrealizowane z Programu 

„Metropolitalny Fundusz Solidar-
ności” na kwotę ok. 3,2 mln zł) 
widać już przy ul. Lotników 25–31 
i 33–37, Kozielskiej 54, Kopalnia-
nej 12, Kozielskiej 68, Jana Śliwki 
72 oraz Kossaka 15 i 27. Z kolei 
w ramach Programu Działań 
na Rzecz Ograniczenia Niskiej 
Emisji (PONE) w wytypowanych 
budynkach komunalnych przy ul. 
Daszyńskiego 6 i 8, Królewskiej 
Tamy 9-15, 17-23, 25-31, 57-63, 
65-71, Pocztowej 48, Lotników 
2-4, 59 i 75, Głowackiego 6, 
Olchowej 26a, Szobiszowickiej 
6, Jana Śliwki 31b, Różanej 1 
i 3, Kossaka 21, Łukasiewicza 19 

i Opolskiej 4 wykonano komplek-
sowe termomodernizacje wraz 
ze zmianą systemu ogrzewania 
(podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub instalacja ga-
zowa). Kwota dofinansowania 
wyniosła 5,7 mln zł.

  6 mln zł
To środki pozyskane w ubiegłym 
roku z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Dofinansowanie to 
przeznaczono na podwyższenie 
standardu lokali komunalnych 
będących w 100% własnością 
Miasta Gliwice. Z pieniędzy do-

budowano przewody kominowe, 
docieplono elewacje, stropy 
i dachy, wykonano łazienki, zmo-
dernizowano klatki schodowe, 
zmieniono system ogrzewania 
oraz zagospodarowano teren 
wokół wybranych nieruchomości. 

  686 tys. zł
Walka z niską emisją to nie tylko 
podłączanie budynków do miej-
skiej sieci ciepłowniczej czy wy-
konanie w mieszkaniach ogrze-
wania gazowego. To również 
montaż pomp ciepła i paneli fo-
towoltaicznych. Takich inwestycji 
miejskich, współfinansowanych 
ze środków UE w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020, należy spodziewać 
się w Gliwicach w budynkach 
komunalnych przy Sopockiej 2, 
Portowej 23–25 i 27–29. Całkowi-
ty koszt realizacji projektu wynosi 
ponad 1,3 mln zł, a wysokość 
dofinansowania to 686 tys. zł.

  1,6 mln zł 
Dodatkową formą dofinanso-
wania przy termomoderniza-
cjach budynków miejskich jest 
pozyskiwanie przez zarządców 
zasobu komunalnego – ZBM I TBS 
i ZBM II TBS – tzw. białych certy-
fikatów Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, potwierdzających 

oszczędność energii w wyre-
montowanych budynkach. Dzięki 
temu możliwe jest otrzymanie 
zwrotu części nakładów (5–10%) 
przeznaczonych np. na ocieplenie 
ścian, fundamentów i stropo-
dachów w budynku, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej czy 
likwidację mostków cieplnych. 
W 2018 roku ZBM I TBS pozyskał 
dla miasta z „białych certyfika-
tów” 546 tys. zł. W obecnym roku 
to już 49 tys. zł. Generalnie sza-
cuje się, że w latach 2021–2022 
obydwa TBS-y uzyskają z tego 
tytułu 1 mln zł.

Przypominamy, że dane pokazu-
jące, o ile zmniejszyła się emisja 
szkodliwych pyłów do atmosfery 
w związku z przejściem na ogrze-
wanie z miejskiej sieci ciepłowni-
czej, w których rejonach Gliwic 
budynki są w trakcie przyłącza-
nia do PEC-u, gdzie przebiega 
sieć ciepłownicza oraz jaka jest 
możliwość przyłączenia budynku 
istniejącego lub projektowanego 
do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
a także, w których obszarach 
miasta zostały wykonane analizy 
koncepcyjne sprawdzające moż-
liwość przyłączenia kolejnych 
budynków do miejskiej sieci 
ciepłowniczej – można znaleźć 
w geoportalu Ciepło Systemowe 
w Miejskim Systemie Informacji 
Przestrzennej, pod adresem msip.
gliwice.eu/geoportale. (kik)

ekologia

26 milionów. Cieplej i piękniej! 
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https://msip.gliwice.eu/geoportale


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2021 (1047), 11 marca 202110

 do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.
 do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.
 do 1 stycznia 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do 

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

Do KieDy TrzeBa 
zLiKwiDować 

STare KoTŁy węGLowe?

PrzyPoMiNaMy

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy iii lub iV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.
Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.
inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miej-
scowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

zyskaj DoFiNaNsoWaNie!
 1. DoTaCJa z MiaSTa
KTo Może Się STarać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
Na co? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy eN 303-5.
iLe MożNa zySKać?

do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 
303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomoder-
nizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy 
EN 303-5, w budynku poddanym ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

KieDy zŁożyć wNioSeK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, 
z wyjątkiem kotłów na paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku których wniosek należy złożyć 
do końca 2021 r.).
szeRsze iNFoRmacje: Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82.

 2. DoTaCJa z wfoŚiGw (program „Czyste powietrze”)
KTo Może Się STarać? osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.
Na co? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
iLe MożNa zySKać?

do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

KieDy zŁożyć wNioSeK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed 
datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. przed 15 maja 2020 r.
szeRsze iNFoRmacje: https://czystepowietrze.gov.pl

więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

ekologia

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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oGŁoSzeNia
oferty pracy

zarzĄD BuDyNKÓw  
MieJSKiCH i TowarzySTwo  

BuDowNiCTwa  
SPoŁeCzNeGo Sp. z o.o. 

w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko:
inspektora ds. technicznych

nr ref. 002/PK/2021
miejsce pracy: gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na 

prace remontowe, w tym współudział przy wykonywaniu 
przedmiarów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bie-

żącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu remontów gmin-

nych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu 

Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca 

współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpiecze-

niowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkal-

nych oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbior-
czych, kart stanu technicznego lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjal-

ności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 

z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl, z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „Aplikacja na stanowisko 
inspektora ds. technicznych”, w terminie do 12 marca 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

Miejski zarząd usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni dwóch pracowników 

na stanowisku ogrodnik terenów  
zielonych – kierowca w Dziale zieleni,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umiejętność 

wykonywania prac przy pielęgnacji zieleni,
• prawo jazdy kat. B, BE, T,
• badania wysokościowe (praca na wysokości pow.  

