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#ZIELONEGLIWICE

300 dębów na Koperniku

Gliwicka odsłona ogólnopolskiej akcji „Czyste, Zielone Miasta” Stowarzyszenia Program Czysta Polska
spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dziękujemy wszystkim, którzy 15 maja byli
eko i dołożyli swoją cegiełkę do tego, by Gliwice były czyste i zielone!
W dzielnicy Kopernika, w lesie pomiędzy pływalnią Olimpijczyk a areną
lekkoatletyczną zasadzono 300 dębów.
Sadzonki zostały przekazane przez Lasy
Państwowe. Posadzili je gliwiczanie,
którzy bardzo licznie wzięli udział
w imprezie. Zebrano także sporo śmieci
pozostawionych w lesie. Razem z mieszkańcami w wydarzeniu wzięła udział
Ewa Weber, zastępczyni prezydenta
Gliwic.

Drzewa nie tylko produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, ale też neutralizują zanieczyszczenie i obniżają temperaturę powietrza. W Gliwicach regularnie
zazieleniamy miasto. Bo zielone miasto,
to dobre miasto!
(mm)

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Poza akcją sadzenia drzew i sprzątania lasu przy arenie lekkoatletycznej
odbył się rodzinny ekofestyn. Były
warsztaty malowania na plastrach
drewna czy zdobienia doniczek,
a także wielka wymiana plastikowych śmieci na wielorazowe butelki
z tritanu.

W sobotę 21 maja
elektrośmieci
będzie można oddać:
 godz. 10.00–12.00 –
Wojska Polskiego,
ul. Ordona (parking)
 godz. 12.30–14.30 –
Ligota Zabrska,
ul. Pocztowa
(przy szkole)

Kubły zamiast worków

Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach będą od
lipca gromadzić bioodpady do odbioru tylko w kubłach wielokrotnego
użytku, a nie w jednorazowych workach plastikowych. Wpłynie to
na ochronę środowiska naturalnego, a bioodpady będą skuteczniej
przetwarzane i w większej ilości przekazywane do dalszego wykorzystania.
Do nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach nie będą już dostarczane worki na
bioodpady. W zamian, od 1 lipca właściciele
domów jednorodzinnych będą mogli bezpłatnie otrzymać drugi kubeł brązowy o pojemności 120 litrów lub wymienić pojemnik obecnie
używany na większy o pojemności 240 litrów.
Wciąż będą mogli przekazywać do odbioru
maksymalnie tę samą masę bioodpadów co
wcześniej, kiedy dostarczane były także worki.
Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale
Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego
pod numerami telefonów: 32/238-54-22,
32/238-56-39 i 32/239-13-25.

Zmiany te wpisują się w szereg proekologicznych działań władz samorządowych
i wynikają z zapisów uchwały Rady Miasta
Gliwice (nr XXXIII/698/2022).
Wyeliminowanie worków przyniesie korzyści w całym procesie gospodarowania
odpadami. Poprawią się parametry bioodpadów oddawanych do kompostowni, bo
obecnie worki stanowią istotny problem.
Utrudniają tzw. doczyszczania odbieranego materiału – odpady biodegradowalne
zebrane w workach są rozdrabniane i przesiewane, a kawałki folii z worków przedostają się wraz z materiałem właściwym do
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zielone

kompostowania. To ma negatywny wpływ
na kompostowanie oraz na końcowe parametry uzyskanego produktu, który przy
odpowiedniej jakości może być wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie. Jakość
bioodpadów ma bezpośredni wpływ na
poziom ich przygotowania do ponownego
wykorzystania oraz na poziom recyklingu
odpadów komunalnych, który powinna
osiągać gmina.
Wydział UK informuje, że mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy jeszcze
posiadają worki, mogą je wykorzystać do
wyczerpania zapasów.
(al)

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

maj-czerwiec 2022 r.
Prezydent Gliwic Adam Neumann spotyka się z mieszkańcami kolejnych dzielnic. 10 maja o lokalnych sprawach
oraz perspektywach rozwoju swoich dzielnic rozmawiali
z prezydentem oraz jego zastępcami mieszkańcy Wójtowej Wsi i Ostropy. Spotkania są otwarte dla wszystkich
zainteresowanych.

We wtorek, 10 maja, odbyły się
kolejne spotkania – wzięli w nich
udział mieszkańcy Wójtowej
Wsi i Ostropy. Każde spotkanie
jest podzielone na dwie części: wprowadzającą, z krótkim
wideopodsumowaniem tego,
co wydarzyło się w Gliwicach
podczas ponad 2-letniej prezydentury Adam Neumanna, ze
szczególnym odniesieniem do
konkretnej dzielnicy, oraz część
przeznaczoną na wymianę
poglądów, zadawanie pytań.
Mieszkańcy dzielnic, w których
odbyły się spotkania, chętnie
dyskutowali z prezydentem
i jego zastępcami Ewą Weber
i Mariuszem Śpiewokiem oraz
zwracali uwagę, co można zmienić na lepsze lub w jakiej sprawie
interweniować.

Cykl KIERUNEK –
DZIELNICE potrwa
dwa miesiące. Do
końca czerwca prezydent Gliwic spotka się
z osobami chętnymi
do dialogu ze wszystkich gliwickich dzielnic, którym na sercu
leży dobro lokalnej
społeczności.

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Trwa cykl spotkań prezydenta
Adama Neumanna z mieszkańcami. Podczas wizyt w dzielnicach prezydent rozmawia
z gliwiczanami o tym, co dla
nich ważne. W wydarzeniu może
wziąć udział każdy i każdy może
zabrać głos w dyskusji na temat
dzielnicy, w której odbywa się
spotkanie.

Ważnymi tematami dla mieszkańców dzielnic Wójtowa Wieś
i Ostropa okazały się kwestie
związane z bezpieczeństwem
drogowym, głównie dzieci dowożonych lub doprowadzanych
do szkół i przedszkoli, inwestycje drogowe oraz komunikacja.
Mieszkańcy niepokoją się też
konsekwencjami realizacji pobliskich inwestycji deweloperskich.
Podczas wtorkowych spotkań
poruszono także m.in. kwestię
budowy zbiornika retencyjnego, kurczącej się tkanki rolniczej
w mieście, utrudnień w wyjeź-

dzie w godzinach szczytu z posesji zlokalizowanych przy drogach
podporządkowanych i zbyt głośnego szumu komunikacyjnego
dobiegającego z zachodniej
obwodnicy i autostrady A4.

Najbliższe spotkania
odbędą się:

. 24 maja dla mieszkańców
dzielnicy Baildona (godz.
16.30, Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 21) oraz dzielnic
Politechnika i Śródmieście
(godz. 18.30, Centrum 3.0,
ul. Studzienna 6);
. 31 maja dla mieszkańców
dzielnicy Kopernika (godz.
16.30, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul.
Syriusza 30) i Łabędy (godz.
18.30, Centrum Sportowo-Kulturalne Łabędź, ul.
Partyzantów 25).  (mf)

Niektóre sprawy zostały wyjaśnione od razu podczas
spotkania, ponieważ wiele poruszonych kwestii jest dobrze
znanych władzom Gliwic i są
już w trakcie rozwiazywania.
Pozostałe – z uwagi na szerszy
kontekst – zostały zapisane
i będą analizowane.

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami Gliwic – czerwiec 2022 r.

2.VI
7.VI
14.VI
21.VI

OBROŃCÓW POKOJU godz. 16:30
ZSP nr 4 (aula), ul. Obrońców Pokoju 4

LIGOTA ZABRSKA godz. 16:30

SP nr 11, ul. Pocztowa 31

BRZEZINKA godz. 16:30
ZSO nr 12, ul. Płocka 16

TRYNEK godz. 16:30

ZSP nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

23.VI

WOJSKA POLSKIEGO godz. 16:30

28.VI

CZECHOWICE godz. 16:30

CKZiU, ul. Kozielska 1

Stara Szkoła, ul. Nad Łąkami 1

ŻERNIKI godz. 18:30

SP nr 13, ul. Elsnera 25

SOŚNICA godz. 18:30

ZSO nr 14, ul. Jedności 35

STARE GLIWICE godz. 18:30

ZSP nr 13, ul. Rubinowa 16a

SIKORNIK godz. 18:30

ZSO nr 5, ul. Sikornik 34

ZATORZE godz. 18:30

GCE, ul. Okrzei 20

SZOBISZOWICE godz. 18:30

ZSP nr 10, ul. Jana Śliwki 8
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AKTUALNOŚCI

„Rzepicha”
dla uchodźców

Warto korzystać
z nieodpłatnej
pomocy prawnej!

Około 200 uchodźców z Ukrainy znajdzie schronienie w domu
studenckim Politechniki Śląskiej „Rzepicha”. Uczelnia wyremontowała budynek i przy wsparciu sponsorów wyposażyła pokoje.

– Politechnika od pierwszych
dni konfliktu udziela wsparcia
uchodźcom. Wykorzystujemy
naszą infrastrukturę oraz możliwość zakwaterowania w akademikach i w domu asystenta,
we wszystkich kampusach Politechniki Śląskiej. Ponieważ te
potrzeby są znacznie większe,
zdecydowaliśmy przywrócić
do użytku akademik, który
początkowo był wyłączony
z eksploatacji – powiedział
prof. Arkadiusz Mężyk, rektor
Politechniki Śląskiej.

Nieodpłatna Pomoc Prawna (NPP)
obejmuje wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa
karnego, prawa administracyjnego,
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa celnego, dewizowego i handlowego, przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, prawa podatkowego
(również w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej), ubezpieczenia społecznego, mediacji.

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Politechnika Śląska od początku
wojny w Ukrainie włączyła się
w pomoc uchodźcom. Jedną
z form wsparcia jest przygotowanie domu, w którym tymczasowe schronienie znajdzie
około 200 osób – w piątek,
13 maja, oficjalnie otwarto
wyremontowany akademik
„Rzepicha”. W wydarzeniu
wzięli udział: rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz
Mężyk, zastępczyni prezydenta Gliwic Aleksandra Wysocka
oraz Małgorzata Węglarska
z Caritas Diecezji Gliwickiej.

Wróciły bezpłatne porady prawne w formie stacjonarnej. Ze wsparcia ekspertów można korzystać
w kilku lokalizacjach w całym mieście. Pomoc przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej, która nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej, zarówno z Gliwic, jak i z Ukrainy.

Aby przystosować obiekt do
potrzeb nowych lokatorów,
odświeżono pokoje, wymieniono meble, materace
i pościel.
– W Gliwicach to już kolejny
ośrodek dla uchodźców z Ukrainy, tym razem otwarty przez
Politechnikę Śląską. Uczelnia
jest naszym partnerem w staraniach o zapewnienie godnych
warunków naszym gościom
z Ukrainy. W ośrodkach zorganizowanych przez miasto
zakwaterowanie znajduje

około 500 osób, w zasobach
Politechniki w Gliwicach około
100 osób. Ten ośrodek będzie
kolejnym, który będzie mógł
przyjąć rodziny potrzebujące
wsparcia – powiedziała Aleksandra Wysocka, zastępca
prezydenta Gliwic.

Zapisy na bezpłatne porady
prawne odbywają się za pośrednictwem infolinii NPP prowadzonej przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gliwicach pod numerem telefonu 517-081-054
(infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.30 do 10.30) lub za pomocą
poczty elektronicznej pod adresem npp_gliwice@ops.gliwice.eu.

Część wyposażenia domu studenckiego przekazał Caritas
Diecezji Gliwickiej. – Politechnika Śląska zwróciła się do
Caritasu z prośbą o wsparcie.
Przekazaliśmy część materiałów, które pomogły w wyposażeniu budynku – materace,
kołdry, pościel. Caritas Diecezji
Gliwickiej cały czas świadczy
działania pomocowe na rzecz
uchodźców, rodzin i osób indywidualnych. Mamy Centrum
Migracji i Uchodźców w centrali w Caritas Diecezji Gliwickiej
i tam rejestrowane są osoby,
które potrzebują wsparcia –
mówiła Małgorzata Węglarska
z Caritas Diecezji Gliwickiej.

Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej prowadzone są w:

 Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134
(adwokaci-radcy prawni),
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 12.00;
 Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Sikorskiego 134 (radcy prawni), od poniedziałku
do piątku w godz. od 12.30
do 16.30;
 Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Górnych Wałów 9 (adwokaci), od poniedziałku do
piątku w godz. od 14.00 do
18.00 (Uwaga! Tylko w tej
w tej lokalizacji w poniedziałki dostępny jest tłumacz
języka ukraińskiego).

Pierwsi uchodźcy z Ukrainy
już wprowadzili się do domu
studenckiego „Rzepicha”.

(Pol.Śl/mf)

Punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej i mediacji realizowanej przez Stowarzyszenie
„Sursum Corda” obsługiwane
są przez adwokatów, radców
prawnych w:
 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów
25, od poniedziałku do piątku
w godz. od 13.15 do 17.15;
 Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, ul. Kopernika 63,
od poniedziałku do piątku
w godz. od 15.00 do 19.00.

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i mediacji realizowanych
przez Stowarzyszenie „Sursum Corda” obsługiwane są
przez adwokatów, doradców
obywatelskich w:

 Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Partyzantów
25, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00;
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Gierymskiego 1, od poniedziałku do
czwartku w godz. od 14.00
do 18.00 oraz w piątek od
godz. 11.00 do 15.00.
Powyższe zadania realizowane
są ze środków budżetu państwa.
W każdy poniedziałek w godz. od
14.00 do 15.00 z darmowych porad prawnych można skorzystać
również w gliwickiej Izbie Wytrzeźwień przy ul. Okopowej 6.
Wizytę należy umówić pod
numerem telefonu 32/335-04-93. 
(mf)

RIPH zachęca: zgłoś kandydatów do nagrody
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zachęca
do zgłaszania kandydatów do
nagrody „Marka – Śląskie”. To
okazja, aby docenić aktywnych
ludzi, firmy i instytucje, które
poprzez swoją działalność kreują
pozytywny wizerunek naszego
województwa w kraju czy na
świecie.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Gospodarka, Nauka, Kultura, Sport,
Turystyka i rekreacja, Produkt,

4

Usługa, Zdrowie, Organizacje
pozarządowe, Dziedzictwo kulturowe regionu, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Media,
Osobowość roku.
Kandydatów do nagrody „Marka-Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe,
gospodarcze, wyższe uczelnie,
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy,
radia i telewizji. Zainteresowane

konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją
kandydaturę. Udział w konkursie
jest bezpłatny.
Wnioski wraz z odpowiednimi
załącznikami należy przesłać do
30 czerwca – wyłącznie pocztą
elektroniczną – na adres: markaslaskie@riph.com.pl (tylko
wyjątkowo można przesyłać
pocztą tradycyjną – na płycie CD
lub pendrivie – na adres Biura
Kapituły Konkursu: Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa

w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice).
Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie internetowej

www.riph.com.pl, uzyskać pod
numerem telefonu 32/231-99-79 lub e-mailem, pisząc na
markaslaskie@riph.com.pl.

