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areNa GLiwiCe / SPOrt 

Spektakularne widowisko w arenie Gliwice 
Nadchodzi world Circus Festival

Na wyjeździe bez porażki
dużo emocji i nerwów kosztowało spotkanie Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin. Pro-
wadzenie Niebiesko-Czerwonych, następnie dwie szybko stracone bramki i ponowne 
trafienie Jakuba Świerczoka sprawiły, że starcie dwóch drużyn walczących o czwartą 
lokatę na koniec sezonu zakończyło się podziałem punktów.

Pierwsza połowa rozpoczęła się 
bardzo dobrze dla podopiecznych 
Waldemara Fornalika, którzy 
stwarzali sobie mnóstwo sytuacji. 
Kilka razy drużynę Zagłębia urato-
wał Hładun, lecz młody bramkarz 
musiał skapitulować w 21. minu-
cie po uderzeniu Świerczoka. Po 
tym zdarzeniu wydawało się, że 
Piast ma spotkanie pod kontro-
lą, tym bardziej, że goście mieli 
kolejne okazje na podwyższenie 
prowadzenia. Po chwili jednak to 
Zagłębie wykorzystało dwa błędy 
obrony Niebiesko-Czerwonych 
i błyskawicznie – bo w trakcie 180 
sekund – objęło prowadzenie. Gli-
wiczanie opanowali emocje i po-
woli odzyskiwali inicjatywę, lecz 
do przerwy nie zdołali wyrównać 
i na tablicy wyników utrzymał się 
wynik 2:1 dla lubinian.

Druga odsłona tego meczu za-
częła się dość spokojnie, patrząc 
na tempo i intensywność, jaką 
zapewnili piłkarze obu stron 
w pierwszej jej części. Niewiel-
ka liczba sytuacji wynikała też 

z uważnej gry w obronie go-
spodarzy, którzy czujnie strzegli 
dostępu do własnej bramki. 
Miedziowi skoncentrowani byli 
przede wszystkim na neutralizo-
waniu akcji gliwiczan, ale zdolni 
byli także do nagłych zrywów 
i gdyby gospodarzom udało się 
wykorzystać sytuację Dejana Dra-
zicia, podopiecznym Waldemara 
Fornalika byłoby bardzo trudno 
wrócić do walki o korzystny wy-
nik. Brązowi medaliści ostatniego 
sezonu z uporem starali się zdzia-

łać coś z przodu, ale przez długi 
czas przypominało to uderzanie 
głową w mur. Wysiłek został 
jednak wynagrodzony i w akcji 
z 83. minuty głowa ponownie 
zapracowała, a była to głowa 
najlepszego napastnika Piasta, 
który ponownie wpisał się na 
listę strzelców. Dublet Jakuba 
Świerczoka dał Piastowi remis 
i cenny punkt w kontekście ry-
walizacji o wysokie lokaty.

Biuro Prasowe Piast Gliwice SA

Zachwycające i zapierające dech w piersiach akrobacje, widowiskowe pokazy wirowania w powietrzu czy ewolucji 
motocyklowych. a to wszystko w wykonaniu światowej klasy mistrzów w niesamowitej, multimedialnej oprawie. 
taki będzie world Circus Festival – widowisko, które zagości w październiku w arenie Gliwice.

World Circus Festival to festiwal 
sztuki cyrkowej w jej nowym, 
współczesnym ujęciu, oparty 
wyłącznie na umiejętnościach 
ludzkiego ciała. Jeszcze tej jesie-
ni (dokładnie 10 października) 
publiczność czekają wyjątkowe 
doznania artystyczne i pokaz na 
najwyższym poziomie. 

Podczas wydarzenia wystąpią 
gwiazdy najsłynniejszych cyrków 
świata, m.in. Cirque du Soleil, 
Flic Flac czy Wielkiego Cyrku 
Moskiewskiego. Towarzyszyć 
im będzie grupa osiemdziesięciu 
tancerzy, akrobatów i łyżwiarzy, 
a oprawą będzie niesamowita 
choreografia, prezentowana 
w ponad dwustu kostiumach, 
specjalnie stworzonych w tym 
celu. 

Program wydarzenia opiera się 
na zachwycających występach, 
pełnych piękna, budzących zdzi-
wienie, a czasem nawet lekką 
obawę! Obok tajemniczo brzmią-
cego Water Bowl Act & Aerial Net 
Act (tańca w kielichu) czy popisu 
Roller Skating Act (pary rolkarzy 
wirujących na platformie), pojawi 
się Globe of Death, pokaz jazdy 
synchronicznej kilku motocykli 
w metalowej kuli – niezwykłe 
show, które wydaje się przeczyć 
prawom grawitacji. To po prostu 
trzeba zobaczyć! 

 – Największą atrakcją cyrku jest 
człowiek, nie zwierzęta i ta idea 
przewodzi World Circus Festival. 
Dzięki połączeniu tradycji sztuki 
cyrkowej, jak akrobatyka czy te-
atr oraz nowoczesnej technologii 

widzowie otrzymują zupełnie nowe 
doświadczenie – mówi Michał Szu-
ba, reżyser World Circus Festival. 

Formuła przedstawienia inspi-
rowana jest Międzynarodowym 
Festiwalem Cyrkowym w Monte 
Carlo – artyści rywalizować będą 
o nagrodę główną festiwalu. 
Podczas wielkiego finału zarów-
no jury, jak i publiczność nagrodzi 
najlepszy występ tego wieczoru 
statuetką Kryształowego Księżyca. 

OdKryJ CyrK  
Na NOwO! 
Sprzedaż biletów rozpocznie się 
już wkrótce, za pośrednictwem 
bileterii internetowej eventim.pl.
 (Arena Gliwice)
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w rewanżowym spotkaniu, którego stawką był awans 
do finału Pucharu Polski w Futsalu, Piast Gliwice pokonał 
Clearex Chorzów 6:3. Podopieczni Orlando duarte już do 
przerwy praktycznie zapewnili sobie wejście do ścisłej grupy 
najlepszych, prowadząc po golach rafała Franza i Michała 
rabieja, i mając trzybramkową zaliczkę z pierwszego meczu.

Po zmianie stron Clearex jeszcze 
podjął walkę. Chorzowianie zde-
cydowali się na wymianę ciosów, 
doprowadzili do wyniku 2:2, ale 
za sprawą Cabrerry, Dasaieva 
i ponownie Rabieja gliwiczanie 
przechylili szalę na swoją korzyść. 
W finale Piast zmierzy się z Red 
Dragons Pniewy. Mecze te zostaną 
rozegrane 1 i 3 maja. 

Warto dodać, że w rozgrywkach 
ligowych drużyna Piasta zremi-

sowała z IG Malepszy Leszno 
2:2, ale ten jeden zdobyty 
punkt, przy porażce Cleareksu 
Chorzów z Rekordem na cztery 
kolejki przed zakończeniem se-
zonu, zapewnił już gliwiczanom 
przynajmniej brązowy medal 
Mistrzostw Polski. Podopieczni 
Orlando Duarte mają jeszcze 
szanse nawet na srebro. Bram-
ki dla Piasta w Lesznie strzelali: 
Mateusz Mrowiec i Dominik 
Solecki. (kik)
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Futsaliści w finale  
Pucharu Polski

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.eventim.pl/
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Nadwyżkę operacyjną w miej-
skim budżecie wypracowuje się 
dwutorowo, dbając o wzrost do-
chodów miasta i minimalizując 
wydatki bieżące. W zestawieniu 
WSPÓLNOTY zaprezentowano 
ją per capita, tzn. w podziale na 
liczbę mieszkańców, od nadwyżki 
najwyższej do najniższej. Wyniki 
zostały opracowane na podsta-
wie danych za lata 2017–2019 
zebranych przez Ministerstwo 
Finansów i są to najbardziej 
aktualne informacje na dzień 
publikacji, ponieważ wyniki roku 
2020 są nadal niedostępne. 

Gliwice z nadwyżką operacyjną 
netto per capita za 2019 rok 
w wysokości 1094,22 zł i średnią 
nadwyżką operacyjną netto per 
capita za lata 2017–2019 w wy-
sokości 1174,63 zł uplasowały 
się na 3. miejscu rankingu w ka-
tegorii miast na prawach powiatu, 
ustępując pola jedynie Sopotowi 
i Świnoujściu. 

Znalazły się tym samym w ek-
skluzywnym gronie jednostek 
samorządu terytorialnego osią-
gających nadwyżkę per capita 
przekraczającą 1000 zł, w którym 

– co znaczące – nie odnotowano 
żadnego z wojewódzkich miast! 

Warto pamiętać, że rozsądne 
konstruowanie budżetu i stały 
monitoring miejskich finansów od 
lat pozwalają Gliwicom wypełniać 
wachlarz zadań nałożonych na 
samorząd, a jednocześnie dbać 
o zaspokojenie potrzeb gliwiczan 
i niezakłóconą realizację kolejnych 
śmiałych inwestycji ugruntowu-
jących pozycję miasta w Polsce 
i w regionie. Działaniom tym 
sprzyja wypracowywana rokrocz-

nie nadwyżka operacyjna, możli-
wa do uzyskania dzięki stabilnej, 
dobrej kondycji finansowej Gliwic, 
potwierdzonej przez agencję Fitch 
Ratings, a także pozyskiwane 
z sukcesem środki unijne.

Tylko w latach 2017–2019, pomi-
mo licznych wyzwań i rosnących 
wydatków bieżących w polskich 
samorządach, nadwyżki opera-
cyjne netto Gliwic kształtowały 
się na średnim rocznym pozio-
mie ok. 150 mln zł (145,4 mln zł  
w 2017 r., 154,4 mln zł w 2018 r.  

i 161,4 mln zł w 2019 r.). Trzyma-
niu miejskich wydatków w ryzach 
służyło rozsądne zarządzanie mia-
stem i wprowadzanie oszczędno-
ści tam, gdzie to możliwe. Efekty 
uzyskano m.in. dzięki łączeniu 
placówek oświatowych w zespoły 
szkolne lub szkolno-przedszkolne, 
co pozwoliło sprawniej zarządzać 
kadrą nauczycielską i zasobami 
lokalowymi. Już wcześniej zna-
czące oszczędności wnosiły też 
realizowane etapami, kom-
pleksowe termomodernizacje 
budynków szkolnych, miejskich 
obiektów użyteczności publicz-
nej i budynków komunalnych, 
dając bonus zarówno w postaci 
niższych rachunków za energię, 
jak i poprawy wskazań jakości 
powietrza w mieście. Uzyskaniu 
możliwie najbardziej optymalnych 
cen za prąd w mieście służył udział 
Gliwic w przetargach Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii 
na grupowy zakup energii elek-
trycznej. Równie korzystne rezul-
taty dla miejskiego budżetu oraz 
środowiska spodziewane są po 
uruchomionej w ubiegłym roku 
największej miejskiej instalacji 
fotowoltaicznej, zainstalowanej 
na budynkach magistratu. (kik)

z miasta

Z konsekwencją po sukces

rozpoczął się remont zabytkowej żelbetowej wieży ciśnień przy ul. Kolberga, górującej nad torowiskiem gliwickiego dworca PKP 
i powstającym po jego północnej stronie kompleksem Centrum Przesiadkowego. Prace przy ponadstuletnim obiekcie, prowa-
dzone według wytycznych wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powinny się zakończyć w pierwszym kwartale 2022 roku.
Jedyna tego typu w Gliwicach 
żelbetowa wieża wodna została 
wzniesiona w 1911 roku według 
projektu braci Huber z Wrocła-
wia, specjalizujących się w roz-
wiązaniach architektonicznych 
z wykorzystaniem żelbetu. Jej 
zadaniem było zaopatrywanie 
w wodę całego kompleksu 
dworcowego oraz instalacji 
zasilających parowozy składów 
kolejowych przejeżdżających 
przez Gliwice. Nieczynny od 
wielu dekad obiekt wyróżniają: 
nowatorska konstrukcja i nowo-
czesny kształt nawiązujący do 
metalowych cystern typu Intze 
I, historyzujące detale architek-
toniczne (takie jak portal o for-
mach klasycyzujących) biegnące 
przez całą wysokość budowli 
lizeny, opaski akcentujące trzon 
wieży i głowica kryjąca zbior-
nik. Budowla uchodzi za jeden 
z piękniejszych przykładów roz-
woju myśli technicznej i infra-
struktury kolejowej początków 
minionego stulecia.

remont wieży wodnej, ujęty 
w ramach zadania „Zachodnia 
Brama Metropolii Silesia – Cen-
trum Przesiadkowe w Gliwicach 
– roboty budowlane”, potrwa 
około roku i został uzgodniony 
z wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Katowicach. 

Wytyczne WKZ przewidują kon-
serwację wskaźnika stanu wody 
znajdującego się na elewacji 
obiektu, zachowanie pierwotnej 
kolorystyki pokrycia dachowe-
go, nawiązanie kształtu nowej 
stolarki drzwiowej i okiennej do 
oryginalnej oraz zrekonstruowa-
nie powierzchni elewacji tak, 
by nawiązywała do zachowanej 
powierzchni pierwotnej.

Na tę chwilę odnowiono już 
izolację fundamentów i wypia-
skowano betonową konstrukcję 
wewnątrz wieży. Trwa montaż 
rusztowań elewacyjnych. Kolejne 
prace będą związane z piasko-
waniem elewacji od zewnątrz 

i wzmocnieniem konstrukcji 
betonowej (m.in. poprzez inie-
kcje żywicą i zastosowanie mat 
z włókien węglowych). Szykuje się 
też kompleksowy remont kopuły 
wieży wraz z wykonaniem nowej 
izolacji i montażem nowej stolarki 
okiennej i drzwiowej. Na koniec 
zostaną wykonane prace we-
wnątrz obiektu – na parterze znaj-
dzie się pomieszczenie usługowe 
wraz z toaletą. Prace remontowe 
obejmą także wykonanie nowych 
instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
instalacji ogrzewania, instalacji 
elektrycznych i technicznych oraz 
iluminacji obiektu. 