3 metrów).
mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych oraz 

podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzymaniem terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pi-

larki spalinowej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),
• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,
• czynności związane z utrzymaniem czystości na tere-

nach zielonych, 
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, 
w terminie do 15 marca 2021 r. 
oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

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

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

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia, organizowanego wg procedur  
określonych Regulaminem PEC – Gliwice  

Sp. z o.o., na

remont sieci ciepłowniczej  
w rejonie ul. Solskiego – Łokietka 

w Gliwicach.
Termin składania ofert drogą elektroniczną:  

16 marca 2021 r. do godz. 11.00
Pełna treść dostępna na  

www.pec.gliwice.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 
ogłoszenia, organizowanego wg procedur określo-

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

budowę kompaktowych stacji  
wymienników ciepła  

zlokalizowanych na terenie miasta 
Gliwice – 22 zadania.

Termin składania ofert drogą elektroniczną:  
15 marca 2021 r. do godz. 11.00.

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówień publicznych w trybie podstawowym  
z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonych postępowań:  
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na stronie zamawiającego: http://www.zbmgliwice.pl

Wykonanie kompleksowej 
rewitalizacji budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego 
przy ul. Jagiellońskiej 29  
w Gliwicach wraz z wykona-
niem pionowej izolacji ścian 
fundamentowych, przebu-
dowy wewnętrznej instalacji 
gazowej, dobudowy i upo-
rządkowania przewodów 
kominowych dla potrzeb 
lokali mieszkalnych w bu-
dynku, w ramach projektu 
„Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych Miasta Gliwi-
ce – i”.

Termin składania ofert:  
12 marca 2021 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
12 marca 2021 r. o godz. 10.30

wykonanie przebudowy 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. Ja- 
giellońskiej 44 w Gliwicach 
wraz z uporządkowaniem 
przewodów kominowych, 
adaptacją części strychu 
na cele mieszkalne w celu 
przyłączenia zaadaptowa-
nej powierzchni  do lokalu 
mieszkalnego nr 5, dobudo-
wy przewodu kominowego 
na potrzeby lokalu nr 5, 
w ramach projektu „Popra-
wa efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych 
Miasta Gliwice – i”.

Termin składania ofert:  
12 marca 2021 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
12 marca 2021 r. o godz. 11.00

Wykonanie termomo-
dernizacji budynku 
przy ul. wincentego 
Pola 10 w Gliwicach, 
wprowadzenie C.o.  
i C.w.u. z PeC – Gliwi-
ce, rozbiórkę zabudo-
wań gospodarczych 
wraz z pracami towa-
rzyszącymi w ramach 
projektu „Poprawa 
efektywności ener-
getycznej budynków 
mieszkalnych Miasta 
Gliwice – i”.

Termin składania ofert:  
11 marca 2021 r.  
do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
11 marca 2021 r.  

o godz. 10.30

komunikaty i obwieszczenia

Klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach 
większość opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. Dzięki systemowi e-Płatności 
Blue Media mają do dyspozycji szyb-
kie płatności (mTransfer, Pekao24 czy 
płacę z iPKo), płatności online kartą 
płatniczą (ViSa, ViSa electron, Ma-
sterCard i Maestro) oraz BLiK. 
Opłaty dokonywane są za pośrednic-
twem formularza ogólnego dostępne-
go pod adresem gliwice.oplatyurzedo-
we.pl oraz w wirtualnym Biurze 
obsługi uM, przy poszczególnych 
kartach usług (https://bip.gliwice.eu/
wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online  
w Wirtualnym  
Biurze obsługi

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016 
z 27 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie 
się w dniach

od 15 marca 2021 r.  
do 15 kwietnia 2021 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazo-
wym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we 
wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz prze-
twórniach artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiektach kole-
jowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją 
powinny zostać także objęte w miarę potrzeb 
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczy-
ścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, 
strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przepro-
wadzenia deratyzacji należy używać prepara-
tów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają de-
ratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, 
w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, 
na strychach, w budynkach gospodarczych itp. 
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. należy 
pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2021 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy prze-
kazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia   

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać 
w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miej-
scach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: „uWaga, tRutka”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszko-
dowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku 
do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające  
z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

Informujemy, że 1 marca 2021 r. w Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW) (https://sow.pfron.org.pl/) ruszył nabór 
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”.
TerMiN PrzyJMowaNia wNioSKÓw o DofiNaNSo-
WaNie:
w ramach modułu i – od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 
2021 r.
w ramach modułu ii:
• od 1 marca 202 r. do 31 marca 2021 r. (dla wniosków 

dot. roku akademickiego 2020/2021),
• od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r. (dla 

wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022).
w 2021 roKu reaLizowaNe BęDĄ NaSTęPuJĄCe for-
My wSParCia:
MoDuŁ i – likwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową, w tym:
1. obszar a – likwidacja bariery transportowej: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-

nia do posiadanego samochodu (adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia 
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowa-
na do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adre-
sowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego);

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu (adresowana 
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

2. obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestni-
czenia w społeczeństwie informacyjnym: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania (adreso-
wana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
– do 16. roku życia lub do osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub 
obu rąk);