(al)
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Oaza zieleni nad DTŚ

ŚRODOWISKO
zielone

Z każdym słonecznym dniem zmienia się i pięknieje zielony skwer nad Drogową
Trasą Średnicową w Gliwicach. Po rearanżacji stał się wielobarwną, zróżnicowaną
przestrzenią do wypoczynku, która cieszy oczy spacerujących.

Zieloną oazę nad DTŚ tworzy
dziś 127 drzew, blisko 2,4 tys.
krzewów, prawie 26 tys. bylin
i 32 tys. roślin cebulowych oraz
220 pnączy. Znajdziemy wśród

nich m.in. klony tatarskie, ambrowce amerykańskie, brzozy
pożyteczne, platany i graby,
jabłonie, klony, lipy czy wiśnie
różowe w dwóch odmianach.
Drzewa posadzono w specjalnie
przygotowanym podłożu – mieszance mineralno-organicznej,
pod którą rozłożono m.in. maty
antykorzenne zapobiegające
uszkodzeniu drenażu i stropu
tunelu DTŚ.
Wśród niezmienionego układu
alejek można dostrzec liczne
miejsca wypoczynku – różnego
rodzaju ławki, siedziska i leżaki.
Otaczające je, barwne kompozycje krzewów róż, hortensji,
tawuł, berberysów czy lawend

fot.G. Ożga / UM Gliwice

Nasadzono tam niemal 61 tys.
roślin różnych gatunków, które
dobrze czują się w miejskim
mikroklimacie, a harmonijnie
rosnąc i kwitnąc, są całoroczną
ozdobą skweru. O to dba m.in.
inteligentny system nawadniający, dostosowujący cykl podlewania do aktualnych warunków
pogodowych. Jego istotą jest
podaż odpowiedniej ilości wody
do roślin w sposób powolny, ale
równomierny. Potrzebne dane
pozyskuje ze stacji meteo.

pozwolą latem wyciszyć się
i zapomnieć o odgłosach miasta.

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Wzrok spacerujących przykuwają
obecnie karminowe kobierce tulipanów. Równie efektownie będą
prezentować się ozdobne, wielobarwne rabaty z traw i bylin,
wśród których znajdziemy m.in.
miskanty, trzcinniki, liliowce,
żurawki i maki. Za moment feerią
kolorów zachwycać będzie rów-

nież łąka kwietna z pożytecznymi
dla owadów kwiatami, takimi jak
chabry, rumianki czy dziurawce.
Całość zielonej przestrzeni skweru dopełnia ważny dla gliwiczan
wątek historyczny. Wyznaczający
ślad DTŚ dawny Kanał Kłodnicki
upamiętniają specjalne tablice
zawierające informacje, zdjęcia
oraz przebieg trasy kanału i instalacja przestrzenna z kamieni

pochodzących z dawnej śluzy
Kanału Kłodnickiego. Nie brakuje
też stojaków na rowery, zamontowanych z myślą o rowerzystach.
Inwestycja, zrealizowana przez
Miasto Gliwice w drugiej połowie 2021 roku, kosztowała
niemal 3,9 mln zł. Koncepcję
i projekt zagospodarowania
skweru przygotowała gliwicka
Pracownia 44STO. 
(kik)

Miejska energia ze słońca

Od blisko 2 lat na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – działają mikroinstalacje
fotowoltaiczne o łącznej mocy 80,6 kilowatopików. Pokrywają część zapotrzebowania obu obiektów na prąd, co korzystnie
wpływa na środowisko i finanse miasta. W tym roku profitów z tytułu użytkowania ogniw słonecznych przybędzie, bowiem
dzięki kolejnym instalacjom na terenie Gliwic, moc miejskich „solarów” powiększy się sześciokrotnie.

Instalacje fotowoltaiczne zostaną
zamontowane na 8 budynkach
oświatowych – siedzibach Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.
Andromedy 36, Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Kopernika 63,
Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Chorzowskiej
5 i internatu ZST-I przy ul. Krakusa,
VIII Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Sikornik 34, Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Sikornik 1,
Szkoły Podstawowej nr 36 przy
ul. Robotniczej 6 oraz Przedszkola Miejskiego nr 16 przy
ul. Sportowej 17, a także na bu-

dynku przy ul. Nad Łąkami 1, pełniącym funkcję świetlicy dla mieszkańców dzielnicy Czechowice.
Zadanie w formule „zaprojektuj
i wykonaj” zrealizuje częstochowska firma Inergis S.A., która pod
koniec kwietnia podpisała umowę
z Miastem Gliwice. Koszt inwestycji wyniesie ok. 2,4 mln zł, z czego
85% (maksimum 1,95 mln zł)
pokryje pozyskane przez Gliwice
dofinansowanie unijne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miasta Gliwice jednogłośnie
przystano na takie rozwiązanie.

Fotowoltaika
jest ekologiczna
i ekonomiczna!

fot. Freepik

W nadchodzących miesiącach na
9 gliwickich budynkach użyteczności publicznej zainstalowanych
zostanie łącznie ponad tysiąc paneli fotowoltaicznych o mocy 418,5
kilowatopików. Po ich montażu
miejski system instalacji solarnych
będzie dysponował mocą sięgającą
500 kilowatopików.

Słońce dla
biblioteki
Wykonanie mikroinstalacji
fotowoltaicznych na siedzibie
Biblioteki Centralnej przy ul.
Kościuszki 17 planuje też Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach. Aby sprostać finansowo
zadaniu i pokryć planowane wy-

datki kwalifikowalne związane
z realizacją tego projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014–2020,
dyrekcja placówki zwróciła się
do Prezydenta Miasta Gliwice
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z prośbą o zapewnienie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie
151 tys. zł. Zostanie ona spłacona jednorazowo, po otrzymaniu
unijnej refundacji projektu, nie
później niż 30 grudnia 2023
roku. Na majowej sesji Rady

Ogniwa nie emitują zanieczyszczeń, co pozwoli miastu na redukcję emisji dwutlenku węgla
o ponad 260 ton w skali roku oraz
obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM 10 o ponad 0,013 tony
rocznie. Pozyskiwanie energii
słonecznej nie generuje też hałasu, a panele można z czasem
poddać recyklingowi. Dzięki nim
wytwarzany jest darmowy prąd –
w przypadku gliwickich obiektów
oświatowych szacuje się łączną
produkcję energii na poziomie
około 334 MWh rocznie. Warto
dodać, że imponująca instalacja
fotowoltaiczna będzie też zasilała
kompleks Centrum Przesiadkowego w Gliwicach.
(kik)
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Strategia – impuls dla sportu

Od ubiegłego roku
działania miasta
realizowane są
zgodnie z założeniami kierunków
rozwoju sportu.
W ich myśl miejskie dotacje
dysponowane są tak, aby
w optymalny sposób wspierać
te dyscypliny sportu, w których gliwiccy zawodnicy osiągnęli wysoki poziom sportowy
oraz by zapewnić możliwość
uprawiania sportu wszystkim
zainteresowanym mieszkańcom
Gliwic. Największym wsparciem
objęto dyscypliny z tzw. I grupy
priorytetowej: piłkę nożną mężczyzn, koszykówkę mężczyzn,
futsal mężczyzn i piłkę ręczną
kobiet. Dofinansowane są
też dyscypliny z II grupy priorytetowej, charakteryzujące
się dużą liczbą zawodników
uprawnionych do uczestnictwa
w rozgrywkach organizowanych
przez polskie związki sportowe,
wysokim poziomem sportowym
klubów i zawodników oraz
rozwiniętą bazą sportową. To
boks, curling, judo, ju-jitsu,
kickboxing, kolarstwo, lekkoatletyka, modelarstwo lotnicze,
orientacja sportowa, pływanie,
siatkówka kobiet, szachy, szermierka i tenis stołowy.
W każdej z dyscyplin priorytetowych dotacje na szkolenie
wszystkich zawodników, zarówno w kategoriach seniorskich,
jak i młodzieżowych, oraz ich
udział w zawodach sportowych
otrzymuje tylko jeden gliwicki
klub posiadający najwyższy
poziom sportowy. Pozostałe
kluby w tych dyscyplinach mogą
otrzymać środki na szkolenie
sportowe dzieci i młodzieży.
Na przestrzeni kilkunastu miesięcy kwota miejskich dotacji na

6

szkolenie sportowe we wszystkich
kategoriach wiekowych w dyscyplinach priorytetowych została
zwiększona – w porównaniu do
stanu sprzed obowiązywania
strategii – z poziomu 6,6 mln zł
(I półrocze 2021 roku) do 7,1 mln
zł (II półrocze 2021 r.), a następnie 7,3 mln zł (I półrocze 2022 r.).
Dzięki temu, a także większemu
naciskowi na kwestie realizacji
celów sportowych oraz rozwoju
potencjału i umiejętności dzieci
i młodzieży w naborach wniosków oraz konkursach ofert na
realizację zadań z zakresu sportu, na przestrzeni roku wzrosła
liczba klubów z dofinasowaniem
w dyscyplinach priorytetowych.
W II półroczu 2021 r. było ich 32,
a w dobiegającym obecnie końca
jest ich 35. Wzrosła także liczba
(z 21 do 23) i wysokość dotacji
przyznanych na szkolenie dzieci
i młodzieży.

Z myślą o krzewieniu kultury fizycznej w Gliwicach
prowadzone są różnorodne, bezpłatne
zajęcia sportowe
dla uczniów szkół
podstawowych
i średnich, gliwiczan z niepełnosprawnościami oraz
mieszkańców po
60. roku życia.

Uprawiają oni na co dzień piłkę
nożną, koszykówkę, „szczypiorniaka”, czyli piłkę ręczną, pływanie, lekką atletykę, hokej na trawie oraz gimnastykę sportową.
Natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, w ramach
umowy między Miastem Gliwice
a Polskim Związkiem Koszykówki,

W ubiegłym roku w gliwickich
szkołach zorganizowano 2475
godzin zajęć SKS w koszykówce,
siatkówce, piłce nożnej, piłce
ręcznej, futsalu, badmintonie,
lekkoatletyce, tenisie stołowym
oraz ogólnorozwojowych grach
i zabawach sportowych. Intensywne treningi odbywały się
również w 33 prowadzonych
przez miasto klasach sportowych
i mistrzostwa sportowego, w których uczy się ponad 700 uczniów.

działa SMOK: Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki. Jego
zajęcia organizowane są w hali
Centrum Sportowo-Kulturalnego
„Łabędź”.
– Zgodnie z zapowiedziami,
w ubiegłym roku po raz pierwszy ogłosiliśmy również otwar-

fot. Unsplash

Gliwice stawiają na aktywność!
Każdego roku na działalność
sportową z miejskiego budżetu
przeznaczane są niebagatelne
kwoty. W 2021 r. na zadania
realizowane przez kluby sportowe, na nagrody, organizację
imprez i zajęcia sportowe miasto
wyasygnowało ponad 15 mln zł.
Do tego dochodzi systematyczne inwestowanie w infrastrukturę sportową, zwłaszcza przy
szkołach, a także w rozwój klas
sportowych.

fot. A. Ziaja / archiwum UM Gliwice

Gliwice to miasto wielu sportowych sukcesów i miejsce, w którym można korzystać z rozlicznych
aktywności. Tworzenie warunków sprzyjających ich dalszemu rozwojowi to jedno z ważniejszych
zadań gliwickiego samorządu, realizującego od ubiegłego roku nową strategię sportu. Główne akcenty stawia się na silniejsze wsparcie 18 dyscyplin priorytetowych, szkolenie dzieci i młodzieży,
upowszechnianie kultury fizycznej wśród gliwiczan i dalszy rozwój bazy sportowej.

te konkursy ofert na zajęcia
sportowe dla osób z niepełnosprawnościami – zwraca uwagę wiceprezydent Gliwic Ewa
Weber odpowiedzialna m.in. za
sferę edukacji i sportu w mieście.
– W pierwszej edycji, dotyczącej
zadań realizowanych w II półroczu
2021 r., miasto dofinansowało
treningi dla osób niesłyszących
w różnych dyscyplinach sportowych. W drugiej odsłonie, związanej z zadaniami realizowanymi
w 2022 r., dotacje przyznano
nie tylko na szkolenie sportowe
niesłyszących gliwiczan, ale też
na zajęcia pływackie dla dzieci
z niepełnosprawnościami i zajęcia tenisa stołowego dla dzieci
i dorosłych z różnymi rodzajami
niepełnosprawności.
Z zajęć organizowanych i dotowanych przez miasto korzystali też gliwiczanie powyżej
60. roku życia. W ubiegłym
roku do ich dyspozycji były
sesje tai-chi w parku Chopina
i prozdrowotna akcja „Zdrowe
Gliwice”. Miasto dofinansowało
też udział gliwickich reprezentantów w Letniej Olimpiadzie

Ewa Weber

zastępczyni prezydenta Gliwic, odpowiedzialna m.in. za sferę sportu w mieście
– Nasze miasto stara się coraz mocniej wspierać dyscypliny sportowe mające duże znaczenie dla rozwoju
lokalnego sportu i promocji marki Gliwic, oczywiście w ramach posiadanych możliwości finansowych. Na
przestrzeni ostatnich 2 lat łączna kwota dotacji na szkolenie sportowe w dyscyplinach priorytetowych wzrosła,
w skali półrocznej, o ponad 800 tys. zł, przy czym największy wzrost nastąpił po wejściu w życie kierunków
rozwoju sportu, w II półroczu 2021 r. Wzrosła też liczba klubów sportowych, które korzystają z miejskich dotacji.
Co więcej, od II półrocza 2021 r. beneficjentami naszego wsparcia zostały nowe grupy odbiorców. To kluby
sportowe, w których zrzesza się zawodników nieposiadających jeszcze licencji wydawanych przez związki
sportowe oraz osoby z niepełnosprawnościami, które nie są członkami takich związków.
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Gliwice doceniają
świetne wyniki
gliwickich sportowców.

fot. GUKS Carbo

Gliwice od lat kładą szczególny
nacisk na modernizacje i budowę
nowych obiektów sportowych
przy szkołach. Efekty widać m.in.
przy ul. Syriusza, gdzie powstała
arena lekkoatletyczna spełniająca wymogi Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki. W ostatnich
kilku latach do użytku oddano
wielofunkcyjne obiekty sportowe – przy ul. Kozielskiej (m.in.
hala bokserska), Chorzowskiej,
Górnych Wałów oraz Partyzantów. Najnowszym jest ukończona
w ubiegłym roku hala sportowa
przy I LO Dwujęzycznym, z którą
sąsiadują nowoczesne boiska:
wielofunkcyjne i do piłki ręcznej.