Docelowe przeznaczenie wieży 
nie jest jeszcze określone. Obiekt 
powinien być gotowy w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. 
Łączny koszt remontu wieży 
(ujętego w ramach prac przy bu-
dowie Centrum Przesiadkowego 
w Gliwicach, na które pozyskano 
129,5 mln zł ze środków unijnych) 
to ok. 2,9 mln zł.  (kik)
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Gliwice znalazły się w ekskluzywnym gronie osiągającym nadwyżkę per capita przekraczającą 1000 zł, 
plasując się na trzecim miejscu w grupie miast na prawach powiatu w rankingu „Kondycja finansowa 
samorządów u progu pandemii” opublikowanym przez Pismo Samorządu terytorialnego wSPÓLNOta. 
Zestawienie opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu war-
szawskiego dotyczy średniej nadwyżki operacyjnej netto osiągniętej przez samorządy w latach 2017–2019.

drugie życie wodnej wieży 

adam Neumann 
prezydent Gliwic

– Sukces Gliwic to efekt 
wielu lat pracy i współ-
działania gliwiczan: miesz-
kańców i przedsiębiorców 
oraz władz miasta. Tu nikt 
nie osiada na laurach. 
Samorząd, stwarzając ku 
temu odpowiednie wa-
runki, daje mieszkańcom 
i przedsiębiorcom prze-
strzeń do dalszego rozwo-
ju i „robienia swojego”. 
Wspólnie stawiamy czoła 
wyzwaniom, przed jakimi 
stawały i stają Gliwice. 
Kiedyś była to likwida-
cja przemysłu ciężkiego 
i ogromne bezrobocie na 
fali zmian na rynku pracy 
w regionie. Z problemami 
na taką skalę nie boryka-
ły się wyprzedzające nas 
w rankingu WSPÓLNOTY 
Sopot i Świnoujście, tury-
styczne kurorty czerpiące 
niewątpliwe korzyści z racji 
swego położenia.
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Mija 230 lat od przegłosowania uchwalenia Ustawy rządowej przez Sejm Czteroletni, czyli słynnej Kon-
stytucji 3 maja. Choć już w połowie 1792 roku ustawa zasadnicza została obalona, to jej dziedzictwo 
okazało się znacznie trwalsze niż kilkanaście miesięcy, w trakcie których Konstytucja kształtowała ustrój 
rzeczypospolitej.

HiStOria / KULtUra

wielki sukces gliwickich śpiewaków

Konstytucja, symbol trwałości

Jan Baranowski i daniel Oktawian Piotrowski wygrali Xiii Ogól-
nopolski Konkurs wokalny im. L. różyckiego. Obaj są uczniami 
klasy wokalnej Państwowej Szkoły Muzycznej im. L. różyckiego 
w Gliwicach.
Gliwiccy śpiewacy zajęli ex aequo 
pierwsze miejsce, deklasując 
konkurencję, a ta była niemała. 
W wokalne szranki stanęło aż 
80 śpiewaków i śpiewaczek z 24 
szkół muzycznych z całej Polski. 
Gliwicka PSM im. L. Różyckiego 
do konkursu wystawiła bardzo 
mocną reprezentację. II miejsce 
zajął Marcin Konopacki z Gliwic 
ex aequo z Maciejem Strzałkow-
skim, uczniem PSM im. S. Mo-
niuszki w Zabrzu. Na III lokacie 
znalazły się ex aequo aż cztery 
osoby: Kacper Godziek z gliwic-
kiej szkoły, Zofia Bandyk z ZSM 
im. I.J. Paderewskiego w Tarno-
wie, Gabriela Stoińska z ZPSM 
w Bochni oraz Patryk Wnuk 
z PSM im. M. Karłowicza w Ka-
towicach. Jury przyznało także 
sześć wyróżnień: Bartłomiejowi 
Maślance i Alicji Wojnowskiej 
z PSM w Gliwicach, Dominice 

Kiolbasie z PSM w Zabrzu, Kin-
dze Szczepańskiej z PSM im. W. 
Lutosławskiego w Nysie, Monice 
Tomasik z PSM im. L. Różyckiego 
w Kielcach oraz Krystianowi Wo-
łaczańskiemu z SSM w Krośnie. 
Tegoroczna rywalizacja odbyła 
się w formie wirtualnej. Wyniki 
zostały ogłoszone 17 kwietnia na 
stronie internetowej szkoły.

– Na sukces gliwickich uczestni-
ków składa się nie tylko ich nie-
wątpliwy talent i znakomita praca 
pedagogów, ale przede wszyst-
kim przekonanie, że śpiew jest 
radosnym elementem ich życia, 
przynoszącym pełną satysfakcję 
z tworzenia artystycznego piękna 
– mówi prof. Jan Ballarin, twórca 
i kierownik artystyczny konkursu.

Występy uczestników oceniało 
jury, któremu po raz kolejny 

przewodniczył Wiesław Ochman, 
wybitny śpiewak operowy o mię-
dzynarodowej renomie. Gliwicki 
akcent do prac jury wniosła dr 
hab. Ewa Biegas, sopranistka, 
absolwentka PSM w Gliwicach. 
– Poznaliśmy osiągnięcia, talenty 
i muzykalność młodych śpiewa-
czek i śpiewaków, kolejny raz 
możemy stwierdzić, że poziom 
wokalny konkursu był wysoki – 
mówi Wiesław Ochman.

Zasłużone sukcesy gliwickich 
śpiewaków to kolejne laury w ich 
rozpoczynającej się muzycznej 
karierze. – Maestro Wiesław 
Ochman i członkowie jury pod-
kreślali uznaną renomę sekcji 
śpiewu gliwickiej szkoły mu-
zycznej w skali kraju, a sukcesy 
uczniów są tego potwierdzeniem 
– mówi Bogusław Pietrzak, dy-
rektor PSM w Gliwicach.

Jan Baranowski był laureatem 
I nagrody na Ogólnopolskim 
Konkursie Wokalnym „Śpiewniki 
domowe” w Łodzi, I nagrody na 
Ogólnopolskim Konkursie Wokal-
nym im. K. Jamróz w Kielcach, III 
nagrody na Międzynarodowym 
Konkursie Solowej Wokalistyki 
Sakralnej Ars et Gloria w Kato-
wicach. Także Daniel Oktawian 
Piotrowski może pochwalić się 
nagrodami w konkursach wokal-
nych: II nagrodą na Ogólnopol-
skim Konkursie Wokalnym im. 
K. Jamróz w Kielcach, II nagrodą 

na Międzynarodowym Konkursie 
Solowej Wokalistyki Sakralnej 
Ars et Gloria w Katowicach, III 
nagrodą na Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym Bella Voce 
w Busku-Zdroju.

Konkurs odbył się pod patrona-
tem prezydenta Gliwic Adama 
Neumanna. Kolejna edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Wokalnego im. L. Różyckiego 
jest zaplanowana na 2023 rok 
w nowej siedzibie szkoły przy ul. 
Ziemowita.  (mm)

Jan Baranowski daniel Oktawian Piotrowski

„Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki

Pierwsza w Europie i druga na 
świecie, po Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych, nowoczesna 
konstytucja – nazwana przez 
autorów uroczyście „Ustawą 
Rządową”. Przegłosowana w at-
mosferze zamachu stanu, 3 maja 
1791 roku, z widmem kolejnego 
rozbioru Polski w nieodległej 
przyszłości. Król Stanisław Au-
gust Poniatowski po zaprzysię-
żeniu jej tekstu miał powiedzieć 
„Przysięgłem Bogu, żałować tego 
nie będę”. Okazała się trwalsza 
niż wskazywał na to krótki czas 
jej obowiązywania. Odniesienia 
do Ustawy Rządowej z 3 maja 
pojawiały się później – w Kon-
stytucji Księstwa Warszawskiego 
i Konstytucji Królestwa Polskiego.

Choć Konstytucja 3 maja liczyła 
tylko jedenaście artykułów (dla 
porównania – Konstytucja RP z 2 
kwietnia 1997 roku ma 243 arty-
kuły), stała się mitem dla żyjących 
pod zaborami. Miała być począt-
kiem zmian w Rzeczypospolitej, 
jednak z punktu widzenia ówcze-
snej sytuacji międzynarodowej 
została przyjęta zbyt późno. Dla 
współczesnych Polaków rocznica 
jej uchwalenia jest jednym z naj-
ważniejszych świąt państwowych, 
pamiątką historycznej przeszło-

ści. Konstytucja 3 maja nie była 
dokumentem rewolucyjnym 
– utrzymywała podział stanowy 
i nie była radykalna w sprawach 
społecznych. „Ku pokrzepieniu 
serc” odwoływali się do niej ar-
tyści – Adam Mickiewicz w epopei 
narodowej „Pan Tadeusz” i Jan 
Matejko na słynnym obrazie 
„Konstytucja 3 Maja 1791 roku” 
(prezentowanym obecnie w Zam-
ku Królewskim w Warszawie).

Siła Konstytucja od stuleci 
ujawnia się właśnie w tej nad-
zwyczajnej zdolności do kreowa-
nia więzi międzygeneracyjnej 
i umacniania wspólnoty. Dziś 
możemy się spierać w ocenie 
dokonań Sejmu Wielkiego, 
jednak jego dorobek pozostaje 
częścią naszej historii. Także 
obecnie, mimo trudnego czasu 
pandemii koronawirusa, pamię-
tamy o Konstytucji 3 maja.

Z tej okazji 1–3 maja na biało-
-czerwono podświetlone zosta-
ną symbole Gliwic: Radiostacja 
i Palmiarnia. Z uwagi na obo-
strzenia nie będzie uroczystych 
miejskich obchodów z udziałem 
mieszkańców, jednak Samorząd 
Miasta Gliwice i Muzeum w Gli-
wicach wspólnie upamiętnią 
inną ważną rocznicę. 3 maja 
na cmentarzu św. Wojciecha 
o godz. 12.00 zostaną złożone 

kwiaty na grobie powstańców. 
W ten sposób przypomnia-
na zostanie 100. rocznica III 
powstania śląskiego, które 
rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 
maja 1921 roku. Wcześniej upa-
miętnione zostaną także mogiły 
powstańców na innych gliwic-
kich cmentarzach – między in-
nymi w Wójtowej Wsi i Sośnicy. 
 
 (mm)



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 17/2022 (1054), 29 kwietnia 2021 5

Prezydent Gliwic adam Neumann 23 kwietnia spotkał się ze związanymi z naszym miastem członkami sztabu trenerskiego i medycznego 
reprezentacji Polski w futsalu. Złożył na ich ręce serdeczne gratulacje z okazji awansu drużyny na Mistrzostwa europy, które odbędą 
się na przełomie stycznia i lutego 2022 r. w Holandii. w spotkaniu wzięła udział również ewa weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Przez wielu fanów sportu Gliwice 
uznawane są za kolebkę futsalu 
w Polsce. To właśnie w naszym 
mieście pod koniec lat 80-tych XX 
w. organizowane były pierwsze 
rozgrywki w tej dyscyplinie, które 
kontynuowane są do dziś. W roz-
grywkach tych występuje ponad 
50 amatorskich drużyn. Zawodo-
we zespoły z Gliwic występują 
w ogólnopolskich rozgrywkach 
polskiej ligi futsalu od początku 
jej istnienia. Gliwiccy futsaliści 
pięciokrotnie sięgali po mistrzo-
stwo i dwukrotnie po wicemi-
strzostwo Polski, a w ostatnich 
latach dwukrotnie awansowali do 
finału Halowego Pucharu Polski. 

Nasze kluby zrzeszają około 
150 zawodników wyczynowo 
uprawiających futsal w różnych 
kategoriach wiekowych, a zajęcia 
dla młodych adeptów halowej od-
miany piłki nożnej prowadzone są 
niemal we wszystkich dzielnicach 
naszego miasta. W obecnym se-
zonie aż dwa gliwickie kluby wy-
stępują w futsalowej Ekstraklasie 
– Piast Gliwice, który ma w tym 
sezonie duże szanse na wywal-
czenie tytułu Wicemistrza Polski 
oraz P.A. Nova Gliwice. O awans 
do futsalowej elity walczy w I lidze 
KS Sośnica Gliwice. Z wiedzy i do-

świadczenia gliwickich futsalistów 
z powodzeniem korzysta drużyna 
reprezentacji Polski w futsalu. 

23 kwietnia w Urzędzie Miejskim 
Prezydent Gliwic Adam Neumann 
oraz jego zastępczyni Ewa Weber 
spotkali się ze związanymi z naszym 
miastem członkami sztabu trener-
skiego i medycznego reprezentacji, 
przekazując na ich ręce list gratula-
cyjny dla całej drużyny. „Serdeczne 
gratulacje z okazji wywalczenia 
awansu na UEFA Futsal Euro 2020. 
Serdecznie gratuluję zawodnikom, 
trenerom oraz wszystkim członkom 
sztabu reprezentacji Polski, którzy 
przyczynili się do tego wspaniałe-
go sukcesu. Szczególne gratulacje 

składam gliwiczanom, którzy sta-
nowią filar futsalowej reprezentacji 
Polski. Państwa wysiłek i serce 
wkładane w codzienną pracę owo-
cują zauważalnymi sukcesami ka-
dry narodowej i są niewątpliwym 
powodem do dumy dla Państwa 
oraz Miasta Gliwice. Wszystkim 
reprezentantom życzę kolejnych 
sukcesów sportowych i osobistych 
oraz medalu na przyszłorocznych 
Mistrzostwach Europy” – pisał 
w liście gratulacyjnym prezydent 
adam Neumann.