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania;

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowa-
na do osób z umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności, z dysfunkcją narządu wzroku);

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowa-
na do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 
16. roku życia lub osób ze znacznym albo umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się 
za pomocą mowy);

• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego 
w ramach programu (adresowana do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

3. obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adre-
sowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej 
na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stop-
niem niepełnosprawności);

• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 
do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 
przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza spe-
cjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

4. obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawo-
dowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo 
pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 
prawnym dziecka).
MoDuŁ ii – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym, która jest adresowana do osób ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po-
bierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia 
podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie pro-
wadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym 
/ dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / 
zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem Internetu) a także do osób, które prze-
wód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z doku-
mentem pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 r., gdzie zostały 
zawarte szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc.

piLotaŻowy  
proGram „aktywny 

samorzĄD”

obwieszczenie
prezyDenta  

miasta GLiwice
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oGŁoSzeNia

Śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 

44-100 gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:
specjalista ds. teleinformatyki

miejsce pracy: gliwice
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykony-
wała zadania związane m.in. z: obsługą i utrzymaniem 
systemów teleinformatycznych klientów spółki.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• wsparcie teleinformatyczne,
• wdrażanie nowych technologii, 
• serwis oraz konserwacja urządzeń teleinformatycznych,
• serwis infrastruktury kablowej,
• lokalizowanie oraz usuwanie awarii,
• przegląd oraz aktualizacja systemów oraz aplikacji,
• testowanie oraz podnoszenie jakości usług świadczonych 

klientom spółki,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność dokumen-

tacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór usług świadczonych u klienta,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• umiejętność konfiguracji systemów MS Windows oraz 

pakietu MS Office z poziomu administratora,
• znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych,
• znajomość elementów infrastruktury LAN/MAN/WAN/WLAN,
• umiejętność serwisowania komputerów oraz urządzeń 

peryferyjnych,
• umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań 

i myślenie analityczne,
• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność,
• komunikatywność,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące obsługę i utrzy-

manie urządzeń teleinformatycznych,
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów obej-

mujących zakres techniczny opisany w wymaganiach.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o sta-

bilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 
adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie „kandydat 
na stanowisko specjalisty ds. teleinformatyki” lub złóż 
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.

Przedsiębiorstwo remontów 
ulic i Mostów S.a.  

w Gliwicach zatrudni:
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi ko-

parki jednonaczyniowej min. kl. iii,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca 

drogowego (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładar-

ki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi fre-

zarki drogowej (wszystkie typy).
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o prze-
syłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: 
jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną 
lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A. na 
adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych w celu prowadzenia rekrutacji”.
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapo-
biegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowaw-
czych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania 
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).

oferty pracy

 ● pracownik malowania linii 
doświadczenie zawodowe w malowaniu linii na 
halach, drogach; prawo jazdy kat. B; dyspozycyj-
ność; gotowość do częstych wyjazdów; zakres 
obowiązków: malowanie linii, pasów, oznaczeń 
BHP na halach logistycznych w całej Polsce; 

● fizjoterapeuta 
wykształcenie wyższe kierunkowe; doświadczenie 
zawodowe; zakres obowiązków: fizykoterapia, 
terapia indywidualna, rehabilitacja grupowa, 
trening ogólnorozwojowy, zdania z zakresu 
zaopatrzenia ortopedycznego i nauki obsługi; 
miejsce pracy: Knurów; zatrudnienie w ramach 
projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej Sanvi-
ta” współfinansowany ze środków UE w ramach 
EFS; możliwość pracy na cały etat;

● pracownik myjni 
wykształcenie: brak wymagań; prawo jazdy kat. B; 
przygotowanie aut do wydania klientom poprzez 
mycie samochodów wewnątrz i na zewnątrz, 
utrzymywanie w czystości samochodów w salo-
nie oraz samochodów używanych; 2 zmiany (od 
8.00–16.00; 10.00–18.00); miejsce pracy: Gliwice; 
oferta także dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności;

● traktorzysta 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie 
zawodowe; prawo jazdy kat. T lub C+E; zakres 
obowiązków: prace polowe; jedna zmiana; miej-
sce pracy: teren Gliwic;

● brukarz 
wykształcenie: brak wymagań; min. 1 rok do-
świadczenia zawodowego; prawo jazdy kat. B 
mile widziane; jedna zmiana, miejsce pracy: 
Gliwice i okolice; 

● sprzedawca materiałów budowlanych 
wykształcenie min. średnie; dobra znajomość 
branży budowlanej; min. 2 lata doświadczenia 
na podobnym stanowisku; umiejętność obsługi 
komputera, pakietu MS Office, kasy fiskalnej; 
zakres obowiązków: bieżąca, stacjonarna ob-
sługa klientów w zakresie sprzedaży materiałów 
budowlanych, sporządzanie ofert handlowych 
i wycen dla klientów, doradzanie klientom 
w zakresie doboru potrzebnych materiałów 
z branży budowlanej; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● operator zwyżki 
wykształcenie: brak wymagań; uprawnienia na 
ww. stanowisko; doświadczenie zawodowe; 
prawo jazdy kat. B z praktyką; jedna zmiana; 
miejsce pracy: teren Gliwic.

Osoby zainteresowane, spełniające 
warunki podane w ofercie, proszone są 

o kontakt osobisty lub telefoniczny  
w PUP Gliwice, pl. Inwalidów  

Wojennych 12, od poniedziałku  
do piątku w godz. od 8.00 do 14.30,  

tel. 32/444-23-93.