Raz jeszcze gratulujemy Państwu
fantastycznych wyników i trzymamy kciuki za kolejne udane
występy!
(kik)

fot. A. Oksztul

W planach miasta jest także rozbudowa sali szermierczej przy
ul. Warszawskiej 35, w której
trenują na co dzień utytułowani
szpadziści Piasta Gliwice oraz
utworzenie Akademii Sportowej,
czyli kompleksu boisk z kubaturowym zapleczem i towarzyszącą
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fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

W mieście przybywa miejsc do uprawiania sportów.

infrastrukturą usługową na działkach miejskich w dzielnicy Czechowice. Realizacja tej inwestycji
pozwoliłaby nie tylko na dalsze
doskonalenie umiejętności zawodnikom z klubów sportowych,
ale mogłaby zachęcić do uprawiania sportu kolejnych gliwiczan.

fot. UM Gliwice

Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Świat gliwickiego sportu tworzą
utalentowani zawodnicy i pełni pasji
trenerzy. Prezydent Miasta Gliwice
co roku nagradza ich osiągnięcia,
przyznając nagrody pieniężne i wyróżnienia. W 2021 r. uhonorował
58 zawodników oraz 14 trenerów,
reprezentujących 15 dyscyplin
sportowych. Lista tegorocznych
triumfatorów prezydenckich nagród
w dziedzinie sportu liczy 86 osób –
73 zawodników oraz 13 trenerów
i innych osób wyróżniających się
w działalności sportowej. Publikujemy ją w obecnym wydaniu „MSI
– Gliwice” na str. 8.

fot. Freepik

fot. MIG Gliwice

fot. UM Gliwice
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Listy osób, którym Prezydent Miasta Gliwice
przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2021 roku
W ubiegłym roku gliwiccy sportowcy niezmiennie udowodniali świetną dyspozycję. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia sportowe AD 2021
to ukoronowanie wysiłku, talentu i wytrwałości 86 osób –
73 zawodników oraz 13 trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej.
LISTA ZAWODNIKÓW NAGRODZONYCH
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
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Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Julia Korus
Łukasz Przybylski
Natalia Lewandowska
Dominika Kossakowska
Jakub Muszyński
Elżbieta Sieber
Jan Wenglarczyk
Mateusz Antkiewicz
Mateusz Nycz
Anna Wieczorek
Karolina Staszulonek
Wojciech Rzyczniak
Mikołaj Wesołowski
Paweł Klytta
Emilia Korkus
Kamil Olejniczak
Damian Michalak
Aleksander Staszulonek
Sebastian Majgier
Radosław Jaroszek
Agnieszka Lisewska
Aleksandra Polewka
Michał Towarek
Kinga Pogoda
Jakub Kucharczyk
Matylda Leśniak
Julia Nyga
Konrad Żurowski
Patryk Polasik
Igor Szkodny
Justyna Ciborska
Kacper Szczurowski
Magdalena Kostka
Marian Strzałka
Anna Kubicka
Grzegorz Krzemień
Jacek Tomczak
Michał Podulka
Igor Krzych
Zbigniew Drzewiecki
Damian Pietrzak
Michał Moroz
Jakub Wania
Anna Krzak
Barbara Kołtun

golf
łucznictwo
pływanie
pływanie
pływanie
pływanie
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
orientacja sportowa
modelarstwo lotnicze
boks
kick-boxing
kick-boxing
judo
trójbój siłowy
tenis stołowy
szachy
narciarstwo alepejskie
parasnowboard/siatkówka na siedząco
koszykówka
koszykówka
koszykówka
piłka nożna niesłyszących
piłka nożna niesłyszących
koszykówka niesłyszących
siatkówka niesłyszących
siatkówka niesłyszących

LISTA ZAWODNIKÓW WYRÓŻNIONYCH
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Zofia Kurz
Milena Ciechanowska
Zofia Bornus
Dagmara Piktas
Oliwia Janeczek
Błażej Kurowski
Seweryn Gusta
Franciszek Drobczyk
Kamila Gusta
Maria Szczurowska
Paulina Ostrowska
Weronika Kozdęba
Magda Ratyna
Wiktoria Jędrzec
Michalina Szymczyk
Maja Majerek
Julianna Polewka
Janusz Chrzanowski
Adrian Jaedtka
Piotr Chmielniak
Łukasz Laskowski
Łukasz Ihnatowicz
Szymon Kowalski
Przemysław Zimowski
Sebastian Laskowski
Robert Chmara
Radosław Wrzaszcz
Arkadiusz Wójcik

wspinaczka sportowa
wspinaczka sportowa
wspinaczka sportowa
akrobatyka sportowa
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
szermierka
orientacja sportowa
boks
judo
judo
judo
judo
judo
judo
judo
piłka nożna niesłyszących
piłka nożna niesłyszących
piłka nożna niesłyszących

LISTA NAGRODZONYCH TRENERÓW I INNYCH OSÓB
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Adam Spiecha
Wiesław Chrzanowski
Bartłomiej Pawlus
Bronisław Wołkowicz
Tomasz Polewka
Beata Polewka
Maciej Chudzikiewicz
Marek Julczewski
Piotr Markowicz
Kamil Wania

boks
boks
kick-boxing
judo
orientacja sportowa
orientacja sportowa
szermierka
szermierka
szermierka
koszykówka niesłyszących

LISTA WYRÓŻNIONYCH TRENERÓW I INNYCH OSÓB
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ
ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UZYSKANE W 2021 R.
Lp.

Imię i nazwisko

Dyscyplina sportowa

1.

Marek Głodek

judo

2.

Sebastian Majgier

szermierka

3.

Andrzej Sługocki

piłka nożna
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DZIAŁO SIĘ

Odlotowa impreza
14 i 15 maja na gliwickim lotnisku odbyły się „Noce pod
skrzydłami” – impreza, podczas której miłośnicy lotnictwa
znaleźli się w siódmym niebie. Niecodzienna rekonstrukcja
lotu balonem, podniebne pokazy i koncerty w hangarze
przyciągnęły wielu mieszkańców.
Okazją do „wzbicia się w powietrze” była nietypowa
rocznica – 14 maja 1790 roku
w Warszawie pierwszy Polak
wzniósł się w niebo balonem.
Był to ekscentryczny hrabia
Jan Nepomucen Potocki, miłośnikom literatury znany jako
autor „Rękopisu znalezionego w Saragossie”. W sobotę
14 maja z Rynku na lotnisko na
Trynku przejechał zaprzężony
w dwa konie powóz. W środku
był oczywiście hr. Jan Potocki
z nieodłącznym małym białym
psem. Po przyjeździe na Trynek Potocki wsiadł do kosza
balonu i poleciał – tak jak 232
lata wcześniej. Od tej widowiskowej rekonstrukcji pierwszego polskiego lotu balonem
rozpoczęła się impreza „Noce
pod skrzydłami”.

Podczas dwóch
weekendowych
dni na gliwickim
lotnisku nie brakowało atrakcji. Usatysfakcjonowani byli
zarówno powietrzni
żeglarze, którzy
obserwowali pokazy
akrobacji samolotowej, modeli samolotowych i skoków
spadochronowych,
jak i „głodni kultury”.

W ubiegłym roku w dawnych warsztatach lotniczych otwarto Gliwickie
Centrum Edukacji Lotniczej,
w którym mieści się między
innymi modelarnia i symulator
lotów, a tydzień temu – najnowocześniejszy w Polsce tor modelarski. Gliwickie lotnisko to

jedno z najciekawszych miejsc
na mapie miasta i jedna z jego
gospodarczych wizytówek.
„Noce pod skrzydłami” zostały
zorganizowane przez Centrum
Kultury Victoria i Aeroklub Gliwicki.
(mm)

fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Hangar na lotnisku w oba
wieczory rozbrzmiewał bardzo ciekawą muzyką. Dla
gliwiczan zagrali Jazz Band
Młynarski – Masecki i Cinema
Brass Band. Zorganizowano
także dwa seanse filmowe.
Można było obejrzeć między
innymi „Arktykę” z Madsem
Mikkelsenem i… Antkiem
z Gliwic, czyli samolotem Antonow AN-2, byłym członkiem
Aeroklubu Gliwickiego, który
po zakończeniu lotniczej kariery wystąpił w filmie Joego
Penny.

Gliwickie lotnisko tętniło
życiem, a zaciekawionych
mieszkańców nie zabrakło.
Dla niektórych była to pierwsza
wizyta w tym miejscu po zakończonej w 2020 roku modernizacji obiektu. Powstał wtedy
między innymi utwardzony,
blisko kilometrowy pas
startowy i płyta postojowa,
dzięki którym w miniony
weekend mogły tam lądować samoloty biznesowe.
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC
DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ
STARE KOTŁY WĘGLOWE?
do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007
					
a 2012 rokiem.
do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku
					
i zostały włączone do eksploatacji przed
						
1 września 2017 r.
Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

PRZYPOMINAMY: do 1 STYCZNIA 2022 r. należało zlikwidować kotły,
które wyprodukowano przed 2007 rokiem.

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-

dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu
z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła,
automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej
sieci ciepłowniczej;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed
datą złożenia wniosku);
do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
10

do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny),
posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej
normę EN 303-5.
do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych
posiadających certyfikat Solar Keymark.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.
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EKOLOGIA
DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym
dochodzie do 100 tys. zł.
NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na
paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł
w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym);
przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego
prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone,
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 14.00–16.00),
czystepowietrze.gov.pl.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
ZASIĘG

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

MIASTO GLIWICE

CAŁY KRAJ

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 19,5 tys. zł





1997

2018

Od max. 6 tys. zł
dla kotłów gazowych
do max. 10 tys. zł
dla pomp ciepła

Od max. 13,5 tys. zł
dla kotłów gazowych
do max. 40,5 tys. zł
dla pomp ciepła

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji
Nabór ciągły i refundacja
Od kiedy funkcjonuje
Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do
bazy CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Masz na to czas do 30 czerwca. W przypadku nowo uruchomionych instalacji –
14 dni od dnia ich pierwszego uruchomienia. UWAGA! Nowo uruchomione instalacje to również te,
w których dokonano zmiany starego źródła ciepła na nowe, np. piec, kominek.
Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest
posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.
Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.
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NIE PRZEGAP

Święto wszystkich dzieci

Pamiętacie z pewnością, kiedy jako dzieci całe dnie spędzaliście na podwórku. Akrobacje na trzepaku, malowanie
kredą, gra w chowanego, kopanie piłki... I właśnie na „Podwórko” z okazji Dnia Dziecka zaprasza Centrum Kultury
Victoria wraz z licznymi partnerami. Wierzcie, tego dnia także dorośli poczują się dziećmi!
Miejski Dzień Dziecka odbędzie
się 29 maja przy ul. Akademickiej
(plac główny przy Arenie Gliwice). Na „Podwórku” spotykamy
się o godz. 12.00. Gry, zabawy,
taniec, sport, animacje, warsztaty, sztuczki cyrkowe – przed
nami 6 godzin wypełnionych
atrakcjami.

Dzięki licznym warsztatom
rozbudzimy w najmłodszych
kreatywność. Do ramek tra-

fią obrazy z suszonych kwiatów, a na deskach powstaną
żywe obrazy, czyli kompozycje
kwiatowe. Z patyczków, wełny
i bibuły powstaną zabawki,
z tektury – imprezowe piniaty
i kolorowe jednorożce. „Babka
zielarka” zaprosi na warsztaty
o naturze, podczas których m.in.
poznamy właściwości ziół i posadzimy swoje sadzonki. W niebo
poszybują latawce, które wcześniej dzieci zbudują same. Do
świata literatury zaprosi nas
Miejska Biblioteka Publiczna.
Komu bliżej do nowoczesnych
technologii, powinien odwiedzić
warsztaty technologiczne, a tam
budowanie robotów z klocków

lego, wykonanie drewniano-metalowych zabawek i polowa
drukarnia! Przekonamy się, czy
roboty zastąpią nas w sprzątaniu… Z myślą o najmłodszych
dzieciach powstanie strefa
maluszka z zabawami sensorycznymi z wykorzystaniem
naturalnych produktów, malowaniem buzi i animacjami (także
dla rodziców).

W podróż w czasie zabierze
nas Muzeum PRL. Kto odwie-

dzi przygotowaną ekspozycję,
cofnie się o kilkadziesiąt lat: wejdzie do w pełni umeblowanego
pokoju. A tam nie tylko podstawowe wyposażenie mieszkania,
ale też wózek dziecięcy, rower
i hulajnoga.

Najlepiej uczymy się przez zabawę. Przekonywać będzie nas

do tego Centrum Popularyzacji
Nauki Politechniki Śląskiej, która
zorganizuje warsztaty technologiczne. Naukowcy przygotują dla
dzieci mnóstwo doświadczeń.
Majsterkowicze zajrzą do silnika
samochodu i nauczą się podstaw
elektroniki. W niebo wzbijemy

się dzięki Laboratorium Wirtualnego Latania. Mali chemicy
stworzą słynne glutki i poznają
tajemnicę pH. Mali inżynierowie w jadalnej ziemi poszukają
żelkowych dżdżownic.

Na „Podwórku” koniecznie
zajrzyjcie na ulicę Śląską. To

będzie prawdziwy hula-hoop
fest! Zaprezentowane zostaną
najsłynniejsze podwórkowe gry,
w które dzieci z naszego regionu bawiły się przed laty (a może

i teraz?). Będzie więc kulanie
felgi na 1000 fajerek, ciepanie
do ozdobnej kołkastli, granie
o kotloki. Wszystko dzięki animatorowi, który z odniesieniem
do ciekawostek i anegdot oraz
z wykorzystaniem stylizowanych
strojów i rekwizytów, zabierze
nas na górnośląskie podwórko.

Dzieci kochają cyrkowe
sztuczki. Magia, iluzja, żonglerka, akrobacje – tego nie mogło
zabraknąć na naszym „Podwórku”.

Dla lubiących sport i rywalizację
przygotowano m.in. stanowiska
do minigolfa, warsztaty taneczne i tory wyścigowe (w tym Slot
Cars, na których ścigać będziemy
się zabawkowymi samochodami).
Informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.ckvictoria.pl. Wszystkie atrakcje przygotowane dla gości „Podwórka”
będą bezpłatne.


(Centrum Kultury Victoria)

fot. UM Gliwice

Miasto w rękach studentów

Rozpoczęły się IGRY – święto studentów Politechniki Śląskiej. Do piątku
miastem będą rządzić żacy. Głównym punktem programu będą oczywiście koncerty pod gołym niebem.
16 maja gliwickie juwenalia
rozpoczęły się od występu
Akademickiego Teatru Remont
i jam session w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”.
17 maja był dniem gier – zorganizowano grę miejską oraz
turniej planszówek. W środę
studenci obchodzili Dzień Sportu. Emocjonujący był zwłaszcza
Kłodnica Challenge, czyli spływ
kajakiem. Wieczorem na tak
zwanej łące igrowej w dzielnicy
akademickiej zorganizowano
wielkie grillowanie i kino pod
chmurką.