W spotkaniu, którego inicjatorem 
był tomasz Kulczycki, członek 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN, udział wzięli:

• Błażej Korczyński, pierwszy tre-
ner reprezentacji Polski, który 
na tym stanowisku pracuje 
od 2017 r. Pracował również 
jako trener drużyn klubowych, 
w tym do niedawna jako pierw-
szy trener gliwickiej drużyny P.A. 
Nova Gliwice.

• Sebastian wiewióra, asystent 
trenera reprezentacji Polski, od 
lat związany z Gliwicami i gliwic-
kim futsalem. W swojej karierze 
trenerskiej pracował m.in. z dru-
żynami Tango GAF Nova Gliwice, 
Nbit Gliwice, Piast Gliwice oraz 
P.A. Nova Gliwice.

• Krzysztof Stasiak, analityk re-
prezentacji Polski, były zawodnik 
m.in. klubu P.A. Nova Gliwice.

• Joachim Faber, fizjoterapeuta 
reprezentacji Polski, który od 
lat związany jest z tą dyscypliną 
sportu. Swoją prace w repre-
zentacji łączy również z funkcją 
fizjoterapeuty w ekstraklaso-
wym zespole P.A. Nova Gliwice.

• Mirosław dąbal, lekarz re-
prezentacji Polski. Ze sportem 
związany od ponad 20 lat, m.in. 
jako lekarz seniorskich i mło-
dzieżowych kadr narodowych 
w futsalu i piłce nożnej kobiet.

• Na spotkaniu obecny był rów-
nież tomasz Kulczycki, członek 
Komisji Futsalu i Piłki Plażowej 
w Polskim Związku Piłki Nożnej.

• Wkład w awans na Mistrzostwa 
Europy mieli również związani 
z Gliwicami zawodnicy: tomasz 
Lutecki, rozgrywający i jeden z fi-
larów reprezentacji Polski, przez 
lata związany z gliwickimi klubami 
(GAF Gliwice oraz GSF Gliwice), 
obecnie zawodnik ekstraklaso-
wego zespołu Constractu Lubawa 
oraz dominik Solecki, pochodzący 
z Wielkopolski zawodnik futsalo-
wego Piasta Gliwice, wielokrotny 
reprezentant Polski. 

Mistrzostwa Europy w futsalu 
odbędą się na przełomie stycznia 
i lutego 2022 r. w Holandii. Trzyma-
my kciuki za naszą drużynę!  (mf)

sport

MiG Mistrzem Polski w koszykówce!

trzymamy kciuki za futsalistów 

drużyna Stowarzyszenia Sportowego Niesłyszących „MiG” Gliwice zdobyła tytuł Mistrza Polski w Koszykówce 
Niesłyszących Mężczyzn. w imieniu gliwiczan serdeczne gratulacje złożyli naszym Mistrzom prezydent adam 
Neumann oraz ewa weber, zastępca prezydenta Gliwic. 
W spotkaniu w Urzędzie Miejskim, 
które odbyło się 23 kwietnia, udział 
wzięli członkowie sztabu trener-
skiego koszykarzy: kierownik druży-
ny Krzysztof Wania i trener drużyny 
koszykarzy „MIG”, a zarazem trener 
kadry narodowej Polski Niesłyszą-
cych Kamil Wania.

„Serdecznie gratuluję zdobycia 
Mistrzostwa Polski Niesłyszących 
w Koszykówce Mężczyzn. Ser-
decznie dziękuję zawodnikom, 
instruktorom, działaczom oraz 
władzom Stowarzyszenia Spor-
towego Niesłyszących „MIG” 
za zaangażowanie i poświęce-
nie. Wysiłek i serce wkładane 
w treningi oraz prowadzenie 
działalności sportowej owocują 
zauważalnymi sukcesami, które 
są niewątpliwym powodem do 
dumy dla Stowarzyszenia i Mia-
sta Gliwice. Wszystkim zawodni-
kom oraz trenerom życzę kolej-
nych sukcesów – napisał adam 
Neumann w liście gratulacyjnym, 
który wręczył podczas spotkania. 

Koszykarze „MIG-u” to kilkukrot-
ni mistrzowie kraju, zdobywcy 
Pucharu Polski. Zajęli 4. miejsce 
w rozgrywkach Pucharu Europy 
Niesłyszących, organizowa-
nych w Rosji w 2019 r. Kolejny 
w swojej karierze tytuł Mistrza 
Polski w Koszykówce Niesłyszą-
cych Mężczyzn zdobyli podczas 
rozgrywek, które odbywały się 
16–18 kwietnia w Pruszkowie. 

Mistrzostwo dla Gliwic zdobyli: 
Mateusz Czupryn, Przemysław 
Dolny, Maciej Gawryś, Radosław 
Goliński, Mikołaj Lewandowicz, 
Mateusz Pietrzak, Daniel Sędłak, 
Konrad Smarzyński, January Sob-
czak i Jakub Wania, pod opieką 
trenerów: Kamila Wani i Szy-
mona Wesołowskiego. Nagrody 
indywidualne trafiły również do 
trzech zawodników z drużyny: 

Macieja Gawrysia (najbardziej 
wartościowy gracz MVP Mi-
strzostw Polski), Jakuba Wani 
(silny skrzydłowy) i Mikołaja Le-
wandowicza (rzucający obrońca). 
Organizatorem mistrzostw był 
Polski Związek Sportu Niesłyszą-
cych.

Stowarzyszenie Sportowe Nie-
słyszących „MiG” Gliwice zo-

stało zarejestrowane w 2011 r., 
a w 2012 r. zostało zgłoszone do 
Polskiej Federacji Sportu Niesły-
szących i rozpoczęło działalność 
jako klub sportowy zrzeszający 
osoby z wadą słuchu z terenu 
Śląska i nie tylko. W klubie wy-
stępowało i występuje wielu 
reprezentantów Polski, którzy 
przyczyniali się do sukcesów 
klubu w zawodach Mistrzostw 
Polski i Pucharów Polski. Obec-
nie w klubie działają sekcje: 
koszykówki mężczyzn, siatkówki 
kobiet i mężczyzn, piłki nożnej 
kobiet i mężczyzn, piłki halowej 
kobiet i mężczyzn, curlingu i pły-
wania. Stowarzyszenie każdego 
roku jest organizatorem 3–5 im-
prez rangi Mistrzostw Polski lub 
Pucharu Polski. Działalność jest 
możliwa dzięki środkom finanso-
wym pochodzącym z Polskiego 
Związku Sportu Niesłyszących, 
Miasta Gliwice, Województwa 
Śląskiego, Fundacji Radan i da-
rowizn osób prywatnych.  
 (mf)
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wartO wiedZieć

Opłaty za żłobki. Co wybrali 
       gliwiczanie?
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Opieka nad maluchami to prio-
rytetowa kwestia dla rodziców, 
ale również bardzo istotne za-
gadnienie w polityce społecznej 
Gliwic. Dlatego władze Gliwic 
chcą podejmować w tej kwestii 
decyzję wspólnie z mieszkańca-
mi. Od 6 do 21 kwietnia zorga-
nizowano konsultacje – każdy 
zainteresowany gliwiczanin 
mógł na stronie internetowej 
miasta zagłosować na jedną 
z dwóch propozycji wyliczania 
opłat za pobyt dziecka w Żłob-
kach Miejskich. 

Mieszkańcy oddali 
w sumie 1007 gło-
sów (jeden adres 
e-mailowy mógł być 
wykorzystany do gło-
sowania tylko jeden 
raz). wynik konsulta-
cji jest jednoznaczny 
i bardzo czytelny.

Zdecydowanie większe popar-
cie, bo aż 854 głosy, zyskała 

pierwsza z przedstawionych 
propozycji. Polega ona na 
wprowadzeniu jednakowej 
i stałej opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku miejskim w wysokości 
300 zł miesięcznie, niezależnie 
od dochodu rodziny. Zgodnie 
z wcześniejszymi informacjami, 
rodzice dodatkowo płaciliby do 
7 zł dziennie za wyżywienie. 
Tak jak dotąd, opłata za wyży-
wienie nie byłaby pobierana 
w przypadku nieobecności 
dziecka. 

wybrana przez 
mieszkańców w kon-
sultacjach pierwsza 
propozycja będzie 
rekomendowana 
i przedstawiona 
w projekcie uchwały 
miejskim radnym, 
ponieważ do rady 
Miasta Gliwice nale-
ży ostateczna decy-
zja w tej sprawie.

Na drugą propozycję oddano 
153 głosy. Uzależniała ona opła-
tę za pobyt dziecka w żłobku 
od dochodu i uwzględniała trzy 
stawki: 150 zł – dla dochodu 
netto na osobę w rodzinie do 
1100 zł, 250 zł – dla dochodu 
netto na osobę w rodzinie po-
wyżej 1100 zł do 1700 zł, 400 zł  

– dla dochodu netto na osobę 
w rodzinie powyżej 1700 zł.

Przypomnijmy, że w gliwickich 
Żłobkach Miejskich obowią-
zuje obecnie skomplikowany 
sposób naliczania opłat za 
pobyt maluchów, na co często 
skarżyli się rodzice. Dlatego 

miasto poddało pod głosowa-
nie mieszkańców czytelniejsze 
propozycje. Do tej pory opłata 
była liczona od godziny i zależna 
od dochodu. W miejsce obec-
nego wzoru wprowadzona ma 
być stała opłata miesięczna, 
co jest standardem w wielu 
śląskich miastach.    (al)

Zakończyły się konsultacje dotyczące sposobu wyliczania opłat za pobyt dzieci w Żłobkach 
Miejskich w Gliwicach. Zdecydowanie większe poparcie zyskała propozycja wprowadzenia 
jednakowej opłaty dla wszystkich, niezależnie od dochodu.

i propozycja – wybrana przez mieszkańców
opłata jednakowa dla wszystkich:

wysokość opłaty miesięcznej za pobyt dziecka  
w Żłobkach Miejskich

300 zł
niezależnie od dochodu

Przy ul. Zwycięstwa (wejście 
przy bankomacie) obsługi-
wani są:
 klienci indywidualni, którzy 

zarezerwowali wizytę pod 
adresem rezerwacjakm.gli-
wice.eu lub zostali wezwani 
przez pracownika Wydziału 
Komunikacji,

 klienci indywidualni, którzy 
chcą zgłosić zbycie/nabycie 
pojazdu, zmianę danych 
i adnotacje w dowodzie 
rejestracyjnym lub odebrać 
dowód rejestracyjny – we-
dług kolejki, bez konieczności 
umawiania wizyty.

Przy ul. Jasnej obsługiwani 
są:
 klienci zbiorowi – FIRMY (3 

sprawy i więcej) po wcze-
śniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty,

 klienci indywidualni, którzy 
zarezerwowali wizytę pod 
adresem rezerwacjakm.gli-
wice.eu lub zostali wezwani 
przez pracownika Wydziału 
Komunikacji,

 klienci indywidualni, którzy 
chcą zgłosić zbycie/nabycie 
pojazdu, zmianę danych 
i adnotacje w dowodzie 
rejestracyjnym lub odebrać 

dowód rejestracyjny – we-
dług kolejki, bez konieczności 
umawiania wizyty.

rezerwacja elektroniczna 
wizyty wymagana jest tyl-
ko w przypadku rejestracji 
pojazdów (pojazd fabrycznie 
nowy, sprowadzony z zagranicy, 
przerejestrowanie).

Osoby zainteresowane zała-
twieniem spraw proszone są 
o przygotowanie przed wizytą 
w Urzędzie wymaganych wnio-
sków i załączników. Ułatwi to 
sprawną obsługę, a tym samym 

zapewni skrócenie czasu ocze-
kiwania na załatwienie sprawy. 
Informacje o wymaganych 
dokumentach, wysokości nie-
zbędnych opłat oraz sposobach 
dokonania płatności można 
znaleść w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
pod adresem: bip.gliwice.eu/
karty-informacyjne.

UwaGa! Zawiadomienia 
o nabyciu/zbyciu pojazdu 
wraz z kopią dowodu zakupu 
można również złożyć:
 drogą elektroniczną za po-

średnictwem Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej ePUAP,

 pocztą tradycyjną za pośred-
nictwem operatora poczto-
wego,

 osobiście w Biurze Podaw-
czym – wejście od strony ul. 
Wyszyńskiego.

Szczegółowe informacje na ten te-
mat oraz formularze zawiadomień 
można znaleźćna stronach BIP:
 https://bip.gliwice.eu/naby-

cie-pojazdu,
 https://bip.gliwice.eu/zbycie

-pojazdu.

Złożenie zawiadomienia w termi-
nie 30 dni od dnia zakupu pojazdu 
pozwoli uniknąć kary pieniężnej, 
a rejestracji pojazdu można do-
konać w późniejszym terminie. 
Zawiadomienia złożone po 30 
kwietnia w innej formie niż wyżej 
wymienione (np. przesłane jako 
e-mail) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji na temat 
obowiązujących zasad obsługi 
klientów Wydziału Komunikacji 
można znaleźć na stronie bip.
gliwice.eu/zasady-obslugi-w-po-
szczegolnych-wydzialach. (KM)

Zmiana zasad obsługi w referacie rejestracji Pojazdów
Od 26 kwietnia stanowiska obsługi w referacie rejestracji 
Pojazdów w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 
21 oraz filii UM przy ul. Jasnej 31a są znów w szerszym za-
kresie dostępne dla klientów indywidualnych.

https://rezerwacjakm.gliwice.eu/
https://rezerwacjakm.gliwice.eu/
https://rezerwacjakm.gliwice.eu/
https://rezerwacjakm.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/nabycie-pojazdu
https://bip.gliwice.eu/nabycie-pojazdu
https://bip.gliwice.eu/zbycie-pojazdu
https://bip.gliwice.eu/zbycie-pojazdu
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
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Uwaga kierowcy! Praca wre

Kolejne zwolnienia  
z opłat dla przedsiębiorców

Zmieniła się organizacja ruchu na fragmencie ul. Młyńskiej, trwają intensywne prace na skrzyżowaniu ulic: Zabrskiej, 
Błogosławionego Czesława i Hutniczej oraz przy budowie łącznika ul. Chałubińskiego z ul. tarnogórską. Po zakończeniu 
robót poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo, w niektórych miejscach powstaną też drogi dla rowerów i ciągi 
pieszo-rowerowe. Kierowcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie.