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 4 marca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Miejski zarząd usług  
Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na 
stanowisku: pracownik wieńcowni 

w zakładzie Pogrzebowym przy  
ul. raciborskiej 12, w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, również 

w soboty),
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. 

stanowisku.
mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. 
stanowisku będzie należało:
1. zamawianie materiałów do wyrobu wieńców,
2. przyjmowanie dostaw kwiatów i dodatków,
3. przygotowywanie wieńców, palm, bukietów,
4. rozliczanie zużytych materiałów,
5. utrzymanie porządku w pomieszczeniach wieńcowni.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl,  
w terminie do 23 marca 2021 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

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 przetwarzane na potrzeby postę-
powania rekrutacyjnego. Administratorem danych oso-
bowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie 
jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
reprezentowany przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wy-
branymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Numer naboru: GCoP.KD.210.3.2021
Dyrektor Gliwickiego Centrum organizacji Pozarządowych  
z siedzibą w Gliwicach, ul. zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – inspektor,  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP i prowadzenie 

związanej z tym dokumentacji,
• bieżąca obsługa dokumentacji związanej z Gliwickim 

Budżetem Obywatelskim,
• koordynacja działań związanych z rocznym cyklem Gli-

wickiego Budżetu Obywatelskiego,
• realizacja wniosków Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
• współpraca z UM w Gliwicach i jednostkami organiza-

cyjnymi Miasta Gliwice,
• współpraca z Radami Dzielnic w Gliwicach.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe,
• 5-letni staż pracy.
Dodatkowe wymagania:
• dobra znajomość komputera i obsługi urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w dni robocze od 8.00 do 20.00 oraz 

niektóre soboty,
• doświadczenie w realizacji procedur dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego,
• znajomość tematyki dotyczącej organizacji pozarzą-

dowych.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dobra 

organizacja pracy, samodzielność.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Jagiellońska 21 (filia GCOP).
2. Warunki pracy: praca w budynku dostępnym dla osób 

niepełnosprawnych, system pracy równoważny, możliwa 
praca w soboty, praca z urządzeniami biurowymi, praca 
z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, kserokopiar-
ką, praca w delegacji, bezpośredni kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie in-

ternetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania),
4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane 

doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały do 
wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej 
www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny 
być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania 
dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do  
19 marca 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie głównej GCOP 
przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) w zaklejonej 
kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko urzęd-
nicze – inspektor”, numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie 
w formie papierowej. Złożone po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania oferty za 
pośrednictwem poczty decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami od-
będą się 23 marca 2021 r. 
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną po-
wiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata 

podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego),

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządo-
wych lista kandydatów spełniających wymagania formalne 
umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,  zawiera 
imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamiesz-
kania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

nabór nr KD.210.14.2021.or-1 
urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze w wydziale organizacyjnym  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na 
stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 24 marca 
2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/238-56-50.

nierucHomoŚci

wyCiĄG 
z oGŁoSzeNia 
o PrzeTarGu

Przedsiębiorstwo zagospodarowania  
odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach  

(zwana dalej „spółką”)
ogłasza

iii PrzeTarG uSTNy NieoGraNiCzoNy (auKCJę) 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działki nr 57/1, o pow. 1,9004 ha, 
położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, po-
wiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ul. rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd re-
jonowy w Gliwicach, Viii wydział Ksiąg wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138748/8.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-

rowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r.  
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., 
poz. 3019), działka nr 57/1 objęta jest w większości 
symbolem 9UP: tereny usługowo-produkcyjne – istnie-
jące, w pozostałej, nieznacznej części, przedmiotowa 
działka objęta jest symbolem 19OK: tereny związane 
z realizacją układu komunikacyjnego. 

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

ii. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 3 535 000,00 zł (trzy 
miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w przetargu, powiększona o należny podatek VAT.

iii. III Przetarg (aukcja) rozpocznie się 16 kwietnia 2021 r. 
o godz. 10.30, w siedzibie spółki w Gliwicach, 44-100, 
przy ul. Zwycięstwa 36, w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięć-
dziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, 
nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w ter-
minie do 12 kwietnia 2021 r.

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

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
lają pracownicy spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, 
faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: Przed-
siębiorstwo zagospodarowania odpadów Sp. z o.o.,  
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A”, parter,  

o powierzchni 20,0 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C”, o po-

wierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M”, o po-

wierzchni 29,7 m2 i 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miejsca 

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

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

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

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

mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
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i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
11 maja 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych jako działki nr 168 i 169, obręb Bojkowskie Pola.
Cena wywoławcza działki brutto: 86 000,00 zł
wadium: 8600,00 zł
Minimalne postąpienie: 860,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 219, obręb Bojkowskie Pola, użytek: 

dr – drogi, pow. gruntu 0,0466 ha, z księgi 
wieczystej nr GL1G/00038160/1.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położona 
jest w południowej części miasta. Sąsiedztwo 
stanowią tereny wykorzystywane pod magazyny 
oraz tereny wykorzystywane na cele rolnicze. 
W bliskiej odległości przebiega autostrada A4. 
Działka jest niezabudowana, wykorzystywa-
na na cele rolnicze. Kształt działki wydłużony, 
uniemożliwiający samodzielne zagospoda-
rowanie zgodne z przeznaczeniem w planie 
zagospodarowania przestrzennego. Działka nie 
ma bezpośredniego dostępu do drogi publi- 
cznej. 
W granicy działki może przechodzić sieć dre-
narska. W momencie przeprowadzenia jakich-
kolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie. 
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infra-
struktury technicznej oraz zapisami miejscowe-
go planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/ 
00038160/1 wpisane są ograniczone prawa rze-
czowe, które nie dotyczą działki nr 219, obręb 
Bojkowskie Pola. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działka nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położo-
na jest na terenie, dla którego od 27 sierpnia 
2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenów związanych bezpośrednio z rozwo-
jem układu komunikacyjnego w Gliwicach, 
położonych wzdłuż południowo-zachodniej 
obwodnicy miasta oraz autostrady A4. Plan 
ten uchwalony został przez Radę Miejską w Gli-
wicach uchwałą nr IX/113/2011 z 2 czerwca 
2011 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędo-
wym Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., 
poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka położona jest na terenie oznaczonym 
symbolem 18 uPn – co oznacza tereny usłu-
gowo-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UPn 
do 22 UPn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym 
logistyka oraz składowanie i magazyno-
wanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe 

oraz sieci i urządzenia wszystkich branż 
związane z funkcjonowaniem poszcze-
gólnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.