To, co najlepsze, czyli
koncerty, rozpoczną się
w czwartek 19 maja.
Ale zanim pod Areną Gliwice
wpadniemy w wir zabawy,
o godz. 16.00 nastąpi symboliczne przekazanie kluczy do miasta
braci studenckiej przez władze
miejskie, a uczestnicy IGRÓW
w fantastycznych przebraniach,
barwnym korowodem przejdą
na miejsce imprezy.
Między godz. 16.30 a 17.30
na trasie pochodu (Rynek 

12

Łydka Grubasa

Rodzinna zabawa

W sobotę 21 maja odbędzie się VI Gliwickie Święto Rodziny. W parku Chopina zaplanowano atrakcje dla małych i dużych.

ul. Zwycięstwa  ul. Wyszyńskiego  ul. Dworcowa  ul.
Dunikowskiego  ul. Łużycka
 ul. Krzywoustego  ul.
Akademicka  Arena Gliwice)
wystąpią czasowe utrudnienia
w ruchu drogowym. Kierowcy proszeni są o zachowanie
szczególnej ostrożności.

Wstęp wolny. Imprezę organizuje Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej przy finansowym wsparciu Miasta Gliwice.

(mm)

19 maja pod Areną Gliwice
wystąpią: Tamtej Nocy, Borys
LBD, Lej Mi Pół, Łydka Grubasa.

20 maja zabawę podczas
IGRÓW rozkręcą: Joe Palooka,
Stach Bukowski, Lordofon, Wojtek Szumański, Video.

Stach Bukowski

W jednym z najbardziej urokliwych zakątków Gliwic już o godz.
13.00 rozpocznie się piknik dla
rodzin z dziećmi. Na terenie
parku będzie można wziąć udział
w warsztatach plastycznych,
spotkać się z policjantami i strażnikami miejskimi, którzy udzielą
wskazówek na temat bezpieczeństwa, a także poćwiczyć zumbę.
Najmłodsi wyszaleją się na fantastycznych dmuchańcach, a razem
z rodzicami będą mogli spróbować
swoich sił w grach sportowych.
Na scenie wystąpią gliwickie przedszkolaki, uczniowie szkół oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”. Zaplanowano także
koncert zespołu Time. Gwoździem
programu będzie występ Queens
of Violin, któremu towarzyszyć bę-

dzie utytułowany zespół taneczny
Salake z Gliwic. Impreza zakończy
się około godz. 19.30.
VI Święto Rodziny to inicjatywa
koordynowana przez Radę Dzielnicy Śródmieście i Radę Dzielnicy
Łabędy, w którą włączają się
miejskie instytucje i jednostki
(Centrum Kultury Victoria, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski
Zarząd Usług Komunalnych,
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek
Działań Społecznych, Ośrodek
Pomocy Społecznej, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 14,
Szkoła Podstawowa nr 6) oraz
inne podmioty. Zabawa co roku
jest fantastyczna.
(mm)
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Z MIASTA

Pod patronatem św. Floriana
Walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi i wieloma innymi zagrożeniami. Są grupą zawodową
cieszącą się największym zaufaniem społecznym. Strażacy obchodzą w tym miesiącu swoje
święto. W gliwickich uroczystościach zorganizowanych 13 maja uczestniczył prezydent Gliwic
Adam Neumann.

Dziękujemy
dzielnym strażakom!
W KM PSP w Gliwicach służbę
pełni 235 funkcjonariuszy i 2
pracowników cywilnych. Na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego
działają też Ochotnicze Straże Pożarne zrzeszające 1205 członków,
z czego 839 jest uprawnionych do
udziału w akcjach ratowniczych.
Tylko w 2021 r. gliwicka straż pożarna odnotowała 4699 zdarzeń,
z czego 2708 na terenie Gliwic.
Strażacy walczyli z pożarami,
klęskami żywiołowymi i innymi
zagrożeniami. Prowadzili też
szereg działań podczas walki

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Podczas spotkania wręczono decyzje o włączeniu trzech jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych:
OSP Gliwice-Ostropa, OSP Kotulin
i OSP Sośnicowice do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
który ujednolica działania ratownicze podejmowane przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty
KSRG koordynuje walkę z pożarami
i innymi klęskami żywiołowymi
oraz ratownictwo techniczne, eko-

logiczne i medyczne na wszystkich
szczeblach administracji. W trakcie
uroczystości uczczono też minutą
ciszy ofiary wojny w Ukrainie oraz
zmarłych górników z KWP Pniówek
i Zofiówka, a także poległych w akcjach strażaków. Na zakończenie
zaprezentowano pięć nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych.

fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Gliwickie uroczystości z okazji
Międzynarodowego Dnia Strażaka
zorganizowane zostały na terenie
Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach.
Tego dnia prawie 160 strażaków
otrzymało awanse i wyróżnienia,
45 funkcjonariuszy nagrodzono
medalami, a 3 odebrało dyplomy
Komendanta Głównego. Strażaków
wyróżniono również nagrodami
pieniężnymi, w tym przyznanymi
przez prezydenta Gliwic za wzorowe wykonywanie zadań służbowych i szczególne osiągnięcia
w służbie (10 strażaków).

Podczas uroczystości prezydent Gliwic otrzymał okolicznościowy
medal z okazji 30-lecia powołania gliwickiej PSP i podzikowania
za wspieranie działań strażaków.

W ramach obchodzonego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka i z okazji 30-lecia powstania Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach w sobotę 7 maja ulicami miasta przejechała kolumna wozów strażackich.

z epidemią COVID-19, m.in.: dostarczali tlen medyczny do szpitali
i środki ochrony indywidualnej do
instytucji publicznych. Dodatkowo ratownicy medyczni KM PSP
zostali oddelegowani do szpitali
tymczasowych, strażacy pobierali
też wymazy w punkcie przy Arenie
Gliwice. Ponadto zaangażowali się
w akcje pomocowe dla uchodźców
z Ukrainy – zajmowali się i nadal
zajmują transportem uchodźców,
prowadzili zbiórkę sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy,
wraz ze strażakami z OSP przekazali
również umundurowanie, agregaty
prądotwórcze, pompy i samochód
pożarniczy. Gliwicki kontener
kwatermistrzowski oraz paliwowy
wspomagały działania strażaków
na granicy polsko-ukraińskiej,
a strażacy konwojowali transporty
humanitarne z innych państw.

Działalność straży
pożarnej jest bardzo
ważna, dlatego
Miasto Gliwice dofinansowuje i doposaża jednostkę oraz
ochotnicze straże
pożarne.
W 2021 r. przekazano z miejskiego budżetu prawie 220 tys.
zł na zadania KM PSP Gliwice,
m.in. na nagrody pieniężne,
zakup sprzętu informatycznego
i aktualizację projektu kolejnego
etapu modernizacji wnętrza zabytkowego budynku Komendy.
W 2022 r. Miasto planuje wesprzeć jednostkę kwotą prawie
1,5 mln zł, która przeznaczona
ma zostać m.in. na zakup umundurowania i wyposażenia (w tym

samochodu dowodzenia i łączności) oraz kontynuowanie prac
modernizacyjnych.
Miasto dofinansowuje też Ochotnicze Straże Pożarne mające
siedzibę w Gliwicach: Bojkowie,
Brzezince i Ostropie. Środki finansowe przeznaczane są m. in.
na bieżące funkcjonowanie OSP
oraz na zakup samochodów pożarniczych, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia ratowniczego,
środków ochrony indywidualnej,
umundurowania, remonty oraz
modernizacje remiz strażackich.
W roku 2021 przekazano członkom OSP łącznie prawie 1,7 mln,
a w bieżącym roku Miasta planuje wydatkować ponad 2,6 mln,
w tym m.in. na budowę nowej
remizy dla OSP w Gliwicach –
Brzezince. 
(mf)

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Dużo zdrowia i uśmiechu, pani Janino!
Pani Janina Odzierzyńska 12 maja świętowała setne urodziny. Z tej okazji,
w imieniu prezydenta Gliwic Adama Neumanna, życzenia szanownej
jubilatce złożyła Małgorzata Korzeniowska, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Gliwicach.
Janina Odzierzyńska przyszła
na świat 12 maja 1922 r.
w Samborze, w obwodzie
lwowskim nad Dniestrem. Do
szkoły uczęszczała we Lwowie
i tam zastała ją wojna. Po
wojennej zawierusze, na fali
repatriacji ludności polskiej
ze wschodu, wraz z rodziną
przybyła do Polski. Nigdy nie
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założyła własnej rodziny. Była
– jak sama mówi – bardzo
chorowita i zajęta pomocą
siostrom. Największą pasją
pani Janiny były rodzinne
podróże – zwiedziła Paryż,
Londyn i Jerozolimę. Lubiła też
szydełkować i dziergać na drutach, co obecnie uniemożliwia
jej słabnący wzrok. Pani Janina

jest w bardzo dobrej kondycji,
jest wesoła, dowcipna i nadal
mieszka sama! Pozostaje jednak pod opieką siostrzenicy,
która regularnie ją odwiedza.
Pani Janino, życzymy niesłabnącej radości życia, zdrowia i dużo
energii!

(mf)
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SPORT
fot. piast-gliwice.eu

Wygrana i jubileusz
Františka Placha

Gliwiczanie rozgromili
Akademików
14 maja na Wybrzeżu futsaliści Piasta zaaplikowali
gdańskim Akademikom aż 12 goli, tracąc przy tym
tylko jednego. Premierowego gola w Futsal Ekstraklasie zdobył Maciej Mazur, a jedno trafienie przypisano
graczowi gospodarzy.

W 27. min w polu karnym faulowany był Pegacha, a celnym
strzałem z szóstego metra popisał

się Cadini. Chwilę po wznowieniu gry Pegacha strzałem głową
pokonał wychodzącego z bramki
Sasiaka. Gdańszczanie próbowali
grać z lotnym bramkarzem, ale
efekt był tego taki, że Szadurski
strzałem z własnej połowy pokonał golkipera AZS-u. Aż pięć
minut minęło zanim Piast znów
zdobył gola. Po raz drugi na listę
strzelców wpisał się Pegacha.
Skuteczności Portugalczykowi
pozazdrościł Baklanov, który
zmienił wynik na 11:1. Jedynym
zawodnikiem Piasta z pola, który
w tym sezonie nie zdobył gola,
był Maciej Mazur. To zmieniło się
w 40. min tego spotkania, gdy
Piast grał wprzewadze, a młodzieżowiec ustalił wynik na 12:1.

W pierwszej części gry było
widać, że gospodarze „walczą
o życie”. Zawodnicy Bruk-Betu
agresywnie szli do każdej piłki
i wszystkie akcje chcieli kończyć
strzałem. Miejscowi nie potrafili jednak zaskoczyć Františka
Placha, który nie dał się pokonać. Tuż przed przerwą Słowak
popełnił jednak błąd i sfaulował swojego rywala w polu karnym, ale na jego szczęście Piotr
Wlazło zmarnował jedenastkę.
Podopieczni Waldemara Fornalika również tworzyli sobie
okazje do strzelenia gola.

Najbliżej trafienia do siatki była
para Kristopher Vida – Alberto
Toril. Ten pierwszy zagrał piłkę nad Tomaszem Loską, ale
bramkarz gospodarzy zdołał
ją wybić tuż przed głową drugiego. To była najlepsza okazja
Niebiesko-Czerwonych przed
przerwą.
Po zmianie stron zauważalna
była reakcja Piasta, który dążył
do zdobycia trzech punktów.
Starania gliwiczan przyniosły
pozytywny efekt już w 61.
minucie, kiedy wyszli na pro-

Wysokie zwycięstwo nie przesądza jeszcze o tym, kto w tym
sezonie sięgnie po mistrzostwo
Polski. W następnej kolejce Piast
podejmować będzie Rekord Bielsko-Biała. 

(piast.gliwice.pl/kik)

wadzenie za sprawą bramki
Tomáša Huka. Słowacki obrońca skutecznie wykorzystał rzut
karny. Do końca rywalizacji
Niebiesko-Czerwoni starali
się atakować, ale nie potrafili
strzelić drugiego gola. Podopieczni Waldemara Fornalika
skutecznie zagrali także w defensywnie, nie dopuszczając
do zagrożenia, dzięki czemu
František Plach zanotował
swoje 50. czyste konto w Ekstraklasie.
Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

fot. piast.gliwice.eu

Już w 2. min Zatović zamienił podanie Pegaczy na pierwszego gola.
W 6. min Cadini zagrał w pole karne,
tam był Mrowiec, który po długiej
przerwie zdobył gola na 2:0. Ledwie minutę później znów Mrowiec
wpisał się na listę strzelców, tym
razem kończąc szybką i składną
akcję. Mrowcowi pozazdrościł drugi
z pivotów – Śmiałkowski, który po
zagraniu z głębi pola podwyższył
wynik na 4:0. W 10. min indywidualną akcją popisał się Baklanov,
który będąc w sytuacji sam na
sam, podwyższył wynik na 5:0.
13. min okazała się pechowa dla
Wardowskiego, który tak niefortunnie interweniował, że umieścił
piłkę we własnej bramce. Wysokie
prowadzenie chyba troszkę uśpiło
podopiecznych Orlando Duarte, bo
w 17. min dali się zaskoczyć Majchrzakowi, który zdobył – jak się
miało okazać – honorową bramkę.

W sobotnim spotkaniu 33. kolejki PKO Bank
Polski Ekstraklasy (14 maja) Piast Gliwice wygrał
na wyjeździe z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza
1:0. Zwycięską bramkę dla Niebiesko-Czerwonych zdobył Tomáš Huk. Dla Františka Placha był
to setny mecz z rzędu rozegrany w pełnym wymiarze czasu i 50. czyste konto w Ekstraklasie!