Zakres robót na skrzyżowaniu 
ulic: Zabrskiej, Błogosławionego 
Czesława i Hutniczej jest obszerny. 
Prace na ul. Zabrskiej rozpoczęły 
się już pod koniec stycznia. Od tej 
pory zdemontowano torowisko, 
rozpoczęły się roboty sieciowe, 
na ukończeniu jest budowa kana-
lizacji deszczowej i kanału techno-
logicznego w ciągu ul. Zabrskiej, 
w rejonie ul. Błogosławionego 
Czesława powstaje mur oporowy. 
W maju  rozpoczną się tam prace 
przy wykonaniu konstrukcji jezdni 
i ułożeniu krawężników. Całość 
powinna być gotowa w III kwartale. 

– W miejscu, gdzie przebudowy-
wane jest skrzyżowanie powsta-
nie sygnalizacja świetlna, która 
nie tylko usprawni możliwość 
włączania się do ruchu do ul. 
Zabrskiej, ale przede wszystkim 
zwiększy w znaczący sposób bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym. 
Wraz z przebudową skrzyżowania 
powstanie także kolejny, ok. 250 
m odcinek drogi dla rowerów, bę-
dącej kontynuacją wybudowanej 
trasy w ciągu ul. Jagiellońskiej, 
przez remontowany w ubiegłym 
roku odcinek ul. Zabrskiej, aż do 
wiaduktu kolejowego nad torami 
– mówi Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. 

Rejon, w którym trwają roboty 
jest wyłączony z ruchu. Objazd 
poprowadzono ulicami: Jagiel-
lońską, Hlubka, Piwną, Traugutta 
i Dąbrowskiego.

Na czas robót wprowadzono też 
dodatkowe zmiany w organizacji 
ruchu na ulicach przyległych do 
remontowanego odcinka: na ul. 

Błogosławionego Czesława od ul. 
Zabrskiej do ul. Paulińskiej obo-
wiązuje ruch dwukierunkowy, na 
ul. Paulińskiej wyznaczono ruch 
tylko w jednym kierunku (do ul. 
Franciszkańskiej). Ruch pieszych 
odbywa się tylko jedną stroną 
wiaduktu. Przystanki autobusowe 
linii A4 zostały przeniesione na ul. 
Franciszkańską i Jagiellońską.

Przypominamy, że w ubiegłym roku 
zakończył się I etap przebudowy ul. 
Zabrskiej. Wymieniono wówczas 
nawierzchnię jezdni i chodników, 
przebudowano oświetlenie uliczne 
i wymieniono infrastrukturę pod-
ziemną. Powstał też odcinek ścieżki 
rowerowej i zatoki autobusowe. 
W pasach drogowych nasadzono 
drzewa i krzewy.

W sierpniu 2019 r. wprowadzono 
ograniczenie ruchu na ul. Siemiń-
skiego, na której działa miejski po-
dwórzec. Od tego czasu natężenie 
ruchu na ul. Młyńskiej sukcesywnie 
rosło. Dlatego Zarząd Dróg Miej-
skich zdecydował o wprowadzeniu 
jednego kierunku ruchu na ul. 
Młyńskiej, ale tylko na odcinku od 
ul. Powstańców Warszawy do ul. 

Jasnogórskiej. Zmiana organizacji 
ruchu ma przyczynić się m.in. do 
poprawy bezpieczeństwa w obrę-
bie skrzyżowania ulic: Młyńskiej 
i Powstańców Warszawy. 

By zwiększyć bezpieczeństwo pie-
szych również na ul. tarnogórskiej, 
w rejonie skrzyżowania z ul. Gie-
rymskiego zmieni się organizacja 
ruchu. Częściowo wyeliminowany 
zostanie postój pojazdów wzdłuż 
ulicy Tarnogórskiej, powstanie 
azyl przy przejściu dla pieszych. 
Podobne rozwiązanie zostanie 
zastosowane także w ciągu ul. 
daszyńskiego, na odcinku od ul. 
Ficka do ul. Św. Ludwika (powsta-
nie azyl dla pieszych) i w ciągu ul. 

toszeckiej, przy przejściu w rejonie 
alei Witoszka (pasy ruchu w kie-
runku Łabęd zostaną ograniczone 
z dwóch do jednego). 

Ruszyła budowa 500-metrowego 
łącznika ul. Chałubińskiego z ul. 
tarnogórską. Wzdłuż łącznika 
przebiegał będzie ciąg pieszo-ro-
werowy, powstanie też oświetlenie 
uliczne i nowa kanalizacja desz-
czowa. Ponadto przebudowany 
zostanie odcinek ul. Tarnogórskiej 
i skrzyżowanie ul. Halika z ul. Tar-
nogórską, powstanie też trójwlo-
towe skrzyżowanie. 

– Budowa połączenia ul. Tar-
nogórskiej z ul. Chałubińskiego 

wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa i komfortu jazdy. Przede 
wszystkim umożliwi skomuniko-
wanie istniejącej zabudowy, m.in. 
przy ul. Grodeckiego i terenów 
przyległych, przeznaczonych 
w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego pod 
budownictwo mieszkaniowe. Po 
zakończeniu prac w pasie drogo-
wym nasadzonych zostanie 113 
drzew: wiśnie, dęby i brzozy. Nie 
zabraknie krzewów – wzdłuż no-
wego łącznika nasadzimy 4,5 tys. 
tego typu roślin – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska. 

Inwestycja będzie kosztować blisko 
4 mln zł. Prace powinny zakończyć 
się w IV kwartale bieżącego roku.

Z powodu remontu kanalizacji 
deszczowej od 4 maja do końca 
miesiąca zamknięty dla ruchu 
będzie fragment ul. wybrzeże 
armii Krajowej, na odcinku 
między Instytutem Onkologii 
a wyjazdem do ul. Jana Śliwki. 
Objazd prowadził będzie ul. Ma-
rii Konopnickiej do ul. Henryka 
Sienkiewicza, dalej do ronda im. 
Stanisława Byliny, przez DTŚ z wy-
jazdem do ul. Jana Śliwki.  
 (mf)

Prace modernizacyjne na ul. Zabrskiejfo
t. 
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w związku z przedłużającą się pandemią i obostrzeniami Miasto Gliwice 
podjęło kolejne kroki, by wesprzeć mocno nadwyrężoną kondycję lokalnych 
przedsiębiorców. Na ostatniej sesji rady Miasta gliwiccy radni przyjęli pro-
ponowaną przez prezydenta Gliwic uchwałę zwalniającą przedsiębiorców 
z drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w lokalach gastronomicznych.
W lutym gliwiccy przedsiębiorcy 
zostali zwolnieni z pierwszej raty 
opłat za korzystanie ze zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
w lokalach gastronomicznych. 
Podczas ostatniej sesji Rady Mia-
sta gliwiccy radni podjęli uchwałę 
umożliwiającą zwolnienie ich 
z kolejnej – drugiej raty opłaty, 

wnoszonej do 31 maja i zwrócenie 
drugiej raty opłaty w przypadku 
osób, które dokonały wpłaty jed-
norazowej, za cały rok.

Możliwość zwolnienia z tych 
opłat dała samorządom nowe-
lizacja ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwią-

zaniach związanych z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych. 
W Gliwicach jest 166 punktów 
gastronomicznych, które będą 
mogły skorzystać z tego rozwią-
zania.  (mf)
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Na skrzyżowaniu ul. tarnogórskiej i ul. Gierymskiego 
powstanie azyl przy przejściu dla pieszych.
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POCZytaNe, OBeJrZaNe, POLeCaNe

aktywność ruchowa – 
ćwiczmy razem z naszymi 

pociechami
Każdy potrzebuje aktywności fizycznej. ćwicząc, chodząc, 
biegając, rozwijamy swój mózg, a dodatkowo zapobiegamy 
demencji. Coraz więcej mamy dowodów na to, że ruch pozy-
tywnie wpływa na plastyczność mózgu i utrzymanie funkcji 
poznawczych. Po aktywności fizycznej łatwiej przyswajamy 
wiedzę. dodatkowo wysiłek reguluje nastrój, szybkość reakcji, 
dobre samopoczucie. aby aktywność fizyczna spełniała swoje 
zadania i była skuteczna, musi być aplikowana w optymalnych 
dawkach, np. dwadzieścia minut dziennie marszu o umiar-
kowanej intensywności ma wpływ na poprawę aktywno-
ści mózgu dzieci i ich umiejętności szkolnych (np. w testach 
sprawdzających umiejętność pisania, czytania czy liczenia).

Unikanie rekreacji ruchowej jest przyczy-
ną nieprawidłowości rozwojowych, wad 
postawy, otyłości i wielu innych tzw. cho-
rób cywilizacyjnych. Wśród dzieci coraz 
częściej obserwuje się wady postawy. Na-
sze pociechy potrzebują ruchu, biegania, 
skakania, grania w piłkę czy wędrowania 
po lesie, zwłaszcza w dzisiejszych cza-
sach, kiedy współczesny świat i postęp 
cywilizacji usypia potrzebę ruchu. Ruch 
jest dobrym lekarstwem dla naszych 
dzieci na koncentrację i uwagę. Rozwija 
psychikę i osobowość dziecka. Dzieci 
nieśmiałe stają się pewniejsze siebie, 
gdy osiągną lepszą sprawność fizyczną. 
Ruch na świeżym powietrzu umożliwia 
rozładowanie nadmiernej energii, do-
starcza doświadczeń przestrzeni, uczy 
schematu własnego ciała, koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysły 
wzroku i słuchu, pozwala trenować 
zmysł równowagi (dzięki huśtaniu się, 
jeździe na rowerze czy deskorolce). Ruch 

i wszelkie zabawy ruchowe stymulują 
kształtowanie się różnych cech niezbęd-
nych w późniejszym życiu, np. poczucia 
odpowiedzialności, zdyscyplinowania 
i wytrwałości w pokonywaniu trudności. 
Wyrównuje także niekorzystne działanie 
takich bodźców jak np. telewizor czy 
komputer. Przez ruch i ćwiczenia fizyczne 
hartujemy organizm. 

Ćwicząc razem z dzieckiem, wspólnie 
spędzamy czas, bawimy się, a jedno-
cześnie mamy wpływ na dostarczenie 
codziennej porcji ruchu oraz wyrobienie 
dobrych nawyków. Należy pamiętać, że 
ograniczenie spontanicznej aktywności 
ruchowej dziecka jest sprzeczne z jego 
potrzebami rozwojowymi. Warto pro-
mować aktywność fizyczną w naszych 
rodzinach, bo wzmacnia to więzi i po-
prawia relacje z naszymi pociechami.

wioletta Paczuska

a co dla tych, którzy 
ruchu nie lubią? 

ruch to radość i zdrowie. ale co zrobić, gdy sportu 
nie lubisz? Kiedy jeszcze po latach śni ci się bieżnia 
szkolna albo gra w zbijaka, z tobą jako ofiarą w roli 
głównej?
Tyle że Tobie nie za bardzo takie 
zajęcia mieszczą się w jakimkolwiek 
grafiku. Zresztą poranne bieganie czy 
wieczorny nordic walking też nie...

Czy zatem jest jakakolwiek nadzieja 
dla takich jak Ty i ja? Na pewno tak. 
Najpierw pomyśl o tym, co lubisz. 
Tańczyć, odkurzając podłogi? Nad-
kładać drogi, wracając z pracy, tak 
żeby sprawdzić, co zakwitło w parku? 
Zmieniać trasę, wracając z dzieckiem 
z przedszkola czy wędrując po za-
kupy? Zacznij to robić świadomie. 
Ciesząc się tym, co odczuwasz. Miłym 
napięciem i zmęczeniem odczuwa-
nym głęboko w mięśniach.  

Japończycy mają filozofię kaizen. To 
w tłumaczeniu na język polski znaczy: 
„poprawa, zmiana na lepsze, polep-
szenie”. Jedna z jej zasad brzmi: „Wy-
mówki, że czegoś się nie da zrobić, 
są zbędne”. Nie ma wymówki, żeby 
zrobić mały krok do zmiany. Można 
wysiąść przystanek wcześniej czy za-

parkować auto nieco dalej i cieszyć 
się ruchem oraz budzącą się wiosną 
wokół. To właściwie kolejna z zasad 
tej filozofii: „Wybieraj proste rozwią-
zania, nie czekając na te idealne”.

Może z czasem tak polubisz chodze-
nie, że będzie Ci go wciąż za mało 
i zechcesz pospacerować wieczorem? 
Może zachce Ci się tańczyć z kimś, 
a nie tylko z odkurzaczem?

Jolanta Sajkowska

„Najlepszy”
ruch to zdrowie. wszyscy to wiedzą. Jedni ćwiczą, bo 
to lubią, inni, bo im zalecił lekarz, jeszcze inni chcą za-
chwycić piękną sylwetką. Są i tacy, którzy aktywność 
fizyczną zaczynają od kupna markowego stroju na 
siłownię i niekiedy na tym kończą.
Czasami bieganie pozwala uciec przed 
samym sobą, tą najgorszą wersją nas 
i dosłownie ratuje nie tylko zdrowie, 
ale i życie. Taką historię opowiada 
film „Najlepszy” w reżyserii Łukasza 
Palkowskiego z 2017 roku. W głów-
na rolę wcielił się rewelacyjny Jakub 
Gierszał, w pozostałych rolach m.in. 
Magdalena Cielecka, Artur Żmijewski, 
Janusz Gajos i Arkadiusz Jakubik.