Ponadto przedmiotowa działka znajduje się 
w granicach:
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów 

mogących być źródłem żerowania ptaków, 
o zasięgu 5 km od lotniska,

• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wyso-
kości obiektów budowlanych oraz natural-
nych związanym ze strefą od lotniska,

• izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku 
pochodzącego od autostrady,

• terenów górniczych, symbol: KWK „Sośnica 
– Makoszowy”.

Na przedmiotowym terenie obowiązuje nie-
przekraczalna linia zabudowy wyznaczona na 
rysunku planu.
4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg rozpocznie się 11 maja 2021 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), 
organizator przetargu, na okres co najmniej  
7 dni przed otwarciem przetargu, może zamie-
ścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach infor-
mację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie 
mógł w nim uczestniczyć.
5. Tryb przetargu 
Ze względu na kształt (szerokość ok. 5 m) działka 
nr 219, obręb Bojkowskie Pola, nie stanowi 
samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym 
może zostać przeznaczona do zbycia na po-
prawę zagospodarowania działek przyległych. 
Przetarg ogranicza się do właścicieli nierucho-
mości przyległych, tj. działek oznaczonych jako 
nr: 168, 169, obręb Bojkowskie Pola.
weryfikacja osób uprawnionych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie dokonana na podsta-
wie elektronicznego wydruku z ksiąg wieczy-
stych wg stanu na 4 maja 2021 r. W przypadku 
gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu w terminie 
do 4 maja 2021 r. do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 
(kontakt telefoniczny 32/338-64-10).  
6. wadium
Wadium w wysokości 8600,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. 
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z ty-
tułem wpłaty „Przetarg, działka nr 219, obręb 
Bojkowskie Pola, imię, nazwisko oraz PESEL 
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz któ-
rej nieruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 4 maja 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

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

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe – zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

7. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których będzie 
ewentualnie nabywana nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadzą-

ca działalność gospodarczą, należy okazać 
aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenie o wpi-
sie do ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zamieszczona zostanie w Biule-
tynie Informacji Publicznej na stronie urzędu 
oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata 
wadium jest równoznaczna ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w przetargu.
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-3505/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do właścicieli nieru-
chomości przyległych, prawa własności nieza-
budowanej części nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 219, obręb Bojkow-
skie Pola, położonej w Gliwicach na zachód od 
ul. Bojkowskiej, z KW nr GL1G/00038160/1, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej części nieruchomości, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca działki o miejscu i ter-
minie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do za-
płaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt 
notarialny przenoszący własność działki powi-
nien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 10 czerwca 2021 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-3505/2021 z 12 stycznia 2021 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-09, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 ze zm.).

prezyDent miasta GLiwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.u. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),

oGŁasza

iNforMaCJa SzCzeGÓŁowa o oCHroNie DaNyCH oSoBowyCH 
zBieraNyCH Przez urzĄD MieJSKi W GLiwiCaCH1

gospodarowanie nieruchomościami
Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 

(tel. 32/239--11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane 
kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie 
techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 
wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane 
jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do 
danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach 

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem 

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

konsekwencjach niepodania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych 
osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować 
konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 12.08.2019 r.

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej oznaczonej jako:
• działka nr 1097/3, obręb żer-

niki, położona w Gliwicach 
przy ul. Panufnika, stanowiąca 
własność Miasta Gliwice, użyt-
ki: riVb – grunty orne, o pow. 
0,0814 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00095482/1.

termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 
11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
257 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 marca 2021 r.
-----------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/4, obręb żerniki, po-

łożona w Gliwicach przy ul. Panuf-
nika, stanowiąca własność Mias- 
ta Gliwice, użytki: riVb – grunty 
orne, o pow. 0,0800 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00095481/4.

termin przetargu: 23 marca 2021 r., godz. 
11.00  
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
253 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.
-----------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa użytkowania wieczys-tego gruntu i pra-
wa własności budynku:
• prawo użytkowania wieczystego 

Gminy Gliwice obejmujące dział-
kę nr 216, obręb Centrum, o pow. 
0,0474 ha (ustanowione do 5 grud-
nia 2089 r.), stanowiącą własność 
Skarbu Państwa oraz prawo wła-

sności budynku położonego przy 
ul. romualda Traugutta 3 w gliwi-
cach, o pow. użytkowej budynku 
268,00 m², stanowiącego wła-
sność Gminy Gliwice, wpisane do  
Kw GL1G/00061551/9, użytek  
Bi – inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 
11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*. 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
590 000,00 zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.) nieruchomość obejmująca dział-
kę nr 216, obręb Centrum, zwolniona jest od opodat-
kowania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 marca 2021 r. 
-----------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• dz. nr 109, obręb Stare Mia-

sto, położona przy ul. wybrzeże  
armii Krajowej, al. Przyjaźni 
i ul. Berbeckiego w Gliwicach, 
o pow. 0,8742 ha, użytek: Bi (inne 
tereny zabudowane) – 0,5947 ha 
oraz Bz (tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe) – 0,2795 ha,