LIdia Fidura na podium Mistrzostw Świata!
16 maja był świetnym dniem dla polskiego boksu olimpijskiego – na Mistrzostwach Świata
w Stambule reprezentantka GUKS Carbo Lidia
Fidura (+81 kg) wygrała walkę ćwierćfinałową
i zagwarantowała sobie medal! To wielki sukces
Biało-Czerwonych, których trenerem od kilku
miesięcy jest Tomasz Dylak.

fot. materiały PZB

32-letnia Lidia Fidura w pojedynku
o krążek pokonała Ukrainkę Mariię
Lovchynską 5:0 (30-24, 30-25, 3025, 30-25, 29-26). Z tą samą rywalką Polka wygrała jednogłośne
przed 3 laty w Międzynarodowych
Mistrzostwach Śląska.
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Od początku poniedziałkowa
walka układała się po myśli zawodniczki ze Śląska. Pierwszą
rundę wygrała 4:1, a bardzo wysoko prowadziła po drugiej, kiedy
dodatkowo Ukrainka dostała dwa
ostrzeżenia. W tej sytuacji tylko
kataklizm mógł odebrać zwycię-

stwo Lidii Fidurze. Na szczęście
nic złego się nie stało, a ogłoszenie wyniku było tak naprawdę
formalnością.
8-krotna Mistrzyni Polski zdobywała już medale Mistrzostw
Europy i Igrzysk Europejskich,
a teraz zapewniła sobie też medal
Mistrzostw Świata. W środowym
półfinale (18 maja, godz. 17.00)
miała zmierzyć się z Turczynką
Sennur Demir. Trzymamy kciuki za
jak najlepszy wynik! Dla Polski to
medal nr 11 w historii MŚ Kobiet,
pierwszy od 2012 roku. (PZB/kik)
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KOLORY MIASTA

ODNALEZIONY ARCHITEKT

Czy osoby załatwiające różne sprawy w gliwickim Urzędzie Miejskim mają świadomość, że w tych ścianach przed wojną funkcjonował luksusowy hotel, jeden z największych i najokazalszych na Górnym Śląsku? Pewnie tak, ale przypomnę historię jego powstania
jeszcze raz, robiąc to m.in. dla wnuczki jednego z projektantów – architektów budynku, Richarda Hermanna Oskara Gazego.
fot. fotopolska.eu

Haus Oberschlesien, przełom lat 20. i 30. XX w.

Gliwicki hotel ze względu na słabe,
grząskie podłoże musiał być posadowiony na 476 palach! I to było
przyczyną kłopotów i przeszacowania inwestycji, a w efekcie bankructwa inwestora. Dopiero w 1928 r.
dokończono jego budowę.

Oprócz pokoi hotelowych, wyposażonych w łazienki, były tu jeszcze
pomieszczenia o innym charakterze, na przykład sale przeznaczone
na spotkania większej liczby gości,
kawiarenki. Do wszystkich tych pomieszczeń można było dojechać

czterema windami. Ekskluzywny
wystrój hotelu wymagał od gości
odpowiednich stroi. Hotel nie był
przeznaczony dla zwykłych mieszkańców!
Stopniowe zmiany na gorsze zaczęły się po wybuchu II wojny światowej. W 1944 r. w hotelu mieścił
się komitet partyjny NSDAP. Czy
to było powodem podpalenia budynku przez żołnierzy radzieckich
po wejściu do miasta w 1945 r.?
Teraz już się nie dowiemy.

fot. Gleiwitz. Dari–Verlag, Berlin–Halensee, 1928.

Germaniaplatz – dzisiejszy plac Piastów

Makieta zabudowy
placu dworcowego
i dzisiejszej ulicy Bohaterów
Getta Warszawskiego, lata 20. XX w.
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fot. fotopolska.eu

Na parterze budynku – tam, gdzie
dzisiaj jest Biuro Obsługi Interesantów – znajdowała się hotelowa recepcja i restauracja. Horst Bieniek
tak opisywał w swojej gliwickiej
tetralogii aurę eleganckiego wyszynku: „...Była w hotelu kawiarnia
z tarasem (...). Można tu było zobaczyć gwiazdy teatru miejskiego
(...). W ciepłe, letnie wieczory przygrywała mała kapela, a okrągłe
balonowe lampy sączyły łagodne
mleczne światło. Od czasu do czasu
ulicą Wilhelmstrasse przepływał
tramwaj niczym rozjaśniony światłem okręt”. Restauracja mieściła
się w wysuniętej części budynku,
za arkadami.

Wnętrze hotelu, lata 30.
Jego odbudowa nie przywróciła
mu dawnej funkcji. Zabrakło spadzistego dachu, arkad i przede
wszystkim oryginalnego wyposażenia. Obiekt w powojennej,
utrzymywanej przez kilka dekad
formie to manifestacja socrealistycznych założeń. Budynek stał się
m.in. siedzibą władz miejskich. I tak
„szelest papieru zastąpił szelest
wykwintnych sukien” – jak bardzo
trafnie spuentowano w którymś
artykule mówiącym o tej budowli.
Czy Haus Oberschlesien był jedynym dziełem Richarda Gazego
w Gliwicach? Przez wiele lat można
było tak sądzić, ale… Nie! Wnuczka
projektanta, Ingrid Gaze, dosłała
mi rysunki planowanej zabudowy
przy obecnej ul. Bohaterów Getta

Warszawskiego. Okazały się brakującym elementem układanki, bez
których nie odkryłabym tajemnicy
ceglanego „wieżowca” na rogu ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego
i Okopowej. Jest to jedyny zrealizowany fragment zespołu. I co
najważniejsze, należy skorygować
informację, że jego autorem jest
Karl Schabik. Nie, wieloletni radca
budowlany Gleiwitz nie zaprojektował tego budynku! Czyżby
Niels Lehman i Christoph Rauhut,
autorzy monumentalnego dzieła
„Fragmenty Metropolis – Wschód”
popełnili pomyłkę w określeniu
autora ekspresjonistycznego wieżowca?
Ewa Pokorska-Ożóg
miejski konserwator zabytków

Wspomniana w tekście wizja zabudowy
placu dworcowego w Gliwicach
pracowni Gaze&Böttcher

fot. Gleiwitz. Dari–Verlag, Berlin–Halensee, 1928

Projekt hotelu przygotowali wrocławscy architekci – wspomniany
Richard Hermann Oskar Gaze oraz
jego wspólnik Alfred Böttcher, we
współpracy z miejscowym architektem Reimannem. Richard Gaze
działał przede wszystkim we Wrocławiu. W jego projektach można
zauważyć łączenie i secesji, i dekoracji neostylowych oraz coraz bardziej modnego modernizmu. Wraz
z Alfredem Böttcherem prowadził

w latach 1900–1926 we Wrocławiu pracownię architektoniczną
Gaze&Böttcher, Architekten B.D.A..

fot. fotopolska.eu

W

spominam Ingrid Gaze,
ponieważ napisała do
mnie list, w którym pytała się o gliwickie dzieła dziadka.
Pierwszym, który przyszedł mi na
myśl, był właśnie dawny hotel
Haus Oberschlesien (Dom Górnośląski) przy obecnej ul. Zwycięstwa 21. Czas jego powstania (lata
20. XX wieku) wiązał się z okresem prosperity naszego miasta.
Na fali zapoczątkowanego jeszcze
przed wybuchem I wojny światowej rozwoju gospodarczego
Gliwic, rodzącego także potrzebę
budowy miejsc hotelowych, już
w 1914 r. zebrało się konsorcjum,
które planowało budowę dużego
hotelu w mieście. Jednak dopiero
w 1922 r. zaczęto realizację pomysłu. Budynek początkowo miał się
nazywać Gleiwitzer Hof, jednak
lepiej, bo bardziej propagandowo
w okresie plebiscytowym, brzmiał
Haus Oberschlesien.
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ARENA GLIWICE

Tego nie można przegapić!
Gliwice będą jednym z dwóch miast, gdzie
kobieca reprezentacja Polski zadebiutuje pod
wodzą nowego szkoleniowca, Stefano Lavariniego. Już za niespełna tydzień spotkamy
się na trybunach Areny Gliwice, by gorąco
dopingować polskie zawodniczki!
Biało-Czerwone na inaugurację tegorocznej rywalizacji zagrają dwa
mecze z reprezentacją Niemiec,
prowadzoną przez Vitala Heynena,
co przyda dodatkowego smaczku
tym dwóm spotkaniom. W historii
polskiej siatkówki było już podobne wydarzenie: w opolskiej Stegu
Arenie oglądaliśmy debiut właśnie
Vitala Heynena, a naprzeciwko
męskiej reprezentacji Polski stanęła wówczas Kanada, prowadzona
przez jednego z jego poprzedników
– Stephane'a Antigę. Belg ze swoimi
podopiecznymi zawędrował na najwyższy stopień podium mistrzostw
świata. Oby Stafano Lavarini ze
swoją ekipą poszedł w ślady polskich siatkarzy. Scenerii do zmagań
dostarczy tym razem Arena Gliwice
(24 maja, godz. 18.30).
– Punktem startowym naszej
przygody z reprezentacją Polski
będą rozgrywki Ligi Narodów
– powiedział Stefano Lavarini
w wywiadzie dla pzps.pl. – Mamy
do zrealizowania kilka celów. Po

pierwsze, musimy zrozumieć
i ustalić nasz sposób gry. Po
drugie, trzeba poprawić pozycję
Polski w rankingu FIVB, co jest
ważne w kontekście rywalizacji
o awans do igrzysk olimpijskich,
oraz, po trzecie, dać młodym zawodniczkom szansę na zdobycie
doświadczenia na arenie międzynarodowej.
W gronie powołanych do kadry
znalazły się m.in. Karolina Drużkowska, Martyna Czyrniańska,
Julita Piasecka, Justyna Łysiak czy
Aleksandra Szczygłowska. Młode
zawodniczki zaprezentowały już
swoje możliwości w rozgrywkach
TAURON Ligi, która – jak podkreślił
polski szkoleniowiec – „była dla
niego bogatym źródłem informacji
o najlepszym polskich siatkarkach”.

najlepszą aktualnie rozgrywającą
na świecie oraz Malwina Smarzek
i Magdalena Stysiak w ataku.

Oczywiście w kadrze trenera Lavariniego są zawodniczki, które
stanowiły o sile swoich polskich
i zagranicznych klubów. Jest Joanna Wołosz, uważana przez wielu za

Mecz w Gliwicach będzie znakomitą okazją do zobaczenia
na żywo najlepszych polskich
zawodniczek i niesamowitego
widowiska sportowego. Nasi

kibice nie raz udowodnili, że potrafią stworzyć w hali wspaniałą
atmosferę, a gliwicki obiekt jest
naprawdę przyjazny siatkówce.
W Arenie Gliwice w październiku
2019 roku zagrano o Superpuchar
Polski siatkarzy – Grupa Azoty
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle poko-

nała wówczas Projekt Warszawa
3:1 (25:17, 34:32, 19:25, 25:23).
12 stycznia tego roku kędzierzynianie przegrali w fazie grupowej Ligi
Mistrzów z Cucine Lube Civitanova
2:3 (17:25, 25:16, 18:25, 25:22,
12:15). Bilety są dostępne na
ebilet.pl.

(ARENA GLIWICE)

Powrót zespołu T.Love! Koncert specjalny
„KING” w „królewskim” składzie!
„Mówią, że chłopcy są w mieście!” – fragment
piosenki T.Love doskonale pasuje do niezwykłego wydarzenia – powrotu kultowego zespołu po
5 latach przerwy w działalności! Legendarne T.Love
zagra w Arenie Gliwice już w najbliższą niedzielę.
Mało? A jeśli dodamy, że panom będzie towarzyszyć Daria Zawiałow i Organek? Jeszcze nie macie
swoich biletów? Złapiecie je na eventim.pl.
Powodów do ekscytacji związanej
z datą 22 maja mamy kilka. Nie
lada sensacją jest skład, w jakim
T.Love powraca: Muniek Staszczyk,
Jan Benedek, Jacek Perkowski, Paweł Nazimek, Sidney Polak – to oni
nagrali słynny, wypełniony przebojami album „King”. W tym składzie
w 30. rocznicę wydania tego albumu oraz w 40. rocznicę założenia
zespołu nagrali nowy album zatytułowany „Hau! Hau!”. Premiera
miała miejsce w kwietniu tego
roku. Wraz z nią rozpoczęły się
również tak długo wyczekiwane
przez fanów koncerty!
Jednym z pierwszych występów,
obok trasy promującej nowy
album, będzie specjalny koncert
„King”, który odbędzie się już za
kilka dni w Arenie Gliwice. Pełen
niespodzianek, gości i przede
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wszystkim wspaniałych przebojów (King!, Warszawa, I Love You,
IV Liceum, Bóg, Ajrisz, Chłopaki
nie płaczą, Nie, nie, nie), doskonale znanych refrenów i jedynej
w swoim rodzaju charyzmy Muńka Staszczyka! Oczywiście nie zabraknie piosenek z premierowej
płyty „Hau Hau”.
Trasa koncertowa, premiera
nowej płyty, ale także jubileusz
40-lecia istnienia zespołu w składzie z „Kinga” zbiegną się w jednym momencie. Tego nie można
przegapić! Przygotujcie się na
spotkanie z jedną z najlepszych
rockowych polskich orkiestr.
Koncert zostanie poprzedzony
kampanią społeczno-informacyjną „Numery Twoich Przyjaciół
998 – 112”.

(ARENA GLIWICE)
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OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W GLIWICACH

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
27 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
kompleksu, obejmującego działkę nr 122/1, obręb Trynek, KWGL1G 00033680/7, zabudowaną budynkami
położonymi przy ul. Pszczyńskiej 48 oraz działki nr 1133/1 i 1133/3, obręb Trynek, KW GL1G 00033986/2,
stanowiącego własność Miasta Gliwice.

APEL DO
PRACODAWCÓW

z terenu Gliwic i Powiatu
Gliwickiego
W związku z trwającymi na terenie Ukrainy działaniami wojennymi, Powiatowy
Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem
obywateli tego kraju do kontaktu bezpośrednio w siedzibie tutejszego urzędu:
• osobiście – pok. 5,
• telefonicznie – 32/444-23-80, 32/444-23-78, 32/444-23-79, 32/444-23-94,
690-448-928,
• za pośrednictwem skrzynek e-mail: sekretariat@pup.gliwice.pl lub pp@pup.
gliwice.pl z dopiskiem w temacie „UKRAINA”.
Tutejszy urząd zwraca się do Państwa z prośbą o składanie ofert pracy, które
mogłyby być przeznaczone dla obywateli Ukrainy przekraczających od lutego
granicę Polski.
Część uchodźców znajdzie zapewne schronienie na terenie naszego miasta i powiatu. Jedną z form niezbędnej pomocy będzie zapewnienie tym osobom możliwości
pilnego podjęcia pracy.
Dlatego apelujemy do Państwa o pomoc w stworzeniu przez PUP Gliwice bazy
ofert pracy, którą uchodźcy z Ukrainy mogliby podejmować bezpośrednio lub po
przeszkoleniu sfinansowanym przez tutejszy urząd.
Dyrekcja
Powiatowego Urzędu Pracy
w Gliwicach

PRZYPOMNIENIE O TERMINIE PŁATNOŚCI
II RATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Urząd Miejski w Gliwicach – Wydział Usług Komunalnych
przypomina
przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 maja 2022
r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice
Bank Millennium S.A.
48 1160 2202 0000 0005 0904 4009
Na przelewie bądź dowodzie wpłaty należy wpisać nazwę i adres punktu sprzedaży oraz kategorię zezwolenia, np. „sklep, ul. … , zezwolenie A,B,C – II rata”,
„restauracja, ul. … , zezwolenie A – II rata”).
Przedsiębiorca, który w ustawowym terminie do 31 maja 2022 r. nie dokona opłaty
II raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, ma możliwość dokonania tej
wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu
pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30%
opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.
Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30%
opłatą będzie podstawą do wygaszenia zezwolenia.
Przedsiębiorca, któremu wygasło zezwolenie z ww. przyczyn, może wystąpić
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej, niż po upływie
6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Wszelkich informacji na powyższy temat udziela Wydział Usług Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, pokój 366 (III piętro),
tel. 32/239-11-58, 32/238-54-24.