Głównym bohaterem jest Jerzy Gór-
ski, Polak, który zdobył tytuł mistrza 
świata w podwójnym triatlonie (Do-
uble Ironman), czym zachwycił świat, 
a u nas pozostaje osobą praktycznie 
nieznaną. To historia życia młodego 
chłopaka z Legnicy, który chcąc uciec 
przed nudą codzienności i ojcem tyra-
nem, wpada w świat używek. Odloty 
narkotykowe, burdy, odwyki w szpi-
talu – to jego codzienność. Wydaje 

się, że ta równia pochyła jest drogą 
bez odwrotu. Jurek jednak przechodzi 
bardzo trudną, żeby nie powiedzieć 
brutalną terapię i powraca do zapo-
mnianej pasji sportowej.

Droga ta nie jest łatwa, nie wszystko 
udaje się za pierwszym razem, po 
każdym sukcesie widmo porażki jest 
bardzo wyraźne, a nagroda wydaje się 
być niewspółmiernie mała do ponie-
sionego nakładu pracy.

Ta fascynująca, pełna morderczego 
wysiłku, spektakularnych upadków 
i niezwykłej siły historia pokazuje, że 
ruch nie tylko poprawia sprawność 
fizyczną, ale czasami daje nam coś, co 
trudno sobie wyobrazić. Film zdecy-
dowanie warty obejrzenia, polecam!

aleksandra Łucka

Jesteśmy pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Myślimy, że wielu z Was nas zna. W końcu jesteśmy w Gliwicach od 1961 roku. 
Pomagamy, wspieramy, diagnozujemy. Od 2020 roku tworzymy nowy rozdział naszej historii w nowej siedzibie przy ul. Gierymskiego 1, a dzięki 
gościnności Miejskiego Serwisu Informacyjnego raz w miesiącu spotykamy się na jego łamach. Tutaj zapraszamy na porcję przemyśleń, refleksji, 
recenzji, a na stronę Fb lub www.poradnia.gliwice.pl po bieżące informacje o naszych działaniach. Zachęcamy do lektury!!!

Redakcja

Coraz rzadziej z miejsca na miejsce przemieszczamy się pieszo. Coraz częściej 
korzystamy z samochodu w drodze do pracy, odwozimy nim dzieciaki do 
szkoły, jeździmy na zakupy. Zabawy i gry podwórkowe naszych milusińskich 
należą do rzadkości i odchodzą w zapomnienie. Zdajemy sobie sprawę, że to 
nie jest zdrowe, że powoduje otyłość, wady postawy, zaburzenia krążenia, 
zwiększa podatność na wiele chorób… Co robić? Zadbać o codzienną dawkę 
ruchu, bo ruch to zdrowie. Pozytywne efekty zaskoczą Was mile.

Maria Kotarba

Słowem wstępu

POradNiaNyM PiÓreM PiSaNe
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Po co nam ten cały sport?
Korzyści z ruchu jest bardzo wiele i pewnie większość z nas je zna. Mamy świadomość, jak ważną rolę odgrywa sport 
w naszym życiu. ćwicząc regularnie, poprawia się nam wydolność układu odpornościowego, jesteśmy mniej podatni 
na choroby, co szczególnie ważne jest w obecnej sytuacji pandemii. 
Aktywność fizyczna wpływa również na 
nasze zdrowie psychiczne – poprawia nam 
samopoczucie, ułatwia radzenie sobie ze 
stresem, napięciem, poprawia jakość snu 
i życia, pozwala na rozładowanie codzien-
nego stresu. Dzięki aktywności fizycznej 
możliwy jest również odskok od obecnie 
bardzo „ekranowego życia”. Wspólna 
sportowa pasja rodzica z dzieckiem to 
korzyści edukacyjne, wychowawcze, spo-
łeczne i emocjonalne. Dziecko, poznając 

świat sportu, uczy się geografii (poznaje 
kolory flag, miasta i kraje), poznaje litery, 
ucząc się nazwisk np. piłkarzy, zapamiętuje 
cyfry, sprawdzając numery sportowców 
itp. Dziecko widzi, że otaczający świat jest 
różny, że ludzie są różni. Poprzez rywaliza-
cję uczy się przeżywać porażki i wygrywać 
w taki sposób, by okazać przeciwnikowi 
szacunek. Uprawiając sport indywidualny, 
ćwiczy charakter, biegając samotnie, ma 
czas na przemyślenia. Grając natomiast 

w zespole, uczy się współdziałania w gru-
pie oraz buduje relacje z rówieśnikami. 
Ważne jest, by dzieci poznały walory spor-
tu, żeby uprawiały sport bez przymusu 
i nacisku dorosłego. My rodzice możemy 
być tylko przykładem, za którym dziecko 
będzie chciało podążać. Uczmy dzieci, 
że zwycięstwo jest ważne, jednak nie 
najważniejsze, że czasami wspólny czas 
spędzony z kolegą czy też rodzicem jest 
już jak zwycięstwo. Pracujmy nad tym, 

żeby dziecko odnalazło w sporcie pasję. 
Posiadanie pasji dodaje energii do dzia-
łania, pozwala się spełniać i realizować 
w wybranej dziedzinie. 

,,Podążaj za tym, co cię uszczęśliwia, 
a wszechświat otworzy ci drzwi, nawet 
gdyby wydawałoby się, że wokół są 
same ściany” (Joseph Campbell).

Krzysztof Koj

Zakończył się i etap przyznawania dotacji na wsparcie rozwoju sportu w ii półroczu 2021 roku. Uprawnione do uzy-
skania dofinansowania zostały kluby sportowe prezentujące najwyższy poziom sportowy w wybranych dyscyplinach 
priorytetowych. Obecnie trwa analiza merytoryczna złożonych wniosków w celu ustalenia wysokości wsparcia. Miasto 
nie zapomina przy tym o szkoleniu najmłodszych zawodników.
Od tego roku kluby zajmujące 
się uprawianiem takich dys-
cyplin, jak boks, curling, judo, 
ju-jitsu, kickboxing, kolarstwo, 
lekkoatletyka, modelarstwo lot-
nicze, orientacja sportowa, pły-
wanie, siatkówka kobiet, szachy, 
szermierka i tenis stołowy będą 
zobligowane do przeznaczenia 
na dzieci i młodzież co najmniej 
połowy otrzymanych środków. 
To efekt konsultacji z gliwickim 
środowiskiem sportowym treści 
uchwały Rady Miasta Gliwice 
w sprawie kierunków rozwoju 
sportu w mieście od 2021 roku, 
podczas których jedną z często 
powtarzających się uwag było 
ustalenie minimalnego progu 
dotacji na szkolenie młodych 
zawodników. 

Kolejna zmiana polega na tym, 
że realizacja zadań publicznych 
w innych dyscyplinach niż te 
ujęte w uchwale z grudnia 
2020 roku będzie powierzona 
klubom wyłącznie w zakresie 
szkolenia dzieci i młodzieży. 
Istotne jest bowiem zapewnie-
nie uzdolnionemu sportowo 
młodemu pokoleniu optymal-
nych warunków do podnoszenia 
poziomu sportowego, a także 
przygotowywanie nowych za-
wodników do reprezentowania 
kraju na zawodach międzyna-
rodowych.

dodatkowo w najbliższym cza-
sie ogłoszony zostanie przez 
miasto otwarty konkurs ofert 
na zadania związane ze szkole-

niem dzieci i młodzieży. Swoje 
oferty będą mogły złożyć w nim 
kluby reprezentujące dyscypliny 
priorytetowe (które nie złożyły 
wniosków w trwającym nabo-
rze lub nie zaklasyfikowały się 
do kolejnego etapu) oraz nie-
priorytetowe.

Warto pamiętać, że dotacje nie są 
jedyną formą wspierania szkole-
nia sportowego dzieci i młodzieży 
przez Miasto Gliwice. Obecnie 
prowadzone są prace nad orga-
nizacją bezpłatnych zajęć pozalek-
cyjnych finansowanych z budżetu 
miasta dla uczniów gliwickich 
szkół (tzw. SKS-ów). Otwierane 
są również kolejne klasy sporto-

we, wśród których w najbliższym 
czasie znajdą się m.in. klasy koszy-
karskie prowadzone pod szyldem 
„Akademii Koszykówki GTK Gliwi-
ce” – projektu, którego celem jest 

powstanie w mieście czołowego 
ośrodka koszykarskiego zajmu-
jącego się szkoleniem młodego 
pokolenia.  
 (KSP/kik)

ewa weber, 
zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za sferę sportu 
w mieście

– Chcąc wspierać rozwój sportu w mieście, musimy pamiętać, że jego przyszłość 
w dużej mierze zależy od potencjału i umiejętności młodego pokolenia. Zgodnie 
z obowiązującymi od lat zasadami zlecania zadań publicznych miasta w dziedzinie 
sportu, każdy z klubów otrzymujących dotacje z miejskiego budżetu zobowiązany 
jest przeznaczyć część środków właśnie na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. 
Od tego roku jednak nastąpiły w tym zakresie istotne zmiany. Wychodzimy 
z założenia, że szkolenie sportowe młodych zawodników to ogromna szansa 
na dalszy rozwój, efektywny rozwój gliwickiego sportu. Dlatego też przyjęliśmy 
kierunek nastawiony przede wszystkim na wspieranie klubów, które zajmują się 
rozwojem sportowym osób młodych, dając im tym samym szansę na osiągnięcie 
w przyszłości sukcesów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.fo
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KULtUra / OGŁOSZeNia
oferty pracy

Śląska Sieć  
Metropolitalna  

Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:

kontroler  
Strefy Płatnego  

Parkowania
Miejsce pracy: Gliwice

do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• kontrola wnoszenia opłat za parko-

wanie pojazdów samochodowych 
w Strefie Płatnego Parkowania 
w Gliwicach, 

• wystawianie zawiadomień o nie-
uiszczeniu opłaty za parkowanie lub 
parkowanie ponad opłacony czas,

• sporządzanie poprawnej dokumen-
tacji zdjęciowej,

• obsługa klienta Strefy Płatnego Par-
kowania w zakresie informacyjnym,

• sprawdzanie poprawności pracy 
urządzeń PIAP,

• przestrzeganie wyznaczonego cza-
su przejścia na realizację wyzna-
czonych zadań w danym rejonie.

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie śred-

nie,
• znajomość przepisów ustawy pra-

wo o ruchu drogowym oraz ustawy 
o drogach publicznych,

• podstawowa znajomość topografii 
miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego posługiwa-
nia się komputerem i smartfonem,

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

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

• spostrzegawczość i podzielność 
uwagi,

• zdolność szybkiego uczenia się.

dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na podob-

nym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do po-

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

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

pracę w firmie o stabilnej po- 
zycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam list motywacyjny, 
swoje CV wraz z oświadczeniem za-
wierającym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu re-
krutacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandydat na 
stanowisko kontrolera Strefy Płat-
nego Parkowania” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metro-
politalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkow-
skiej 37P w Gliwicach.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszcze- 
niu.

Śląska Sieć  
Metropolitalna  

Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:

młodszy specjalista  
ds. serwisu

Miejsce pracy: Gliwice

do głównych zadań osoby zatrudnionej na 
stanowisku będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii insta-

lacji teletechnicznych, światłowodowych 
oraz urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych,

• realizacja planów konserwacji instalacji 
oraz urządzeń,

• wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii 
oraz bieżącej eksploatacji urządzeń mo-
nitoringu CCTV, 

• montaż instalacji elektrycznych, nisko-
prądowych, teleinformatycznych, świa-
tłowodowych,

• praca z dokumentacją techniczną, spo-
rządzanie raportów, rejestrowanie wy-
konanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny elek-

trotechniki, elektroniki i transmisji świa-
tłowodowej,

• uprawnienia elektryczne SEP G1 w za-
kresie prac kontrolno-pomiarowych przy 
urządzeniach i instalacjach elektroener-
getycznych do 1kV,

• brak przeciwwskazań do pracy na wyso-
kości pow. 3 m,

• prawo jazdy kat. B,
• znajomość pakietu MS Office (w szczegól-

ności arkusza kalkulacyjnego),
• odpowiedzialność, dokładność, sumien-

ność, efektywność w działaniu, dobra 
organizacja pracy, komunikatywność, 
umiejętność pracy w zespole oraz od-
porność na stres.

dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na stanowisku 

elektryka,
• doświadczenie przy przeglądach agrega-

tów prądotwórczych o mocy znamiono-
wej powyżej 50 kW,

• uprawnienia alpinistyczne do pracy w do-
stępie budowlanym,

• umiejętność konfigurowania urządzeń 
sieciowych,

• prawo jazdy kat. B+E.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiada-

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

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

w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, 
prześlij nam list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.silesia.
pl w temacie „Kandydat na stanowisko 
młodszego specjalisty ds. serwisu” lub 
złóż osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkow-
skiej 37P w Gliwicach.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedy-
nie na wybrane oferty pracy.

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

Można już korzystać z wypożyczalni w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gli-
wicach. Po przerwie zbiory są znowu dostępne dla czytelników.
Z zachowaniem reżimu sani-
tarnego można już odwiedzać 
filie biblioteczne nr: 1, 5, 6, 7, 
9, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 
25 i 30. Wcześniej otwarte już 
zostały Biblioteka Centralna i Bi-
blioforum. Wszystkie oddziały 

MBP obsługują czytelników 
w punktach umiejscowionych 
przy głównych wejściach do 
bibliotek. Dodatkowo w ciągu 
dnia bibliotekarze organizują 
trzy przerwy na dezynfekcję 
i wietrzenie pomieszczeń (godz. 