• dz. nr 110, obręb Stare Mia-
sto, położona przy ul. wybrzeże  
armii Krajowej w Gliwicach,  
o pow. 0,0001 ha, użytek: Bi (inne 
tereny zabudowane) – 0,0001 ha;

zapisane w księdze wieczystej  
nr GL1G/00037658/2.
termin przetargu: 28 kwietnia 2021 r., godz. 
12.00
miejsce przetargu: budynek Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 146*. 
Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu 
będą udzielane pod numerami tel. 32/338-64-
-10, 32/338-64-12.
Cena wywoławcza nieruchomości:  
9 700 000,00 zł brutto*
*(Cena 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 z późn. zm.).
Wadium: 970 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2021 r.

nierucHomoŚci na sprzeDaŻ

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty  
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora /  
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

że w budynku zakładu Gospodarki 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 nieruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr ZGM/81/2021 do 23 marca 2021 r.,
• nr ZGM/83/2021 do 22 marca 2021 r.,
• nr ZGM/85-87/2021 do 22 marca 2021 r.;
lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/105/2021 do 23 marca 2021 r.,
• nr ZGM/107/2021 do 23 marca 2021 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/67/2021 do 23 marca 2021 r.,
• nr ZGM/73/2021 do 23 marca 2021 r.,
• nr ZGM/82/2021 do 22 marca 2021 r.,
• nr ZGM/84/2021 do 22 marca 2021 r.,
• nr ZGM/108/2021 do 23 marca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia
-prezydenta-miasta/

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 
ze zm.)

zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,
że w siedzibie zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na par-
terze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie in-
formacji Publicznej (BiP) zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach  

(www.zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wy-
kazy zawierające nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/1/2021 do 19 marca 2021 r.,
• nr ZDM/7/2021 do 22 marca 2021 r.,

• nr ZDM/8/2021 do 19 marca 2021 r.,
• nr ZDM/9/2021 do 22 marca 2021 r.

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
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oGŁoSzeNia
nierucHomoŚci

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
11 maja 2021 r. o godz. 12.30 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwicach na zachód od ul. Bojkow-
skiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek oznaczonych jako nr: 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, obręb Bojkowskie Pola. 
Cena wywoławcza działki brutto: 477 000,00 zł
wadium: 47 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 4770,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, użytek: 

dr – drogi, pow. gruntu 0,2587 ha, z księgi 
wieczystej nr GL1G/00038160/1.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, położona 
jest w południowej części miasta. Sąsiedztwo sta-
nowią tereny wykorzystywane pod magazyny oraz 
tereny wykorzystywane na cele rolnicze. Działka 
jest niezabudowana, miejscami porośnięta trawą, 
wykorzystywana jako droga dojazdowa do przy-
ległych pól. Kształt działki wydłużony, uniemożli-
wiający samodzielne zagospodarowanie zgodne 
z przeznaczeniem w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Przez teren działki przebiega sieć 
gazowa. W granicy działki może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzenia ja-
kichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie. 
Na potrzeby obsługi transportu rolniczego i przy-
legających pól uprawnych, istnieje możliwość 
włączenia ruchu drogowego do drogi publicznej 
ul. Bojkowskiej zjazdem istniejącym poprzez 
działkę nr 218/2, obręb Bojkowskie Pola.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infra-
struktury technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa nieru-
chomość. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
W dziale III księgi wieczystej nr GL1G/00038160/1 
wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, które nie 
dotyczą działki nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działka nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, poło-
żona jest na terenie, dla którego od 27 sierpnia 
2011 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
terenów związanych bezpośrednio z rozwojem 
układu komunikacyjnego w Gliwicach, położo-
nych wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy 
miasta oraz autostrady A4. Plan ten uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r., opubliko-
waną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego  
nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3010 i 3019.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka położona jest na terenie oznaczonym 
symbolem 18 uPn – co oznacza tereny usługo-
wo-produkcyjne – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1 UPn 
do 22 UPn obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) działalność usługowo-produkcyjna, w tym 
logistyka oraz składowanie i magazynowanie;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 

pomocnicze),
b) uzbrojenie terenu, w tym sieci przesyłowe 

oraz sieci i urządzenia wszystkich branż 
związane z funkcjonowaniem poszcze-
gólnych obiektów,

c) dojazdy i parkingi,
d) zieleń urządzona.

Ponadto przedmiotowa działka znajduje się 
w granicach:
• strefy ograniczającej lokalizację obiektów 

mogących być źródłem żerowania ptaków, 
o zasięgu 5 km od lotniska,

• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysoko-
ści obiektów budowlanych oraz naturalnych 
związanym ze strefą od lotniska,

• izofon dopuszczalnego poziomu dźwięku 
pochodzącego od autostrady,

• terenów górniczych, symbol: KWK „Sośnica 
– Makoszowy”.

4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 11 maja 2021 r. o godz. 
12.30 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomo-
ści (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.), 
organizator przetargu, na okres co najmniej  
7 dni przed otwarciem przetargu, może zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stro-
nie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, 
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicz-
nej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych 
środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.
5. Tryb przetargu 
Ze względu na kształt (szerokość ok. 5 m) działka 
nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, nie stanowi 
samodzielnej nieruchomości do odrębnego 
zagospodarowania. W związku z powyższym 
może zostać przeznaczona do zbycia na poprawę 
zagospodarowania działek przyległych. Przetarg 
ogranicza się do właścicieli nieruchomości przy-
ległych, tj. działek oznaczonych jako nr: 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 122, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, obręb 
Bojkowskie Pola.
weryfikacja osób uprawnionych do uczestnic-
twa w przetargu zostanie dokonana na podsta-
wie elektronicznego wydruku z ksiąg wieczy-
stych wg stanu na 4 maja 2021 r. W przypadku 
gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwierciedlają 
stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego 
uprawnienie do udziału w przetargu, w terminie 
do 4 maja 2021 r. do siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 
(kontakt telefoniczny 32/338-64-10).  
6. wadium
Wadium w wysokości 47 700,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg, działka nr 218/1, obręb Boj-
kowskie Pola, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
4 maja 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