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

Budowę przyłączy sieci ciepłowniczej do budynków
przy ul. Jasińskiego 4, Jasińskiego 6, Rydygiera 3 i Asnyka 7
w Gliwicach, w ramach likwidacji grupowej swc przy
ul. Jasińskiego 6a – Trynek B etap III.
Termin składania ofert: 20 maja 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2022 r. o godz. 11.01

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
w Gliwicach
sprzeda wycofane z eksploatacji
nw. jednostki transportowe:
nazwa

nr
ewid.

nr rej.

Cena
rok
prod. minimalna
[zł brutto]

Samochód
dostawczy
TRANSIT
1. FORD
Brygadzistowski 7-0247 SG 3906H 2012
2.2 TDCi 74 kW
(101 KM)
NISSAN
dCi 7-0228 SG 7387F 2008
2. PRIMASTAR
9-osobowy
84 kW (114 KM)

W tym: 825 637,19 zł (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. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.) oraz 124 362,81 zł (23% podatku
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych
z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 122/1, obręb Trynek, użytek:
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0297 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00033680/7,
• działka nr 1133/1 oraz 1133/3, obręb
Trynek, użytek: B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0077 ha, zapisane w KW nr
GL1G/00033986/2.
2. Opis przedmiotu przetargu
Składnik gruntowy nieruchomości stanowią
działki gruntowe 122/1, 1133/1, 1133/3. Granice działek tworzą kształt nieregularny, zbliżony
do trapezu. W pobliżu znajdują się następujące
sieci uzbrojenia technicznego: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa,
telekomunikacyjna, ciepłownicza.
Działka 122/1 zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym oraz niewielkim budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany z cegły, elewacja
częściowo otynkowana od strony zachodniej
i południowej. Dach konstrukcji drewnianej,
kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, wymaga wymiany. Schody konstrukcji
stalowej z drewnianymi wykończeniami. Budynek wyposażony w instalację elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie piecowe częściowo uszkodzone (piece niesprawne
lub zdemontowane). Budynek użytkowany był
od 1905 r., aktualnie nieużytkowany – wykwaterowanie lokatorów w 2019 r. Stan techniczny
zły. Wymaga generalnego remontu. Na ścianach
widoczne ślady zalania, liczne ubytki tynków,
podłogi wymagają wymiany.
Zewnętrzne schody wejściowe do budynku mieszkalnego usytuowane są na działce
nr 122/2, która stanowi pas drogowy ul. Pszczyńskiej. Zachodzi konieczność uzyskania przez
nabywcę zgody Zarządu Dróg Miejskich na lokalizację schodów zewnętrznych w pasie drogowym
lub do ich przebudowy, w taki sposób, aby nie
wychodziły poza obrys murów zewnętrznych.
Natomiast na działce nr 1133/3 zlokalizowane są
schody terenowe z pochylnią, wykonane z kostki
betonowej. Przez działki nr 1133/1 i 1133/3
prowadzi prawnie nieuregulowany trakt pieszy
(tzw. skrót) do posesji przy ul. Jasnej 2–4.
W przypadku konieczności rozbiórki budynku,
jego odbudowa w dotychczasowej lokalizacji
może być utrudniona, ze względu na zbliżenie
do pasa drogowego, niewielkie gabaryty działki
inwestycyjnej, a także usytuowanie budynku
biurowego przy ul. Pszczyńskiej 44 – ścianą
z otworami okiennymi.
Kompleks składający się z działek nr: 122/1,
1133/1, 1133/3, obręb Trynek, leży bezpośrednio przy drodze publicznej. Niemniej jednak dojazd do ww. działek winien odbywać się poprzez
nieruchomości sąsiednie. Sugerowanym rozwiązaniem w tym zakresie mogłoby być włączenie
ruchu drogowego z przedmiotowych działek
poprzez działkę nr 1134, obręb Trynek, do drogi
publicznej ulicy Pszczyńskiej w Gliwicach zjazdem istniejącym. Regulacja prawna powyższego
dojazdu będzie należeć do kupującego.
Obciążenia nieruchomości
Dział III i IV wolny od wpisów.
Elektroniczny dostęp do treści ksiąg wieczystych
– na stronie: ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

przetargu i stanem nieruchomości w terenie
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego położony
jest przedmiotowy kompleks działek. Nabywca
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 122/1, 1133/1, 1133/3, obręb Trynek, położone są na terenie, dla którego od
18 marca 2006 r. obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw.
centralne tereny miasta. Plan ten uchwalony
został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego
2006 r., poz. 481.
W planie tym przedmiotowe działki znajdują się
na terenie oznaczonym symbolem:
18MW – tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MW
do 63MW ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia
sportowo-rekreacyjne służące obsłudze
mieszkańców,
b) dojazdy i parkingi,
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się
w granicach:
złoża węgla kamiennego „Gliwice”,
obszaru rewitalizacji.
Ponadto budynek przy ul. Pszczyńskiej 48 objęty
został ochroną konserwatorską jako dobro kultury na mocy prawa miejscowego.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 lipca 2022 r. o godz.
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.
5. Wadium
Wadium w wysokości 95 000,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium
nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 122/1, 1133/1,
1133/3, obręb Trynek, imię, nazwisko oraz
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz
której działka będzie nabywana”. Wadium
winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice
najpóźniej do 20 lipca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego dokonano
płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania
na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego
przez uczestnika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej
(powyższe dotyczy również reprezentacji
jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana z odrębnego mająt-

ku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie
obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość
ma zostać nabyta w ramach prowadzonej
działalności, należy okazać odpowiednio
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo
wynika wprost z innych dokumentów, np.
z wydruku z KRS).
Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do
licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5677/22 z 25 marca 2022 r. w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego
przetargu nieograniczonego prawa własności
kompleksu obejmującego działki nr 122/1,
1133/1 i 1133/3, obręb Trynek, położone przy
ul. Pszczyńskiej 48, stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywca części nieruchomości
o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność części
nieruchomości powinien być zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
tj. do 26 czerwca 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości
–- zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Część nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5677/22
z 25 marca 2022 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub
telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09,
32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 2213 ze zm.).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 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
osobowych
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.
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
Odbiorcy danych osobowych
osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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 przechowywania danych osobowych
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.
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
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym
przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
dostępu do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić
Prawo do cofnięcia zgody
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.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
Sposoby realizacji przysługujących praw
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 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
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
przewidzianymi przepisami prawa.
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych 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.
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
Informacje dodatkowe
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).
Dane Administratora Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Lp.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
950 000,00 zł
Wadium: 95 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 9500,00 zł

Uwagi

7500,00

uszkodzony,
niekompletny

3500,00

uszkodzony,
niekompletny

Wszelkich informacji udziela:
Pion Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, wew. 136, 140.
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną do 31 maja 2022 r. na adres e-mail: jskiba@
pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości:

• dz. nr 357/2, obręb Brzezinka, o pow. 0,1292 ha,

użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zapisana w KW nr
GL1G/00105066/3, położona przy ul. Sopockiej
w Gliwicach.

Termin przetargu: 31 maja 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 381 900,00 zł brutto

Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 38 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 maja 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako:

• działki: nr 537/1 o pow. 0,0569 ha, nr 537/2
o pow. 0,9519 ha, nr 537/3 o pow. 0,0431 ha,
nr 538/1 o pow. 0,0758 ha, nr 538/2 o pow.
1,1070 ha, nr 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb

Ligota Zabrska, zapisana w księdze wieczystej
nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Gliwicach na wschód od
ul. Pszczyńskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Łączna powierzchnia gruntu: 2,2759 ha.

Termin przetargu: 7 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 19 100 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 1 910 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 31 maja 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości

• prawo własności działki nr 1168, obręb Stare Miasto,
o pow. 0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane,
• prawo własności działki nr 1169, obręb Stare Miasto,
o pow. 0,0017 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze usługowym
o numerze ewidencyjnym 2250, o pow. użytkowej
1630,81 m2, położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13
w Gliwicach, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00058759/3.
Termin przetargu: 9 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 4 038 000,00 zł brutto

zwolnienie od 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 z późn. zm.

Wadium: 403 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 3 czerwca 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości:

• działka nr 525, obręb Przedmieście, o pow. 0,0539 ha,

użytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, zapisana w KW nr
GL1G/00048778/9,
• działka nr 526, obręb Przedmieście, o pow. 0,6698 ha,
użytek: RIIIa – grunty orne/0,4837 ha, RIIIb – grunty
orne/0,1757 ha, W-ŁV – grunty pod rowami/0,0104 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00029482/8,
• działka nr 527, obręb Przedmieście, o pow. 0,7977 ha,
użytek: RIIIa – grunty orne/0,5897 ha, RIIIb – grunty
orne/0,1961 ha, W-ŁV – grunty pod rowami/0,0119 ha,
zapisana w KW nr GL1G/00029482/8.
Łączna powierzchnia: 1,5214 ha. Działki usytuowane są
w rejonie ul. Daszyńskiego w Gliwicach.
Termin przetargu: 21 czerwca 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 258 000,00 zł brutto

Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 225 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2022 r.
------------------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości:

• prawo własności nieruchomości obejmującej
dz. nr 39, obręb Zatorze, o pow. gruntu 0,0510 ha,
zabudowaną budynkami o numerach ewid. 84,
91 i 101, poł. przy ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta
nr GL1G/00029435/4.
Termin przetargu: 22 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 480 000,00 zł brutto

zwolnienie od 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 2021 r., poz. 685 z późn. zm.

Wadium: 48 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2022 r.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie
internetowej 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 nieprzychodzenie z osobami
towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi
na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można
sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce
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.
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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 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej, na płd. od ul. Myśliwskiej
w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 539/3, obręb Szobiszowice, poł. w Gliwicach, z KW nr GL1G/00039750/1, pow. 4,1471 ha,
użytek: RV – grunty orne/0,3516 ha, Bi – inne tereny
zabudowane/3,7955 ha,
• działka nr 540, obręb Szobiszowice, poł. na
płd. od ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr
GL1G/00039749/1, pow. 0,7934 ha, użytek: RV –
grunty orne,
• działka nr 541, obręb Szobiszowice, poł. przy ul.
Myśliwskiej w Gliwicach, z KW nr GL1G/00046422/5,
pow. 0,4234 ha, użytek: RV – grunty orne.
Łącznie 5,3639 ha.
Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowy teren położony pomiędzy ul. św. Wojciecha a ul. Myśliwską, w odległości ok. 3 km od centrum
miasta, przy wjeździe na drogę krajową nr 88. W sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i cmentarz.
W dalszej odległości położone są tereny usługowe.
Teren w większości niezagospodarowany, porośnięty
wysoką trawą, krzewami i drzewami. Wzdłuż wschodniej
i północnej granicy działki nr 539/3, obręb Szobiszowice,
przebiega ciepłociąg naziemny. Kształt działek nieregularny, zbliżony do prostokąta.
Działka nr 541, obręb Szobiszowice, w północnej części
została zajęta przez wiatę przystankową oraz elementy
pasa drogowego ul. Myśliwskiej w Gliwicach, tj. część
chodnika i oznakowanie pionowe. W związku z powyższym przy sprzedaży działka nr 541, obręb Szobiszowice,
zostanie obciążona nieodpłatną i nieograniczoną w czasie
służebnością gruntową.
Skomunikowanie ww. działek może odbywać się do drogi
publicznej ul. św. Wojciecha zjazdem istniejącym oraz
poprzez działki nr 544, 1896 do drogi publicznej ul. Myśliwskiej zjazdem istniejącym.
Zgodnie z mapą zasadniczą przez działkę nr 541 przebiega kanalizacja deszczowa kd 600 w związku z czym
przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna
i nieograniczona w czasie służebność przesyłu w celu
zapewnienia swobodnego dostępu do przedmiotowej
kanalizacji celem przeprowadzenia prac remontowych
i modernizacyjnych. Przez działki przebiega rów melioracyjny, w związku z czym nabywca działek nie może
zakłócać stosunków wodnych, tj. nie może zasypać
przedmiotowego rowu. Nabywca działek będzie mógł
orurować przedmiotowy rów na własny koszt i we własnym zakresie po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń
wodnoprawnych, tak aby służył on odwodnieniu przedmiotowych działek, jak i działek przyległych. Przez teren
przedmiotowych działek przebiegają sieci: gazowe,
elektroenergetyczne, teletechniczne oraz naziemna
sieć ciepłownicza, co może powodować utrudnienia
w ich zagospodarowaniu. Na usuniecie zieleni wysokiej
należy uzyskać zezwolenie Prezydenta Miasta Gliwice
(o ile jest zgodne z mpzp), a planowane wykorzystanie
terenu nie może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi
ochrony środowiska, w tym: Prawem ochrony środowiska, Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą
o ochronie przyrody.
Obciążenia nieruchomości
KW nr GL1G/00039750/1
• wpis obciążający działkę nr 539, obręb Szobiszowice
(działka przed podziałem geodezyjnym), służebnością przesyłu z uwagi na zlokalizowane urządzenia
ciepłownicze na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
KW nr GL1G/00039749/1
• wpis obciążający działkę nr 540, obręb Szobiszowice,
służebnością przesyłu z uwagi na przebiegający gazociąg na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
KW nr GL1G/00046422/5
• wpis obciążający działkę nr 541, obręb Szobiszowice,
służebnością przesyłu w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz TP Invest Sp. z o.o.,
• wpis obciążający działkę nr 541, obręb Szobiszowice,
służebnością przesyłu z uwagi na przebiegający gazociąg na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Pełna treść wpisów dostępna elektronicznie – ekw.ms.gov.
pl/eukw_ogol/menu.do.
Jednocześnie przy sprzedaży zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu
obciążająca działkę nr 541, obręb Szobiszowice, z uwagi
na przebieg kanalizacji deszczowej kd 600 oraz nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa
obciążająca działkę nr 541, obręb Szobiszowice, z uwagi
na wiatę przystankową oraz elementy pasa drogowego
ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 października
2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę
Żerniki Zachód II (uchwała nr XXXVII/1091/2010 Rady
Miejskiej w Gliwicach z 15 lipca 2010 r., opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188
z 16 września 2010 r. pod pozycją 2910) – teren położony
w Gliwicach obejmujący:
• działkę nr 539/3, obręb Szobiszowice, oznaczony jest
symbolami: 1 Un oraz 10 ZU,
• działkę nr 540, obręb Szobiszowice, oznaczony jest
symbolami: 2 ZU/U oraz 10 ZU,
• działkę nr 541, obręb Szobiszowice, oznaczony jest
symbolem: 2 ZU/U.
Dla wskazanych wyżej terenów plan ustala odpowiednio:
 1 Un – tereny usług różnych – nowe.
Przeznaczenie podstawowe:
• usługi różne.
Przeznaczenie uzupełniające:
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
• zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze),
• dojazdy i parkingi,
• sieci infrastruktury technicznej, zieleń urządzona.
Dla przedmiotowego terenu (na rysunku planu), jako
jego ustalenie określona została nieprzekraczalna linia
zabudowy od strony ul. św. Wojciecha.
 10 ZU – tereny zieleni urządzonej.
Przeznaczenie podstawowe:
• zieleń urządzona.
Przeznaczenie uzupełniające:
• sieci infrastruktury technicznej,
• obiekty małej architektury,
• zabudowa altanowa – wyłącznie na terenach funkcjonujących jako ogrody działkowe,
• dojścia i dojazdy.
Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu
ustalenia planu dla terenów 10ZU:
• przewidują w obrębie stref bezpieczeństwa głównych sieci infrastruktury technicznej – utrzymanie
zieleni niskiej,
• dopuszczają utrzymanie istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.
 2 ZU/U – tereny zieleni urządzonej z możliwością
lokalizacji parkingów.
Przeznaczenie podstawowe:
• zieleń urządzona,
• parkingi.
Przeznaczenie uzupełniające:
• sieci infrastruktury technicznej,
• dojścia i dojazdy,
• obiekty małej architektury.
Ponadto na rysunku planu, jako elementy informacyjne,
uwidocznione zostały:
• gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia – istniejące wraz ze strefami bezpieczeństwa,
• gazociągi średniego ciśnienia – istniejące wraz ze
strefami bezpieczeństwa,
• strefa sanitarna cmentarza.
Przy zagospodarowaniu przedmiotowego terenu, należy
uwzględnić ograniczenia wynikające z przebiegu ww. sieci,
strefy cmentarza i ustalonej linii zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości: 12 408 000,00 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.).