10.00–10.15, 13.00–13.15, 
16.00–16.15). Czytelnie, stano-
wiska komputerowe i toalety 
pozostają nieczynne dla czy-
telników. Wszystkie oddziały 
są także zamknięte w soboty. 
 (mm)

Biblioteki już działają

„Stan zero” to spektakl dyplomowy studentów wydziału teatru tańca w Byto-
miu. Przedstawienie można oglądać na stronie internetowej teatru Miejskiego 
w Gliwicach do godz. 19.00 w piątek 30 kwietnia.

Przedstawienie powstało 
z inspiracji Szekspirowskim 
klasykiem – „Snem nocy let-
niej”. Za reżyserię odpowiada 
grupa pod kierunkiem Moniki 
Jarosińskiej. W spektaklu wy-
stępują: Magdalena Malik, Ma-

ria Pasek, Karolina Rentflejsz, 
Kacper Szklarski, Agnieszka 
Tańska, Anna Turczyńska i Se-
bastian Wylot.

„Stan zero” jest koprodukcją 
Akademii Sztuk Teatralnych im. 

S. Wyspiańskiego w Krakowie, 
Teatru Miejskiego w Gliwicach 
i Centrum Kultury w Lublinie. 
Do 30 kwietnia można go bez-
płatnie i bez logowania obejrzeć 
na stronie teatr.gliwice.pl.   
 (mm)

teatr tańca online
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OGŁOSZeNia
oferty pracy

Nr naboru: ZdM-KP.110.1.9.2021 
Zarząd dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  

do referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji  
dróg w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)

do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych,

2. udział w komisjach przetargowych,
3. weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych,

4. nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych,

5. prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT,

6. wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie,

7. udzielanie odpowiedzi na interpe-
lacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców, 

8. współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

9. prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek związany z projek-
towaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej. 

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.

2. wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia budowla-

ne do kierowania robotami budow-
lanymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracowni-
kach samorządowych, o drogach pu-
blicznych, Prawo budowlane, o szcze-
gólnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Prawo 
zamówień publicznych, ustawy o fi-
nansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na reali-
zację wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

3. informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
3.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych  
(ul. Płowiecka 31, I piętro) i na te-
renie miasta Gliwice.

3.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

3.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

3.5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

3.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

4. wymagane dokumenty i oświad-
czenia
4.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
4.2. Życiorys.
4.3. Kwestionariusz osobowy.
4.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

4.5. Formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NaBOry.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 10 maja 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów do 
Zarządu dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie in-
ternetowej www.zdm.gliwice.pl w za-
kładce NABORY wraz z wykazem nume-
rów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 11 maja 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
13 maja 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
5. inne informacje
5.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

5.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

5.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

5.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

5.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

5.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

5.7. Oferty niekompletne i/lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

5.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

Numer naboru ZdM-KP.110.1.8.2021
Zarząd dróg Miejskich,  

ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w referacie finansowo-księgowym w Zarządzie dróg 
Miejskich w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
do głównych zadań pracownika 
będzie należało: 
1. ewidencja wpłat bankowych, 

przypisów i odpisów należności 
oraz innych dokumentów sta-
nowiących podstawę zapisów 
księgowych,

2. weryfikacja poprawności zapi-
sów na kontach księgowych,

3. przygotowywanie przelewów, 
sprawdzenie poprawności da-
nych na przelewach bankowych 
z dokumentami finansowo-księ-
gowymi,

4. księgowanie dokumentów fi-
nansowo-księgowych,

5. naliczanie odsetek kwartalnych, 
6. terminowe i rzetelne sporządzanie 

sprawozdań budżetowych w za-
kresie dochodów budżetowych, 

7. sporządzanie innych sprawoz-
dań na potrzeby wewnętrzne 
i zewnętrzne,

8. prowadzenie ewidencji pozabi-
lansowej i bilansowej depozytu,

9. przeprowadzanie inwentaryzacji 
należności w drodze potwierdze-
nia sald i ich weryfikacja zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

10. sporządzanie zestawień po-
mocniczych niezbędnych do 
sporządzania bilansu jednost-
ki oraz przygotowanie ksiąg do 
zamknięcia roku,

11. przygotowywanie cząstkowej 
deklaracji VAT, 

12. prowadzenie postępowań eg-
zekucyjnych w zakresie zadań 
jednostki,

13. prowadzenie ewidencji środ-
ków trwałych oraz rozliczanie 
inwestycji.

wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie co najmniej 

średnie, o kierunku: ekonomia, 
rachunkowość, zarządzanie, 
finanse wraz z udokumento-
wanym doświadczeniem za-
wodowym w rachunkowości 
budżetowej,

2. dobra znajomość przepisów, 
w szczególności z zakresu:
• ustawy o rachunkowości, 
• ustawy o finansach publicznych;

3. znajomość statutowej działal-
ności Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach,

4. posiadanie obywatelstwa pol-
skiego,

5. pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie 
z pełni praw publicznych,

6. brak skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

7. obsługa komputera w zakresie 
pakietu Microsoft Office i pro-
gramów księgowych.

wymagania pożądane: 
1. znajomość ustawy o drogach 

publicznych,
2. umiejętność sporządzania analiz 

danych statystycznych, tworze-
nie prognoz, zestawień, planów 
w oparciu o materiały źródłowe 
i przewidywane założenia,

3. umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne: 
• kreatywność, komunikatyw-

ność, zdolności organizacyjne, 
umiejętność rzeczowej współ-
pracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, 
bezstronność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za 
powierzone zadania, silne na-
stawienie na realizację wyzna-
czonych celów, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku: 
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach dostoso-
wanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (ul. Płowiecka 31, 
I piętro),

2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

3. zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji,

4. wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrz-
nego i zewnętrznego (kontakt 
bezpośredni oraz telefoniczny),

5. praca w stresie i konieczność 
podejmowania decyzji pod 
presją czasu,

6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

informacja nt. wymaganych do-
kumentów: 
1. list motywacyjny ze wskaza-

niem numeru naboru,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NaBOry.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w ter-
minie do 7 maja 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Intere-
santów Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych 

kopertach oznaczonych tylko 
i wyłącznie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu do-
kumentów do Zarządu dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Za-
rządu Dróg Miejskich po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywa-
ne. W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandy-
dat zobowiązany jest (po otwar-
ciu ofert, tj. od następnego dnia 
roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania infor-
macji o nadanym numerze refe-
rencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.
pl w zakładce NABORY wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów re-
ferencyjnych nastąpi do 10 maja 
2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyj-
nej: 12 maja 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia 
pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego lub rozmowy 
kwalifikacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wyniósł 1%.
dodatkowe informacje 
1. W miesiącu poprzedzającym 

datę publikacji niniejszego ogło-
szenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Za-
rządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o nabo-
rze jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przy-
sługuje osobie niepełnospraw-
nej, o ile znajduje się w gronie 
pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wyma-
gania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z powyższego uprawnie-
nia zobowiązany jest do złoże-
nia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostęp-
ny w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
podlegają dane osobowe osoby 
zatrudnionej w wyniku przepro-
wadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub za-
wierające niepodpisane doku-
menty nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie 
przeprowadzona z zachowa-
niem wymogów bezpieczeń-
stwa, aktualnych na wyznaczo-
ny i ogłoszony wraz z numerami 
referencyjnymi dzień naboru.

Numer naboru: ZdM-KP.110.1.7.2021
Zarząd dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  

do referatu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym  
w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Wydawanie decyzji z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Gliwice na loka-
lizację obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego w pasch drogowych 
dróg publicznych. 

2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń 
związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego w pasach drogowych dróg 
publicznych.

3. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na przebu-
dowę lub remont obiektów lub urzą-
dzeń istniejących w pasie drogowym 
i niezwiązanych z gospodarowaniem 
drogą lub obsługą ruchu.

4. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na usy-
tuowanie obiektów budowlanych 
przy drodze w odległości mniejszej 
niż określone w ustawie o drogach 
publicznych (w ust. 1 art. 43).

5. Opiniowanie lokalizacji obiektów bu-
dowlanych lub urządzeń niezwiąza-
nych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego na 
drogach wewnętrznych, na terenach 
objętych decyzjami administracyjny-
mi o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych, na 
terenach będących własnością Gminy 
Gliwice i zarezerwowanych pod drogi 
publiczne w miejscowym planie zago-
spodarowania terenu.

6. Koordynacja i uzgadnianie dokumen-
tacji technicznej na realizację inwesty-
cji drogowych i innych.

7. Opiniowanie projektów zmian miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice.

8. Wydawanie opinii i koordynacja 
z referatami Zarządu Dróg Miejskich, 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach i in-
nymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Prowadzenie spraw wynikających z usta-
wy z 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych wraz z aktami wykonawczymi. 

10. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice oraz pro-
wadzenie ich rejestru.

wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie:

a) wyższe zakończone uzyskaniem 
tytułu inżyniera lub magistra inży-
niera o kierunku: budownictwo, 
drogownictwo, transport (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakre-
su: dróg i autostrad, budownic-
twa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji 
budowlanych i inżynierskich, inży-
nierii lądowej, inżynierii ruchu,

b) wyższe na kierunkach innych niż 
wskazane w ppkt. a, przy minimal-
nym 2-letnim doświadczeniu zawo-
dowym na stanowisku związanym 
z zarządzaniem pasem drogowym;

2. pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych;

3. niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

4. prawo jazdy kat. B.
wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów):
1. znajomość przepisów dotyczących 

działalności ZDM, w szczególności: 
a) ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (DZU z 2020 r., 
poz. 470 – t.j. ze zm.),

b) ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego 
(DzU z 2020 r., poz. 256 – t.j. ze zm.),

c) ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (DzU z 2020 r., 
poz. 713 – t.j. ze zm.),

d) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282 – t.j. ze zm.),

e) rozporządzenia z 2 marca 1999 r. 
Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (DzU z 2019 r.,  
poz. 1643 – t.j. ze zm.);

2. umiejętność redagowania decyzji 
i pism urzędowych;

3. znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach;

4. umiejętność czytania map zasadni-
czych i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem re-
alizacyjnym, aktywność w rozwiązy-
waniu problemów, samodzielność, 
zaangażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nasta-
wienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, od-
porność na stres.

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miej-

skich przy ul. Płowieckiej 31 (dosto-
sowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, parter) i na terenie miasta 
Gliwice.

2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji.

5. Wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kon-
takt bezpośredni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych. 

wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru,
2. życiorys, 
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są do-
stępne na stronie www.zdm.gliwice.pl 

w zakładce NaBOry.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów do 
Zarządu dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.
pl w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 4 maja 2021 r.
Planowany termin testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej: 6 maja 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę pu-

blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzającym 
datę publikacji niniejszego ogłosze-
nia o naborze jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu spełniających wymaga-
nia dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowią-
zany jest do złożenia wraz z dokumen-
tami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz.1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe 
osoby zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawierają-
ce niepodpisane dokumenty nie będą 
rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z numerami 
referencyjnymi dzień naboru.

http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
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OGŁOSZeNia
oferty pracy komunikaty

nierucHomoŚci

ZarZĄd  
BUdyNKÓw  
MieJSKiCH  

ii toWarzYstWo 
BUDoWNiCtWa 
SPOŁeCZNeGO  

Sp. z o.o. w Gliwicach
OFerta PraCy  

Na staNoWisKo 

inspektora nadzoru  
ds. budowlanych

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2.
wymiar etatu: 1,0.
Zakres obowiązków:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytko-

wania i właściwego stanu technicznego 
nieruchomości, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego,

• kontrola stanu technicznego budynków 
mieszkalnych,

• sprawdzanie jakości wykonywanych 
remontów,

• prowadzenie Książek Obiektów,
• odbiór i przekazywania mieszkań i lokali 

użytkowych,
• rozpatrywanie podań lokatorów,
• wykonywanie przeglądów rocznych 

budowlanych,
• zlecanie robót konserwacyjnych po 

przeglądach i bieżących zgłoszeń, kon-
trola ich wykonania i rozliczanie.

wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• mile widziane uprawnienia budowlane 

do kierowania i nadzorowania robót bu-
dowlanych bez ograniczeń wraz z przy-
należnością do Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, 

• znajomość branży zarządzania nieru-
chomościami, 

• znajomość MS Office,
• prawo jazdy kat. B.
• łatwość nawiązywania kontaktów 

z ludźmi.
Kandydatom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę,
• pełne wsparcie doświadczonego ze-

społu,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• po okresie próbnym możliwość zatrud-

nienia na umowę na czas nieokreślony.

Zainteresowane osoby spełniające 
powyższe kryteria prosimy o przesła-
nie dokumentów aplikacyjnych wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres poczty e-mail praco-
dawcy: kadry@tbs2.pl, kontakt telefonicz-
ny: 32/300-00-48.
termin składania ofert do: 14 maja 2021 r.

Poszukujemy kandydatów na 
stanowisko:

dyspozytor transportu 
samochodowego
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• planowanie tras oraz kontrola realizacji 

transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami 

i z innymi działami spółki,
• dbanie o jakość i terminowość dostaw,
• optymalizacja kosztów transportu.
twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy kierowców,
• biegła znajomość języka angielskiego lub 

niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu tras i budo-

waniu relacji ze zleceniodawcami,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane 

o profilu logistycznym),
• wysoko rozwinięte umiejętności interper-

sonalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uzna-

niowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta 
Multisport po roku zatrudnienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju za-

wodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyła-
nia CV na adres e-mail: katarzyna.figura@scl.
com.pl lub kontakt tel. 602-290-402.
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl w za-
kładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez 
pracodawcę Twoich danych osobowych za-
wartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie prze-
twarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku
-informacyjnego/. 