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

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, 
na wskazane konto bankowe – zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

7. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których będzie 
ewentualnie nabywana nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać ak-

tualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa 
w przetargu zamieszczona zostanie w Biule-
tynie Informacji Publicznej na stronie urzędu 
oraz zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A nie później niż dzień przed wy-
znaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium 
jest równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa 
w przetargu.
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-3506/2021 z 12 stycznia 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do właścicieli nieru-
chomości przyległych, prawa własności nieza-
budowanej części nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 218/1, obręb Boj-
kowskie Pola, położonej w Gliwicach na zachód 
od ul. Bojkowskiej, z KW nr GL1G/00038160/1, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości 
wykazu przedmiotowej części nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 
ze zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca działki o miejscu i ter-
minie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność działki powinien być za-
warty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 10 czerwca 2021 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczone-
go zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Gliwice nr PM-3506/2020 z 12 stycznia 2021 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-09, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 
1490 ze zm.).

prezyDent miasta GLiwice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.u. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),

oGŁasza

iNforMaCJa SzCzeGÓŁowa o oCHroNie DaNyCH oSoBowyCH 
zBieraNyCH Przez urzĄD MieJSKi W GLiwiCaCH1

gospodarowanie nieruchomościami
Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21  

(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane 
kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie 
techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 
wyznaczonym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie 
w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do 
danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach 

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym 

lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

konsekwencjach niepodania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych 
stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 
zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.

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

mieszkaLne

uŻytkowe

LokaLe na sprzeDaŻ

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

uL. MiKoŁowSKa 24, lokal nr 11, 
iii piętro, pow. 47,49 m2, 2 po-
koje, kuchnia, z dostępem do 
wC znajdującego się na klatce 
schodowej (stanowiącego część 
wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 
10.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
122 100,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

uL. PiaSTowSKa 11, lokal nr 1, 
parter, pow. 51,38 m2 + piwnica: 
5,49 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 
11.15
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
149 800,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

uL. PiaSTowSKa 11, lokal nr 8,  
ii piętro, pow. 37,00 m2 + piwnica: 
5,17 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 
12.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
109 700,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

uL. PSzCzyŃSKa 65, lokal nr 8,  
iii piętro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wC, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 
12.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
212 800,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

uL. BŁ. CzeSŁawa 32, lokal nr 14, 
ii piętro, pow. 33,77 m2 + piwnica: 
3,99 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostę-
pem do wC znajdującym się na 
klatce schodowej (stanowiącym 
część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 9.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
93 400,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 19 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 16 marca 2021 r. z ROM 2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. KŁoDNiCKa 11a, lokal nr 13, 
i piętro, pow. 43,17 m2, 1 pokój, 
kuchnia, spiżarka, wC, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 
9.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
117 400,00 zł
Wadium: 11 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 15 marca 2021 r. z ROM 2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. TarNoGÓrSKa 28a, lokal 
nr 15, parter, pow. 69,53 m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 
10.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
174 800,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 19 marca  
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej go-
dziny z minutami prosimy kontaktować się do 
16 marca 2021 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. LiBeLTa 3, lokal nr 4, i piętro, 
pow. 39,54 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 
11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
110 100,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 marca  
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej go-
dziny z minutami prosimy kontaktować się do 
15 marca 2021 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. ŚwięToJaŃSKa 15, lokal nr 1a, 
parter, pow. 20,92 m2 + piwnica: 
4,03 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostę-
pem do wC znajdującym się na 
klatce schodowej (stanowiącym 
część wspólną nieruchomości), lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 
12.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
50 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 18 marca  
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się 
do 15 marca 2021 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, 
telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. KaziMierza wieLKieGo 7, 
lokal nr 1 o przeznaczeniu innym 
niż mieszkalne, parter, pow.  
13,32 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 9.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
13 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

uL. ryNeK 2, lokal nr iii, i piętro, 
pow. 91,08 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu

termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 
12.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
438 800,00 zł
Wadium: 43 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 18 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się 
do 15 marca 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną 
maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą 
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania CoViD-19 
w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność 
oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji 
(informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzę-
dowe / 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.

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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LiSTa DySTryBuCJi

STaŁe PuNKTy DySTryBuCJi „MieJSKieGo SerwiSu iNforMaCyJNeGo – GLiwiCe” Na TereNie MiaSTa GLiwiCe

LP. Nazwa PuNKTu aDRes osieDle

1 Centrum zdrowia Psychicznego i Leczenia uzależnień 
„Familia”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka wojewódzka – filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona
3. Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona
4. Gliwickie Centrum organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona
5. zakład opieki zdrowotnej MeDeN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona
6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona
7. Przedsiębiorstwo remontów ulic i Mostów Sa ul. Nad Bytomką 1 Baildona
8. ii urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona
9. Sklep aBC ul. Rolników 147 Bojków