 

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. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● asystent do spraw księgowości   
   (osoba z orzeczonym stopniem   
   niepełnosprawności) 

wykształcenie średnie kierunkowe; za-
kres obowiązków: prowadzenie firm na 
KPiR, obsługa spółki z o.o; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● samodzielna księgowa 
wykształcenie min. średnie; doświad-
czenie w biurze rachunkowym, pro-
wadzenie pełnej księgowości, KPiR; 
umiejętność obsługi komputera; za-
kres obowiązków: księgowanie doku-
mentów w programie Comarch Opti-
ma, rozliczanie rachunków, wyciągów 
bankowych, analiza dokumentów pod 
kątem aktualnie obowiązującego prawa 
podatkowego; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Zabrze lub zdalnie;

● doradca klienta – sektor   
    Konstrukcja (materiały   
    budowlane, panele, drzwi) 

wykształcenie średnie/zawodowe; 
doświadczenie: mile widziane; znajo-
mość produktów będzie dodatkowym 
atutem; uprawnienia do obsługi wóz-
ków widłowych mile widziane; zakres 
obowiązków: profesjonalna i kom-
pleksowa obsługa klientów; sprzedaż 
produktów i usług dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb klienta; reali-
zacja i monitoring procesu zamówień; 
dbanie o wizerunek działu, dbanie 
o dostępność i ekspozycję towarów 

zgodnie ze standardami firmy; godziny 
pracy: 6.30 – 21.00 (zmiany 8-godzinne 
w podanych godzinach); miejsce pracy: 
Gliwice;

● lider produkcji 
wykształcenie średnie; doświadczenie: 
pół roku; zakres obowiązków: kontro-
lowanie wykonania produkcji i sposo-
bu rozliczenia czasu pracy podległych 
pracowników, wyznaczenie zadań i sta-
nowisk roboczych pracownikom przed 
rozpoczęciem zmiany, nadzór nad 
poprawnym sporządzaniem raportów 
produkcyjnych przez podległych pracow-
ników, inicjowanie działań korygujących 
i zapobiegawczych oraz usprawnień 
procesów produkcyjnych; trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● prowadzący pojazdy kolejowe  
    wyłącznie w obrębie bocznicy   
    kolejowej 

wykształcenie: brak wymagań; min. 
roczne doświadczenie w prowadzeniu 
pojazdów kolejowych (trakcja spali-
nowa), dyspozycyjność; uprawnienia 
do kierowania pojazdami kolejowymi 
w obrębie bocznicy kolejowej; zakres 
obowiązków: kierowanie pociągami 
lub pojazdami kolejowymi w obrębie 
bocznicy kolejowej; umowa na okres 
próbny; dwie zmiany; miejsce pracy: 
Pyskowice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 22 kwietnia 2021 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwicach 

na zachód od ul. Bojkowskiej, stanowiącej własność Mia-
sta Gliwice, użytek: dr – drogi, pow. gruntu 0,0466 ha, 
z księgi wieczystej nr GL1G/00038160/1.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych oznaczonych jako działki nr 168 i 169, obręb 
Bojkowskie Pola.
termin przetargu: 11 maja 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza działki brutto: 86 000,00 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: 8600,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 maja 2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, położonej w Gliwi-

cach na zachód od ul. Bojkowskiej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, użytek: dr – drogi, pow. gruntu 0,2587 ha, 
z księgi wieczystej nr GL1G/00038160/1.

Przetarg ograniczony jest 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. 
termin przetargu: 11 maja 2021 r., godz. 12.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza działki brutto: 477 000,00 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: 47 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 4 maja 2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności:
• lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Skar-

bu Państwa, o powierzchni użytkowej 79,52 m2, wraz 
z przynależnymi dwoma pomieszczeniami piwnicznymi 
o łącznej powierzchni 17,74 m2, usytuowanego w budyn-
ku przy ul. Kozielskiej 9a wraz z udziałem wynoszącym 
1433/10 000 w częściach wspólnych budynku i w pra-
wie własności gruntu, obejmującego działkę geodezyjną  
nr 490, obręb Nowe Miasto, objętą księgą wieczystą  
nr GL1G/00014553/9, o powierzchni 844 m2. 

termin przetargu: 10 maja 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości: 166 000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega 
zwolnieniu z podatku VAT.
wadium: 16 600 zł
termin wpłaty wadium: 4 maja 2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości obejmującej:
• zabudowaną działkę nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, 

o powierzchni 0,1166 ha, użytek Bi – inne tereny zabu-
dowane, Kw GL1G/00013292/4, położonej przy ul. Zie-
mięcickiej 20.

termin przetargu: 18 maja 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 250 920,00 zł

Cena nieruchomości jest ceną brutto, zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43  
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106). 
wadium: 25 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą 

wieczystą nr GL1G/00121547/7, ograniczonej do działki 
nr 128, obręb Kuźnica, położonej w Gliwicach przy rogu 
ul. Oświęcimskiej i ul. Jagodowej, stanowiącej własność 
Skarbu Państwa. Użytek Ba – tereny przemysłowe, pow. 
5,2450 ha.

termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:  
7 047 674,00 zł
Cena 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: 704 768,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 czerwca 2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości, stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• działka nr 7, obręb Bojków wschód, poł. na wsch. od  

ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,3330 ha, użytki: riiib – 
grunty orne, z Kw nr GL1G/00045818/1,

• działka nr 8/1, obręb Bojków wschód, poł. na wsch. od  
ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,2857 ha, użytki: riiib – 
grunty orne, z Kw nr GL1G/00045917/5,

• działka nr 18/1, obręb Bojków wschód, poł. na wsch. od  
ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,1000 ha, użytki: riiib – 
grunty orne, z Kw nr GL1G/00038759/7,

• działka nr 50/2, obręb Bojków wschód, poł. na płd. od 
autostrady a4, pow. gruntu 0,7496 ha, użytki: riiib – 
grunty orne (0,4066 ha), riVa – grunty orne (0,3430ha), 
z Kw nr GL1G/00038765/2,

• działka nr 75, obręb Bojków wschód, poł. na płn. od  
ul. Siennej, pow. gruntu 0,3000 ha, użytki: riiia – grunty 
orne, z Kw nr GL1G/00034540/1,

• działka nr 77, obręb Bojków wschód, poł. na płn. od  
ul. Siennej, pow. gruntu 0,5000 ha, użytki: riiia – grunty 
orne, z Kw nr GL1G/00038149/8,

• działka nr 656, obręb Bojków wschód, poł. na płd. od 
autostrady a4, pow. gruntu 0,2478 ha, użytki: dr – drogi; 
działka nr 662/4, obręb Bojków wschód, pow. gruntu 
0,6912 ha, użytki: dr – drogi, z Kw nr GL1G/00102370/6, 

• działka nr 657/2, obręb Bojków wschód, na płd. od au-
tostrady a4, pow. gruntu 0,1166 ha, użytki: dr – drogi,  
z Kw nr GL1G/00102371/3,

• działka nr 661, obręb Bojków wschód, poł. na płn. od 
ul. Siennej i ul. rolników, pow. gruntu 0,0264 ha, użytki: 
dr – drogi, z Kw nr GL1G/00038764/5,

• działka nr 663/2, obręb Bojków wschód, pow. gruntu 
0,0699 ha, użytki: dr – drogi, z Kw nr GL1G/00116374/5,

• działka nr 664/2, obręb Bojków wschód, pow. gruntu 
0,0687 ha, użytki: dr – drogi, z Kw nr GL1G/00038160/1.

Łączna powierzchnia działek: 3,4889 ha.
termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 6 437 000,00 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: 643 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 czerwca 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 „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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 pokładu rusztu kotła wr-25 nr 4.
termin składania ofert: 4 maja 2021 r. do godz. 9.30

Pełna treść dostępna jest 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 określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

utrzymanie czystości kanalizacji na terenie  
PeC – Gliwice Sp. z o.o.

termin składania ofert: 6 maja 2021 r. do godz. 11.00
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 247), podaje się do publicz-
nej wiadomości, że na sesji Rady Miasta Gliwice  
25 marca 2021 r. został uchwalony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w re-
jonie węzła autostradowego „Gliwice Sośnica” 
uchwałą numer XXiV/494/2021.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
został opublikowany 1 kwietnia 2021 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 2312 
i wejdzie w życie 2 maja 2021 r.

Z tekstem planu można się zapoznać na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
bip.gliwice.eu w zakładce: Rada Miasta/ Uchwały 
Rady Miasta – akty prawa miejscowego.

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 
ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa 
w art. 55 ust. 3, dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej (zakładka Planowanie przestrzenne\
Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 209.

preZyDent miaSta  
GLiWice
oGŁaSZa

Miasto Gliwice dzięki dotacji celowej przyznanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metro-
polię w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji realizuje w roku 
2021 projekt pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków wraz ze zmianą 
systemu ogrzewania w 2021 r.”. 
Przekazane środki finansowe przeznaczone zostaną na kompleksowe termomodernizacje 
oraz zmiany systemów ogrzewania.

mailto:kadry@tbs2.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.bip.gliwice.eu/
http://www.zgm-gliwice.pl
https://www.tbs2.pl/
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej 
wojewody Śląskiego w Biuletynie informacji Pu-
blicznej zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

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

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

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

1. wydzierżawienia nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice:
• nr 201/2021 do 6 maja 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
2. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 202/2021 do 10 maja 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunal-
nych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 160/2021, 208/2021, 212/2021, 216–217/2021 do 

10 maja 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali
-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
• nr 8/SP/2021 do 7 maja 2021 r.,
• nr 9/SP/2021 do 7 maja 2021 r.;
przeznaczoną do zbycia poprzez oddanie w użytkowanie 
wieczyste udziału 724/10 000, stanowiącą własność 
Skarbu Państwa:
• nr 6/SP/2021 do 11 maja 2021 r. 

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 73/2021 do 13 maja 2021 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 72/2021 do 13 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce 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 parterze budynku 
przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biu-
letynie informacji Publicznej (BiP) 
Zarządu dróg Miejskich w Gliwicach 
(www.zdm.bip.gliwice.eu) został 
podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do dzierżawy, stano-
wiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/12/2021 do 7 maja 2021 r.

oferuje do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

a1 i a4, dtŚ, dK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
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 
śródmieścia 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

nierucHomoŚci

iii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i Kw:
• działka nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0497 ha, 

Kw nr GL1G/00024024/4; użytek B – tereny miesz-
kaniowe.

Opis przedmiotu przetargu
Działka położona przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach w odle-
głości ok. 4 km od ścisłego centrum. W niedalekiej odle-
głości przebiega droga krajowa nr 88. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren działki 
niezabudowany, pokryty zielenią niską i pojedynczymi 
drzewami. Kształt działki zbliżony do prostokąta.
Zgodnie z mapą ewidencyjną w pobliżu działki zlokalizo-
wane są sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, 
wodociągowa, kanalizacji, gazowa i teletechniczna. Zgodnie 
z mapą ewidencyjną na działce zlokalizowana jest kanaliza-
cja, która nie stanowi infrastruktury drogowej i nie stanowi 
majątku Miasta Gliwice. W związku z powyższym będzie 
istniała konieczność utrzymania i remontu istniejącej in-
frastruktury przez nowego właściciela działki.
Z uwagi na brak alternatywnej możliwości skomunikowa-
nia działki nr 560 z drogą publiczną, istnieje możliwość 
włączenia ruchu drogowego z przedmiotowej działki do  
ul. Myśliwskiej nowym zjazdem. Działka porośnięta drze-
wami i wysokimi trawami, niezagospodarowana.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dys-
ponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 560, obręb Szobiszowice, położona jest na te-
renie, na którym od 17 października 2010 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Żerniki 
Zachód II. Przedmiotowy plan uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1091/2010  
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 
2010 r., poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 560, obręb Szo-
biszowice, znajduje się na terenie opisanym symbolem:
17MN – co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej inten-
sywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MN do 56MN 
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem miesz-
kalnym lub w budynkach wolnostojących,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 
z wyjątkiem inwentarskich),

c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.

Przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy 
B3 – pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, jej wymiary, usytu-
owanie względem stron świata oraz obowiązujące zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu, zdaniem Wydziału 
Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
może być utrudnione samodzielne zagospodarowanie 
przedmiotowej działki na cele zgodne z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 151 900,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 1600,00 zł

termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 maja 2021 r. o godz. 11.00 w sie-
dzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
I ustny przetarg przeprowadzony został 21 grudnia 2020  r. 
o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jas- 
nej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym. 
II ustny przetarg przeprowadzony został 3 marca 2021 r. 
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jas- 
nej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargo-
wą będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
wadium
Wadium w wysokości 15 190,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 560, obręb Szobi-
szowice oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 18 maja 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu.

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie ak-

tu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu no-
tarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządze-

niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2793/2020 
z 21 września 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-469/19 z 27 marca 
2019 r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 560, obręb Szobiszowice, wpisana do KW nr 
GL1G/00024024/5, położona w Gliwicach, stanowiąca 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-

darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 
z późn. zm.).

2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarial-
nej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 24 czerwca  
2021 r. 

3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetar-
gu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., która opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910, 
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00024024/5 oraz 
stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem sie-
ci. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. 
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej 
działki.

4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.

5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
2793/2020 z 21 września 2020 r.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, 
w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; 
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.

7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie 
internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektro-
nicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach. 

8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie 
nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie 
przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – 
zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

11. w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epi-
demiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu 
może zamieścić w Biuletynie informacji Publicznej 
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) informację o zmianie sposobu przeprowa-
dzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu 
tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.

iNFOrMaCJa SZCZeGÓŁOwa o oChroNie DaNYCh osoBoWYCh 
ZBieraNyCH PrZeZ UrZĄd MieJSKi W GLiwiCaCH1

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 w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 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 i na podstawie ustawy  
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. 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
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. 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,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej 

wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

1. 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.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

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 sierpnia 2019 r.