10. Mini Market – sklep aBC ul. Rolników 358 Bojków
11. KirCHHoff Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka
12. Sano Sp. z o.o. Nzoz ul. Sopocka 6 Brzezinka
13. sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka
14. sklep julia ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
15. Delikatesy tatRa ul. Kozielska 456 Brzezinka
16. Sklep oDiDo na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice
17. Nzoz Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika
18. Kryta pływalnia oLiMPiJCzyK ul. Oriona 120 Kopernika
19. MBP – filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
20. supermarket stokRotka ul. Kopernika 16 Kopernika
21. PGNiG Biuro obsługi Klienta ul. Toszecka 101 Kopernika
22. Spółdzielnia Mieszkaniowa KoPerNiK ul. Jowisza 30 Kopernika
23. Piekarnia „KŁoS” ul. Jowisza 1a Kopernika
24. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska
25. Przychodnia unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska
26. zakłady Mechaniczne BuMar-ŁaBęDy Sa ul. Mechaników 9 Łabędy
27. Sklep spożywczy aLDo ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy
28. Sklep spożywczy CHaTKa PuCHaTKa ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy
29. Huta Łabędy Sa ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy
30. sklep ul. Partyzantów 10 Łabędy
31. MBP – filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy
32. HP Polska adler Pelzer Group ul. Leonarda da Vinci 9 Łabędy
33. Roca ul. Wyczółkowskiego 20 Łabędy
34. opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy
35. Sklep BoGNa (oDiDo) ul. Staromiejska 59 Łabędy
36. sklep jego ul. Literatów 74 Łabędy
37. Spółdzielnia Mieszkaniowa zieLoNy zaKĄTeK ul. Zygmuntowska 36B Łabędy
38. sklep maja ul. Metalowców 5 Łabędy
39. Sklep roMeX (oDiDo) ul. Staromiejska 11 Łabędy
40. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy
41. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy
42. Śląskie Centrum Logistyki Sa ul. Portowa 28 Łabędy
43. Piekarnia ul. Popiełuszki 8 Łabędy
44. Nzoz Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy
45. Nzoz Przychodnia aLMa-MeD ul. Paderewskiego 80 Obrońców Pokoju
46. Stacja paliw Shell ul. Tarnogórska 163 Obrońców Pokoju
47. kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa
48. Nzoz Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa
49. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa
50. auto czosnowski ul. Daszyńskiego 325 Ostropa
51. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika
52. Park Naukowo-Technologiczny TeCHNoParK 

GLiwiCe Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C Politechnika

53. Politechnika Śląska (wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
54. Politechnika Śląska (rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

55. Przychodnia akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
56. Komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
57. sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
58. interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
59. Kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
60. Kryta pływalnia Mewa ul. Mewy 36 Sikornik
61. MBP – filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
62. Dom Pomocy Społecznej NaSz DoM ul. Derkacza 10 Sikornik
63. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. Nzoz ul. Rybitwy 2 Sikornik
64. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
65. Biuro obsługi Klienta uM w filii oPS ul. Reymonta 18 Sośnica
66. Kryta pływalnia NePTuN ul. Dzionkarzy Sośnica
67. Salonik prasowy MarTeX ul. Korczoka 51 Sośnica
68. Punkt LoTTo ul. Jedności 4b Sośnica
69. MBP – filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
70. simply market gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
71. Nzoz euRomeDical ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice
72. stacja paliw lotos ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
73. tesco extra gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
74. Kryta pływalnia DeLfiN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

LP. Nazwa PuNKTu aDRes osieDle

75. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. Nzoz ul. Toszecka 18 Szobiszowice
76. kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice
77. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
78. Sklep ogólnospożywczy PioTruŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
79. Stacja paliw PKS (obok SeLGroS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
80. centrum informacji kulturalnej i turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście
81. Centrum onkologii instytut im. M. Skłodowskiej-Curie  

– stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

82. Centrum onkologii instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście
83. Sklep całodobowy „PiaST” pl. Piastów 6 Śródmieście
84. Punkt obsługi Pasażera zTM pl. Piastów 2 Śródmieście
85. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
86. Gliwickie Centrum organizacji Pozarządowych – Cw ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
87. MDK (Dom aktywnej Młodzieży – filia GCoP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście
88. Komenda Miejska Policji – reCePCJa ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
89. Bar Czar Gar ul. Młyńska 8 Śródmieście
90. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
91. MBP – filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
92. Muzeum w Gliwicach – willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
93. zakład pogrzebowy HaDeS ul. Młyńska 2 Śródmieście
94. Gabinet dentystyczny DeNTiNaL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
95. Muzeum w Gliwicach – zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
96. Nzoz Szpital wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
97. ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
98. PaLMiarNia MieJSKa w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
99. Powiatowy urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

100. Nzoz Przychodnia eskulap Sp. z o.o. plac marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście
101. archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście
102. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
103. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPzoz ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
104. urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
105. zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
106. zNP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
107. filia urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
108. DPS „oPoKa” ul. Pszczyńska 100 Trynek
109. Biuro obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Bojkowska 37P Trynek
110. Nowe GLiwiCe (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
111. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
112. MBP – filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
113. okręgowy urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
114. Poradnia Podstawowej opieki zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
115. Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
116. Przedsiębiorstwo wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
117. Przychodnia unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek
118. zLPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
119. Stary Hangar fitness & wellness Club ul. Toruńska 1 Trynek
120. Nzoz Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
121. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
122. Park Handlowy areNa al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
123. Centrum ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
124. MBP – filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
125. Sklep żaBKa ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
126. ośrodek zdrowia MeDyK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
127. avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
128. Nzoz ViTo-MeD Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
129. zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
130. i urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
131. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
132. sklep teReska ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
133. Jednostka wojskowa (wKu) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
134. Nzoz Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
135. sklep Delikatesy ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
136. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
137. animed Sp. z o.o. Nzoz ul. Lipowa 36 Zatorze
138. Drogeria alsto ul. Lipowa 57 Zatorze
139. MBP – filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
140. FoRum ul. Lipowa 1 Zatorze
141. Górnośląskie Centrum edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
142. internat przy zST-i w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
143. obwód Lecznictwa Kolejowego SPzoz ul. Opolska 18 Zatorze
144. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
145. Pizzeria BoMBoLa ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
146. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
147. sklep Netto ul. Kurpiowska 2c Żerniki
148. Sklep SPoŁeM ul. Elsnera 50 Żerniki
149. sklep gRoNo ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

Chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? Prześlij e-mail na adres kom@um.gliwice.pl.
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