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

Zarząd Budynków 
Miejskich ii towarzystwo 

Budownictwa Społecznego, 
44-100 Gliwice,  

ul. warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

1. i ustnego nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego przy  
ul. Chorzowskiej 34 o pow. 10,62 m2

termin przetargu – 11 maja 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać  

w siedzibie zamawiającego pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie 

internetowej www.tbs2.pl

http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-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.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
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OGŁOSZeNia
nierucHomoŚci

8 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31a, w sali 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony 
na zbycie nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:

• nr 77/34, obręb Czechowice Północ, o pow. 1196 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, użytek 
„rV”, Kw GL1G/00092888/6, 

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, Kw GL1G/00092858/7, 
tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. Zbyciu nie podlegają ewentualnie 
istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

*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/
ogloszenia-i-komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu 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 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetar-
gu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 254 800,00 zł
wadium: 25 500,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2550,00 zł
Cena nieruchomości 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.).
Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-3638/21 z 11 lutego 2021 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Opis nieruchomości
Działka nr 77/34 o powierzchni 1196 m2 położona jest 
w kompleksie działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej i Bo-
rówkowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nowa zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, 
za północną granicą działki przebiega linia kolejowa oraz 
tereny użytkowane na cele rolnicze. Kształt działki jest re-
gularny, zbliżony do prostokąta o długości podstawy około  
42 m i wysokości około 28,5 m. Działka jest niezabudowana 
i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą roślinnością i sa-
mosiejkami drzew liściastych.
UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i kanalizacyj-
ne. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii 
elektrycznej oraz gazowe. Korzystanie z wszelkich urządzeń 
infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dyspo-
nentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.
Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemna 
sieć teletechniczna. Stan prawny dostępu do sieci nie jest 
uregulowany.
DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się w trzeciej linii zabudowy 
do ul. Borówkowej, od której prowadzić będzie dojazd po-
przez wydzieloną pod projektowaną ul. Poziomkową działkę 
nr 77/1 oraz działkę nr 77/51. 
Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nierucho-
mości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
„osiedle Czechowice” (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) teren położony w Gliwi-
cach przy ul. Poziomkowej obejmujący:
• działkę nr 77/34 oraz przeważającą część działki nr 77/1, 

obręb Czechowice Północ, oznaczony jest symbolem: 
13MN, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a. usługi nieuciążliwe,
b. budynki gospodarcze,
c. garaże,
d. sieci infrastruktury technicznej,
e. drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych,
f. zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g. obiekty małej architektury.

• działkę nr 77/1, obręb Czechowice Północ, w niewielkim 
fragmencie przy granicy z ul. Borówkową, oznaczony 
jest symbolem 02KdL, co oznacza: tereny dróg publicz-
nych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, który 
nie planuje w najbliższym czasie poszerzenia ul. Borówkowej 

oraz faktu, że działka nr 77/1 jest wykorzystywana jako droga, 
nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki oznaczonego 
symbolem 02KDL.
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie „Ow” obserwacji 
archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014  
z 8 maja 2014 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualna 
wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości powinna 
być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z obrębem 
geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
oraz numer NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 1 czerwca 2021 r. 
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwracane 
jest bezwzględnie na konto wpłacającego, bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do ponie-
sienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z naby-
ciem nieruchomości oraz złożenia w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,
• okazanie dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, do 
dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obec-
ność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym 
pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę 
na odpłatne nabycie nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności 
nieruchomości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. 8 lipca 2021 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach: pn. 
– śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, pokój 
nr 16, ul. Jasna 31A, tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3638/21 w sprawie sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do zbycia, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, 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 
(j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

8 czerwca 2021 r. o godz. 12.00, w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony 
na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:

• nr 77/35, obręb Czechowice Północ, o pow. 1218 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, użytek 
„rV”, Kw GL1G/00092890/3, 

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, Kw GL1G/00092858/7, 
tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. Zbyciu nie podlegają ewentualnie 
istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub „dostawców mediów”.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

*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/
ogloszenia-i-komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu 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 rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetar-
gu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 259 000,00 zł
wadium: 25 900,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2590,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-3637/21 z 11 lutego 2021 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Opis nieruchomości
Działka nr 77/35 o powierzchni 1218 m2 położona jest 
w kompleksie działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej i Bo-
rówkowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nowa zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane, 
za północną granicą działki przebiega linia kolejowa oraz 
tereny użytkowane na cele rolnicze. Kształt działki jest 
regularny, zbliżony do prostokąta o długości podstawy 
około 42,5 m i wysokości około 28,5 m. Działka jest nie-
zabudowana i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą 
roślinnością i samosiejkami drzew liściastych.

UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe i kanali-
zacyjne. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze 
energii elektrycznej oraz gazowe. Korzystanie z wszelkich 
urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnie-
nia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę 
nieruchomości.
DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się w trzeciej linii zabudowy 
do ul. Borówkowej, od której prowadzić będzie dojazd po-
przez wydzieloną pod projektowaną ul. Poziomkową działkę 
nr 77/1 oraz działkę nr 77/51. 
Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
„osiedle Czechowice” (uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) teren położony w Gliwi-
cach przy ul. Poziomkowej obejmujący:
• działkę nr 77/35 oraz przeważającą cześć działki nr 77/1, 

obręb Czechowice Północ, oznaczony jest symbolem: 
13MN, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.
Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a. usługi nieuciążliwe,
b. budynki gospodarcze,
c. garaże,
d. sieci infrastruktury technicznej,
e. drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych,
f. zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
g. obiekty małej architektury.

• działkę nr 77/1, obręb Czechowice Północ, w niewielkim 
fragmencie przy granicy z ul. Borówkową, oznaczony 
jest symbolem 02KdL, co oznacza: tereny dróg publicz-
nych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, który 
nie planuje w najbliższym czasie poszerzenia ul. Borówkowej 
oraz faktu, że działka nr 77/1 jest wykorzystywana jako droga, 

nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki oznaczonego 
symbolem 02KDL.
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie „Ow” obserwacji 
archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014  
z 8 maja 2014 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiąza-
ny jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualna 
wycinka drzew rosnących na terenie nieruchomości wymagać 
będzie wydania decyzji administracyjnej właściwego organu.
wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zaznaczeniem 
„Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz z obrębem 
geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL lub nazwa 
oraz numer NIP firmy, na której rzecz nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 1 czerwca 2021 r. 
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwracane 
jest bezwzględnie na konto wpłacającego, bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg.
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

przez oferenta, który wygra przetarg, 
• zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie 

wygrają, 
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się 

od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do ponie-
sienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z naby-
ciem nieruchomości oraz złożenia w Biurze Obsługi Intere-
santów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości,
• okazanie dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• aktualny (wydany w okresie do 3 miesięcy przed przetar-
giem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypad-
ku osoby prawnej) lub aktualne (wydane w okresie do  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

• W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna 
jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, 
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, 
zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności 
nieruchomości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. 8 lipca 2021 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach: pn. 
– śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, pokój 
nr 16, ul. Jasna 31A, tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
w 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3637/21 w sprawie sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nierucho-
mości przeznaczonej do zbycia, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, 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 
(j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 
(j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

iNFOrMaCJa SZCZeGÓŁOwa o OCHrONie daNyCH OSOBOwyCH ZBieraNyCH PrZeZ UrZĄd MieJSKi W GLiwiCaCH1

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 w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 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 i na podstawie ustawy  
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. 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
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. 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,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

1. 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 konse-
kwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

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 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
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OGŁOSZeNia
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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

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 klat-
ce schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
wadium: 9400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 7 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. KŁOdNiCKa 11a, lokal nr 13, i pię-
tro, pow. 43,17 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, wC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 117 400,00 zł
wadium: 11 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 5 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 30 kwietnia 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. tarNOGÓrSKa 28a, lokal nr 15, 
parter, pow. 69,53 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 174 800,00 zł
wadium: 17 500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 7 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. LiBeLta 3, lokal nr 4, i piętro, pow. 
39,54 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z wC, przedpokój, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 100,00 zł
wadium: 11 100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 5 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 30 kwietnia 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. ŚwiĘtOJaŃSKa 15, lokal nr 1a, 
parter, pow. 20,92 m2 + piwnica:  
4,03 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do wC znajdującym się na klatce scho-
dowej (stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 800,00 zł
wadium: 5100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 6 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 

maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. OKrZei 13, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 40,76 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 300,00 zł
wadium: 12 200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 14 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 11 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. ŻÓŁKiewSKieGO 9, lokal nr 1, par-
ter, pow. 62,45 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 600,00 zł
wadium: 17 100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 13 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. warSZawSKa 12, lokal nr 1, par-
ter, pow. 28,22 m2 + piwnica: 1,72 m2, 
1 pokój, kuchnia z przedpokojem, ła-
zienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
wadium: 7200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 12 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. tarNOGÓrSKa 34, lokal nr 13, 
iii piętro, pow. 38,96 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
wadium: 11 400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 7 maja 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. LiBeLta 11, lokal nr 4, i piętro, 
pow. 40,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 200,00 zł
wadium: 12 100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 12 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 

prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. MaStaLerZa 49, lokal nr 5, i pię-
tro, pow. 30,83 m2 + piwnica: 3,22 m2, 
1 pokój, kuchnia, wC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 600,00 zł
wadium: 8900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 13 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 10 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. USZCZyKa 7, lokal nr 3, parter, 
pow. 58,41 m2 + piwnica: 3,17 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 166 300,00 zł
wadium: 16 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 14 maja 2021 r. 
W oględzinach jednoczenie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 11 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. SieMiŃSKieGO 27B, lokal nr 10, 
parter, pow. 50,83 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z wC i przedpokój, lokal 
do generalnego remontu 
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 156 100,00 zł
wadium: 15 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. ŚwiĘtOJaŃSKa 43, lokal nr 4, 
i piętro, pow. 47,03 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój i łazienka, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 800,00 zł
wadium: 13 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. wOdNa 5, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 56,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
z dostępem do wC znajdującego się 
na klatce schodowej (stanowiące-
go część wspólną nieruchomości), 
budynek wodna 3, 5 oraz lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 000,00 zł
wadium: 9100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 

W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. wOdNa 5, lokal nr 7, ii piętro, 
pow. 51,63 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, budynek wod-
na 3, 5 oraz lokal do generalnego re-
montu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 700,00 zł
wadium: 8900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 20 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. ZaCiSZe 4, lokal nr 5, i piętro, pow. 
38,16 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpo-
kój, z dostępem do wC znajdującym 
się na klatce schodowej (stanowią-
cym część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 600,00 zł
wadium: 8800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 19 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234- 
-22-89.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. LiBeLta 17, lokal nr 2, parter, pow. 
40,19 m2 + piwnica: 8,14 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 600,00 zł
wadium: 11 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. wyBrZeŻe wOJSKa POLSKieGO 7, 
lokal nr 5, ii piętro, pow. 87,80 m2,  
4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka 
i przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 356 600,00 zł
wadium: 35 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

UL. ZyGMUNta StareGO 25, lokal  
nr 16, parter, pow. 32,29 m2 + piwnica: 
7,57 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, 
przedpokój, z dostępem do wC (sta-
nowiącym część wspólną) z wejściem 
z podwórza, lokal do generalnego re-
montu

termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 900,00 zł
wadium: 8600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

UL. MiKOŁOwSKa 22, lokal nr 13, 
i piętro, pow. 53,89 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, z dostępem do wC znajdu-
jącym się na klatce schodowej (sta-
nowiącym część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 145 100,00 zł
wadium: 14 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

UL. KrÓLOweJ JadwiGi 2a, lokal  
nr 23, iii piętro, pow. 28,65 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
wC znajdującym się na klatce scho-
dowej (stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 65 600,00 zł
wadium: 6600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

UL. PaderewSKieGO 24, lokal nr 2, 
parter, pow. 62,15 m2 + piwnica:  
4,48 m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, 
kuchnia, łazienka i wC, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 218 100,00 zł
wadium: 21 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 27 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

UL. CZarNieCKieGO 2, lokal nr 2, par-
ter, pow. 30,13 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 800,00 zł
wadium: 8500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 28 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 25 maja 2021 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

UL. ryNeK 2, lokal nr iii, i piętro, 
pow. 91,08 m2, 2 pomieszczenia, lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 438 800,00 zł
wadium: 43 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 6 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. BŁ. CZeSŁawa 50, lokal nr i, par-
ter, pow. 16,47 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 8.15

Cena wywoławcza nieruchomości: 45 600,00 zł
wadium: 4600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 7 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. dUBOiS 6, nr 8, iV piętro, pow. 
24,88 m2 + pom. gospodarcze:  
15,40 m2, 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 24 maja 2021 r., godz. 14.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 400,00 zł
wadium: 5100,00 zł

termin udostępnienia lokalu: 14 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 11 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 18 maja 2021 r.

UL. MONiUSZKi 10, lokal nr i, iV pię-
tro, pow. 33,54 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 8.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
wadium: 7200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 21 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 

W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 18 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5 telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. POwStaŃCÓw warSZawy 3, 
lokal nr 10, iV piętro, pow. 37,35 m2,  
2 pomieszczenia, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 31 maja 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł
wadium: 6400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 19 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 17 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.

termin wpłaty wadium: 25 maja 2021 r.

UL. eLSNera 3, lokal nr ii, parter, pow. 
30,54 m2 + pomieszczenie gospodar-
cze 22,85 m2 oraz komórka 3,11 m2,  
3 pomieszczenia, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 107 700,00 zł
wadium: 10 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 26 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 24 maja 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
termin wpłaty wadium: 1 czerwca 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.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz 
na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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