Minimalne postąpienie: 125 000,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 25 lipca 2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
sala nr 206.
Wadium
Wadium w wysokości 1 240 800,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – Millennium Bank nr 79 1160 2202 0000
0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr
539/3, 540, 541, obręb Szobiszowice, imię i nazwisko
oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną
dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 18 lipca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
uczestnika/uczestników przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu
notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej
(powyższe dotyczy również reprezentacji jednego
z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest
z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach
prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego
lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu
notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5552/22 z 8 marca
2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr PM-2476/16
Prezydenta Miasta Gliwice z 7 marca 2016 r. i w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
nieograniczonego prawa własności działek nr 539/3,
540, 541, obręb Szobiszowice, stanowiących własność
Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 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 zawiadomienia.
Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do
zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie
jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do 19 sierpnia 2022 r.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca
2010 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r. pod pozycją
2910, zapisami ksiąg wieczystych oraz stanem faktycznym
przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca
przejmuje przedmiot przetargu w stanie istniejącym.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Część nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5552/22
z 8 marca 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, 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 – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji
Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2022 r.,
poz. 1899 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 2022 r., poz. 2213).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca,
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie
z art. 1 ww. ustawy.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54)
wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie
osobowych
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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
Odbiorcy danych osobowych
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.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami
prawa.
Okres przechowywania danych osobowych
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.
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
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym
lub ograniczenia ich przetwarzania,
dostępu do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO).
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej
Prawo do cofnięcia zgody
wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
Sposoby realizacji przysługujących praw
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 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.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych 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.
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
Informacje dodatkowe
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).
Dane Administratora Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
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 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
20 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
w sali nr 206*, rozpocznie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 263/2 o pow. 0,0772 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00036903/8. Przedmiotowa działka
położona jest w Gliwicach przy ul. Knurowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 137 000,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 1370,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony odbył się 1 marca 2022 r.
i zakończył się wynikiem negatywnym.
II ustny przetarg nieograniczony odbył się 25 kwietnia
2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 263/2, obręb Bojków, użytek: RIIIa –
grunty orne, o pow. 0,0772 ha, zapisana w KW nr
GL1G/00036903/8.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 263/2 położona jest przy ul. Knurowskiej
w Gliwicach, w południowej części miasta, w odległości
ok. 6 km od centrum, w pobliżu drogi krajowej nr 78.
Nieruchomość w kształcie nieregularnym. Teren płaski, nieogrodzony, stanowiący podwórze o nawierzchni
gruntowej.
Nieprzekraczalna linia zabudowy, biegnąca wzdłuż granicy
działki od strony ul. Knurowskiej, ogranicza możliwość
zabudowy.
Nad północno-wschodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia.
Przez działkę przebiega również sieć: wodociągowa, gazowa, teletechniczna. W zasięgu działki znajduje się sieć
kanalizacyjna. Warunki techniczne podłączenia do sieci
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt
nabywcy części nieruchomości.
Zabudowa terenu będzie wymagać wyłączenia gruntu
z produkcji rolnej (klasa RIIIa). W celu usunięcia drzew
i krzewów może być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice. W przypadku dodatkowych pytań,
informacje można uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu
Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić
sieć drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę
przy przeprowadzaniu prac.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 263/2 nie
ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku
wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą
być zlokalizowane na przedmiotowej działce, odpowiada
za nie przyszły nabywca.
Skomunikowanie działki nr 263/2, obręb Bojków, winno
odbywać się włączeniem nowym zjazdem do drogi publicznej ul. Knurowskiej, poprzez gminną działkę nr 263/1
w miejscu zapewniającym wymagane przepisami warunki
widoczności przy wyjeździe ze zjazdu na drogę publiczną
(warunek konieczny). Potencjalny zjazd winien zostać
usytuowany jako maksymalnie oddalony w kierunku
północno-zachodnim (przy tablicy drogowskazowej).
Warunki włączenia działki do drogi publicznej wydawane
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia
ruchu drogowego, jego struktury oraz innych nieznanych
na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu w zakresie
sieci wodociągowej o średnicy 110 mm wraz ze związaną
z nią strefą ochronną o łącznej długości 10,49 m, co daje
łącznie pow. gruntu objętego służebnością wynoszącą
33,17 m2 – na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej
nr GL1G/00036903/8 w dziale III – elektroniczny dostęp
do treści księgi wieczystej na stronie: ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem
nieruchomości w terenie oraz zapisami miejscowego
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zlokalizowanego po południowej stronie autostrady A4,
stanowiącego dzielnicę Bojków w Gliwicach (uchwała nr XXXVIII/963/2005 z 22 grudnia 2005 r.) działka
Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

nr 263/2, obręb Bojków, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
• C1.1.1/MN3, co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej.
Podstawowe przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, historyczna i (lub) współczesna, z dopuszczeniem uzupełniających funkcji związanych z różnymi formami działalności gospodarczej,
których łączna powierzchnia całkowita nie przekroczy
100% powierzchni całkowitej funkcji mieszkalnych,
z przynależnym zagospodarowaniem terenu.
Zgodnie z rysunkiem planu, północno-zachodnia część
działki nr 263/2 znajduje się w strefie obsługi technicznej
związanej z przebiegiem linii energetycznej wysokiego
napięcia WN 110 kV.
W obowiązującym planie, przedmiotowa działka znajduje
się na obszarze górniczym KWK „Knurów” oraz objęta
jest zasięgiem stref:
• SH-2 – obserwacji archeologicznej,
• SU-1 – rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury.
Jednocześnie, działka jest zlokalizowana w granicach
Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, poza terenem
korytarzy komunikacyjnych GOG oraz poza terenami
zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.
Zagospodarowanie działki jako samodzielnej działki
budowlanej jest możliwe wyłącznie w części południowo-wschodniej, lecz ograniczone ze względu na kształt
działki, przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz
częściowe położenie w strefie obsługi technicznej związanej z przebiegiem linii energetycznej.
Przedmiotowa działka graniczy z działką nr 264/1 (własność osoby prywatnej), która zabudowana jest budynkami zlokalizowanymi w granicy nieruchomości.
Ponadto, Rada Miasta Gliwice 4 lutego 2016 r. podjęła
uchwałę nr XIII/332/2016 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego
część „dzielnicy Bojków” położoną pomiędzy ulicami
Knurowską, Bojkowską i autostradą A4. Przedmiotowa
działka znajduje się w granicach sporządzenia planu,
określonych w ww. uchwale.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 20 czerwca 2022 r. o godz. 10.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala
nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego
zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji.
Informacj o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej
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 nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi). Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a
rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu
Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł
w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 13 700,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904
4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 263/2, obręb
Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz
NIP firmy, na rzecz której działka będzie nabywana”.
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice
najpóźniej do 13 czerwca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe,
z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną
pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania
na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
uczestnika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby
fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji
jednego z małżonków, chyba że nieruchomość będzie
nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub
jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności
majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta
w ramach prowadzonej działalności, należy okazać
odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że
pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów,
np. z wydruku z KRS).
Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5018/21
z 12 listopada 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa
własności części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 263/2, obręb Bojków, położoną przy
ul. Knurowskiej w Gliwicach, stanowiącą własność Miasta
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej części nieruchomości,
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną
jako nabywca części nieruchomości o miejscu i terminie
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący
własność części nieruchomości powinien być zawarty
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
tj. do 20 lipca 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca,
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie
przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie
z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
7.5. Część nieruchomości została przeznaczona do
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5018/21 z 12 listopada 2021 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A,
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-08, 32/338-64-09, 32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU
z 2021 r., poz. 2213).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując
formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 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
osobowych
rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
Odbiorcy danych osobowych
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.
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
Okres przechowywania danych osobowych
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.
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
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym
dostępu do danych osobowych
ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
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.
Prawo do cofnięcia zgody
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli
którym jest Prezes Urzędu Ochrony 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.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych 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.
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
Informacje dodatkowe
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).
Dane Administratora Danych
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Informacja
o przetargach
ogłoszonych
przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
 UL. DUNIKOWSKIEGO 1, lokal nr 3
Cena wywoławcza nieruchomości: 230 900,00 zł

 UL. DASZYŃSKIEGO 40, lokal nr 8
Cena wywoławcza nieruchomości: 328 000,00 zł

UL. HARCERSKA 9, lokal nr 3
Cena wywoławcza nieruchomości: 231 300,00 zł

UL. WYSZYŃSKIEGO 14B, lokal nr 22
Cena wywoławcza nieruchomości: 134 500,00 zł

UL. KACZYNIEC 17, lokal nr 3
Cena wywoławcza nieruchomości: 157 200,00 zł

UL. GRODOWA 18, lokal nr 6
Cena wywoławcza nieruchomości: 209 400,00 zł

UL. KOPERNIKA 71, lokal nr 26
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 100,00 zł

 UL. LIPOWA 24, lokal nr 6
Cena wywoławcza nieruchomości: 168 200,00 zł

UŻYTKOWE
 UL. ZYGMUNTA STAREGO 34,
lokal nr I

Cena wywoławcza nieruchomości: 977 400,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 34, lokal nr 7a

Cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,00 zł

 UL. NADRZECZNA, garaż nr 10

Cena wywoławcza nieruchomości: 7400,00 zł

 UL. ZYGMUNTA STAREGO 34,
lokal nr II

Cena wywoławcza nieruchomości: 367 400,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr X

Cena wywoławcza nieruchomości: 166 600,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 33, lokal nr IV

Cena wywoławcza nieruchomości: 95 800,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 12, lokal nr IV

Cena wywoławcza nieruchomości: 176 200,00 zł

INNE NIERUCHOMOŚCI
 nieruchomość gruntowa
zabudowana jednorodzinnym
budynkiem mieszkalnym,
usytuowana przy ul. POLNEJ 42
Cena wywoławcza nieruchomości: 474 030,00 zł

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz
na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej
zostały podane do publicznej wiadomości
wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczoną do wynajęcia, stanowiącą własność
Skarbu Państwa:
• nr 10/SP/2022 do 30 maja 2022 r.;
przeznaczone do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiące własność Skarbu
Państwa:
• nr 11/SP/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr 12/SP/2022 do 30 maja 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy
lub zbycia.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
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 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
stanowiących własność Miasta Gliwice
1. Lokalizacja: przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach.
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 606, obręb Ostropa Pola, KW
nr GL1G/00069944/7, użytek dr – drogi,
powierzchnia gruntu 0,1352 ha,
• działka nr 607, obręb Ostropa Pola, KW
nr GL1G/00110379/8, użytek dr – drogi,
powierzchnia gruntu 0,1352 ha.
3. Opis nieruchomości
Nieruchomości położone w peryferyjnej strefie
miasta, w odległości ok. 11 km od centrum,
w pobliżu autostrady A4. Sąsiedztwo stanowią: zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz
tereny rolne. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej. Działki stanowią
teren o kształcie nieregularnym, wydłużonym,
wąskim, zagospodarowane zielenią niską z istniejącymi ciekami wodnym. Na działkach urządzony jest istniejący zjazd do drogi publicznej ul.
Daszyńskiego, prawnie nieuregulowany. W obrębie działek, głównie w ich północnej części,
przebiega sieć wodociągowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna oraz gazowa. W zasięgu
działek przebiega sieć kanalizacyjna.
W granicach przedmiotowych działek może
przechodzić sieć drenarska. W momencie
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku
jej uszkodzenia przyszły nabywca zobowiązany
jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz
we własnym zakresie.
Dział III i IV ksiąg wieczystych wolne są od
wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomości w terenie,
treścią ksiąg wieczystych, przebiegiem sieci
infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu,
w granicach którego położone są przedmiotowe
nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym. Sprzedający nie
odpowiada za wady ukryte zbywanych nieruchomości.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od
27 stycznia 2008 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
terenu obejmującego dzielnicę Wilcze Gardło,
uchwalonego przez Radę Miejską w Gliwicach
uchwałą nr XI/326/2007 z 11 października
2007 r., która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 215
z 27 grudnia 2007 r., poz. 4675, części działek
nr 606 i 607 znajdują się na terenie oznaczonym
symbolami:
• 10 MNU, 11MNU, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
• 1 KDZ 1/2, co oznacza tereny dróg publicznych klasy zbiorczej,
• 5 R, co oznacza tereny rolnicze,
• 3RZ, WS, 4RZ, WS, co oznacza tereny
trwałych użytków zielonych i cieków powierzchniowych, dla których obowiązuje
zachowanie istniejących cieków i łąk towarzyszących ciekom.
Pozostała część przedmiotowych działek położona jest w granicach obowiązującego od
26 czerwca 2015 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A4, w rejonie ul. Traktorzystów.
Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta
Gliwice uchwałą nr XXI/423/2012 z 28 czerwca
2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z 26 czerwca 2015 r.,
poz. 3408, zgodnie z którym części przedmiotowych działek położone są na obszarze ww.
planu, na terenie opisanym symbolami:
• 1 MNU, co oznacza tereny, mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensywności zabudowy,
• 1 ZR, co oznacza tereny zieleni niskiej i wysokiej użytków rolnych, sadów, łąk i pastwisk.
Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

Na rysunku planu uwidocznione zostały linie
energetyczne średniego napięcia 20 kV – istniejące wraz ze strefami technicznymi.
5. Cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
96 850,20 zł
Minimalne postąpienie: 970,00 zł

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% podatkiem
VAT stosownie do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685
z późn. zm.).

6. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 czerwca 2022 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz.
8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej
bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 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 nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi
i dziećmi).
I ustny przetarg ograniczony rozpoczął się
1 marca 2022 r. o godz. 10.00, II ustny przetarg
ograniczony rozpoczął się 26 kwietnia 2022 r.
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
7. Wadium
Wadium w wysokości 9700,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na
konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank Millennium 79 1160 2202 0000
0005 0904 4033, z tytułem przelewu „Przetarg,
dz. nr 606, nr 607, obręb Ostropa Pola, imię,
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz
NIP firmy, na rzecz której nieruchomości będą
nabywane”. Wadium winno być uznane na
rachunku gminy najpóźniej 22 czerwca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom (w terminie
do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu),
którzy przetargu nie wygrają,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa
w przetargu.
8. Tryb przetargu
Biorąc pod uwagę kształt działek oraz ich usytuowanie, nie mogą one stanowić nieruchomości
do odrębnego zagospodarowania, z związku
z czym celowym jest zbycie działek w drodze
ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli
nieruchomości przyległych, tj. działek o nr.: 96/1,
96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 92, 158, 645, 646,
647, 648, 649, obręb Ostropa Pola, co może poprawić warunki zagospodarowania przyległych
nieruchomości.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa
w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego
przez uczestnika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej

(powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomości
nabywane będą z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje
ustrój rozdzielności majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, należy okazać
aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego (w przypadku osoby prawnej)
lub aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy
przed przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą),
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego – w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo
wynika wprost z innych dokumentów, np.
z wydruku z KRS).
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa
w przetargu zostanie dokonana przez komisję
przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu na 22 czerwca
2022 r. W przypadku gdy zapisy księgi wieczystej
nie odzwierciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty,
które potwierdzą jego uprawnienie do udziału w przetargu ograniczonym w terminie do
22 czerwca 2022 r. do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-4854/2021 z 14 października 2021 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego prawa
własności nieruchomości gruntowych obejmujących działki nr 606, 607, obręb Ostropa Pola,
położonych w Gliwicach, stanowiących własność
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowych
działek, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik,
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt
notarialny przenoszący własność nieruchomości
powinien być zawarty w terminie do 30 dni od
dnia zamknięcia przetargu, tj. do 28 lipca 2022 r.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze
wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomości zostały przeznaczone do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice nr PM-4854/2021 z 14 października 2021 r.
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki
Nieruchomościami UM w Gliwicach, tel. 32/338-64-22
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na
stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 2213).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21
(tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane 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
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 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
osobowych
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.
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
Odbiorcy danych osobowych
osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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 przechowywania danych osobowych
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.
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
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym
przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
dostępu do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić
Prawo do cofnięcia zgody
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.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
Sposoby realizacji przysługujących praw
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 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
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
przewidzianymi przepisami prawa.
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych 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.
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
Informacje dodatkowe
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).
Dane Administratora Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
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Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego
na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca
działkę nr 538 o powierzchni 0,3931 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149237/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII
Wydział Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 538 na podstawie określonej
w księdze wieczystej. Prawo użytkowania
wieczystego działki nr 538 na rzecz spółki
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
w księdze wieczystej zostało ujawnione.
Działka nr 538 nie jest przedmiotem zobowiązań.
Działka nr 538 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności
wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie
są wykonywane po działce nr 538.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna,
materiały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz
usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi:
200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych
i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie:
dwieście czterdzieści sześć złotych i zero
groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 538
wynosi: 786 200,00 zł (słownie: siedemset
osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych
i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze
538 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:
967 026,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia sześć
złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą
będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą
ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium
w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy), płat-

nego na rachunek bankowy Górnośląskiego
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer
68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do 25 maja 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 26 maja 2022 r. o godz. 10.00
w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16,
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków
Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium
w wyżej podanym terminie oraz złożenie
w siedzibie organizatora przetargu pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz
z wymaganymi dokumentami, do 26 maja
2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto
w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia
zainteresowanym w formie elektronicznej, po
uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail:
gapr@gapr.pl, w terminie od 19 maja 2022 r.,
godz. 8.00 do 25 maja 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika
od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium
ulega przepadkowi na zasadach określonych
w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia
umowy przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego
na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona
w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca:
1. działkę nr 525 o powierzchni 0,0120 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149230/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII
Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. działkę nr 526 o powierzchni 0,1944 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149227/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII
Wydział Ksiąg Wieczystych,
tj. obszaru o łącznej powierzchni 0,2064 ha.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
przysługuje prawo użytkowania wieczystego
działki nr 525 i 526 na podstawie określonej
w księgach wieczystych. Prawo użytkowania
wieczystego działki nr 525 i 526 na rzecz spółki
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione.
Działki nr 525 i 526 nie są przedmiotem zobowiązań.
Działki nr 525 i 526 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności
wpisane w działach III ww. ksiąg wieczystych
nie są wykonywane po działkach nr 525 i 526.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna,
materiały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz
usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi:
200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych
i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie:
dwieście czterdzieści sześć złotych i zero
groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach
525 i 526 wynosi: 412 800,00 zł (słownie:
czterysta dwanaście tysięcy osiemset złotych
i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach
525 i 526 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:
507 744,00 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złotych
i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą
będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą
ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium
w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści
tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na
rachunek bankowy Górnośląskiego Akcele-

ratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach, numer 68 1050 1285
1000 0022 0891 3984, w terminie do 25 maja
2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 26 maja 2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16,
pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków
Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium
w wyżej podanym terminie oraz złożenie
w siedzibie organizatora przetargu pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz
z wymaganymi dokumentami, do 26 maja
2022 r. do godz. 10.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu
udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej, po uprzedniej prośbie skierowanej
na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie
od 19 maja 2022 r., godz. 8.00 do 25 maja
2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika
od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium
ulega przepadkowi na zasadach określonych
w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot
wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia
umowy przeniesienia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

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

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 66/2022 do 31 maja 2022 r.,
• wykaz nr 79/2022 do 31 maja 2022 r.,
• wykaz nr 87/2022 do 31 maja 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia
i komunikaty / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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. Gwiazdy Polarnej 54
o pow. 15,93 m2
Termin przetargu:
8 czerwca 2022 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

nabór nr KD.210.30.2022.IN-4
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Informatyki
w pełnym wymiarze czasu pracy

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

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

OFERTY PRACY

INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów
Wojennych 12 zostały podane
do publicznej wiadomości nw.
wykazy:

Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało:
1. Świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowników systemu informatycznego.
2. Instalowanie oraz aktualizacja oprogramowania.
3. Zarządzanie siecią LAN.
4. Opieka techniczna nad sprzętem
komputerowym oraz systemami
operacyjnymi.
5. Dbałość o wysoki poziom obsługi
w zakresie świadczonych usług.

1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/260/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr ZGM/276/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr ZGM/281/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr ZGM/283/2022 do 30 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod
adresem: zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/

oferuje do wynajęcia
pomieszczenia biurowe w Gliwicach
w doskonałej lokalizacji
(blisko skrzyżowania DTŚ i DK 88).

2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr ZGM/225/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr ZGM/278–280/2022 do 30 maja
2022 r.,
• nr ZGM/282/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr ZGM/284/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr ZGM/288–293/2022 do 30 maja
2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod
adresem: zgm-gliwice.pl/wykaz-lokali-przeznaczonych-do-sprzedazy-w-przetargu/

Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do
35 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

3. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 286/2022 do 30 maja 2022 r.,
• nr 294/2022 do 31 maja 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod
adresem: zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń
do nieruchomości umieszczonych
w wykazach.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu konkursu ofertowego:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy
ul. Świętojańskiej 5/11 (na IV piętrze) o pow. 55,29 m2.

Termin składania ofert: 3 czerwca 2022 r. do godz. 12.30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy
ul. Świętojańskiej 5A/11 (na IV piętrze) o pow. 55,29 m2.

Termin składania ofert: 3 czerwca 2022 r. do godz. 12.30.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.tbs2.pl

OFERTY PRACY
Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na
stanowisku ogrodnika
terenów zielonych – kierowcy w Dziale
Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum
zawodowe,
• doświadczenie w pracy
w ogrodnictwie, umiejętność wykonywania
prac przy pielęgnacji
zieleni,
• prawo jazdy kat. B, BE, T,
• badania wysokościowe
(praca na wysokości
pow. 3 metrów).
Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym
stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu
kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych
oraz podlewanie,
• roboty związane z zimowym utrzymaniem
terenu,
• prace związane z cięciem
i wycinką drzew przy
użyciu pilarki spalinowej
(zgodnie z posiadanymi
uprawnieniami),
• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa
codzienna pojazdów,
• czynności związane
z utrzymaniem czystości
na terenach zielonych,
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.

Oferty należy składać
w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych w Gliwicach
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail:
kadry@mzuk.pl w terminie
do 27 maja 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych
osobowych (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1000)”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte
w składanych dokumentach aplikacyjnych będą
przetwarzane na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem
danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski
Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie
będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość
kontaktu tylko z wybranymi
kandydatami. Złożonych
ofert nie odsyłamy.

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 12 maja 2022 r.

 ● operator wsparcia produkcji

wykształcenie, doświadczenie zawodowe: brak wymagań; praca fizyczna; zakres
obowiązków: wsparcie linii produkcyjnej,
obsługa prostych narzędzi pomiarowych,
przewóz komponentów z punktu A do
punktu B; sprawność fizyczna; umowa-zlecenie; miejsce pracy: Gliwice;

● przedstawiciel handlowy

wykształcenie średnie kierunkowe; zakres
obowiązków: pozyskiwanie klientów biznesowych zainteresowanych zakupem energii
elektrycznej i paliwa gazowego, przedstawienie oferty naszej firmy, sprzedaż
energii elektrycznej i paliwa gazowego;
mile widziane również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności; umowa-zlecenie na dwa tygodnie – później
umowa o pracę; miejsce pracy: Zabrze;

● fryzjer/ka

wykształcenie kierunkowe; mile widziane
doświadczenie zawodowe; zakres obowiązków: strzyżenie damskie oraz męskie;
farbowanie; zmianowość do uzgodnienia
z pracodawcą; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji

wykształcenie podstawowe; zakres obowiązków: prace pomocnicze na terenie
odlewni; jedna zmiana; miejsce pracy:
Gliwice;

● kierownik apteki

wykształcenie wyższe kierunkowe; staż
pracy farmaceuty min. 5 lat; biegła obsługa

komputera z obsługą internetu; prawo
jazdy kat. B; zakres obowiązków: nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem apteki, zarządzanie zespołem aptecznym,
odpowiedzialność za wynik finansowy apteki, dbałość o standard obsługi, obsługa
pacjentów, sprzedaż leków oraz wykonywanie leków recepturowych i aptecznych, zarządzanie magazynem, realizacja
zamówień oraz monitorowanie terminów
ważności; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice, oferta także dla osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności;

● spawacz

wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku;
uprawnienia spawalnicze; palenie tlenowo-acetylenowe, spawanie 111; prawo
jazdy kat. B mile widziane; zakres obowiązków: spawanie i cięcie metali oraz ich
stopów różnymi metodami oraz lutowanie
ich palnikiem gazowym, praca na wysokości; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz

wykształcenie kierunkowe; wskazane
doświadczenie zawodowe; zakres obowiązków: przygotowywanie potraw kuchni
polskiej; miejsce pracy: Gliwice, Restauracja Park Szwajcaria;

● kelnerka

wykształcenie: brak wymagań; mile widziane doświadczenie zawodowe; zakres
obowiązków: obsługa gości restauracji;
dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice, Restauracja Park Szwajcaria.

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.
Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.
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Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie co najmniej średnie
(potwierdzone kserokopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie).
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania
zawodu lub pracy w organach
i instytucjach samorządu terytorialnego.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Dobra znajomość poniższych zagadnień informatycznych:
• serwis sprzętu komputerowego,
• systemy operacyjne Windows
oraz Linux,
• sieci komputerowe,
• platformy do wirtualizacji VMvare, Hyper-V.
Wymagania dodatkowe:
• posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań
przewidzianych do realizacji na oferowanym stanowisku.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, umiejętność pracy
w zespole, zorientowanie na rezultaty pracy, umiejętność radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych,
komunikatywność.
Informacja o warunkach pracy na
stanowisku
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego
przy ul. Zwycięstwa 21 (na II piętrze).
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość
do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny, e-mailowy).
6. Praca pod presją czasu.
7. Dyspozycyjność.
8. Transportowanie i instalowanie
sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy.
9. Konieczność przemieszczania się
pomiędzy kondygnacjami budynku
urzędu, jak również poza nim, np.
do miejskich jednostek organizacyjnych, archiwum zakładowego
oraz pozostałych lokalizacji Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem
numeru naboru,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze
wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach pod treścią
ogłoszenia w plikach do pobrania),
• formularz oświadczeń (zgodnie ze
wzorem opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach pod treścią
ogłoszenia w plikach do pobrania).
Oświadczenia, CV, kwestionariusz
oraz list motywacyjny powinny być
własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku
polskim w formie umożliwiającej ich
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone
wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać
do 6 czerwca 2022 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje
data wpływu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem,
że korespondencja będzie opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji
należy dołączyć skany wymaganych
dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia
dokumentów przez system e-PUAP.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu
Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert
każdy z kandydatów otrzyma drogą
elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach
aplikacyjnych adres e-mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał
w czasie trwania naboru.
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów
aplikacyjnych w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz
numerów referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu
merytorycznego.
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom
drogą elektroniczną.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego
wyżej opisany zakres zadań to
specjalista.
2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia
i kwalifikacji posiadanych przez
kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
3. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze był niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie
niepełnosprawnej, o ile znajduje się
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe.
5. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym
mowa w pkt. 4, zobowiązany jest
do złożenia, wraz z dokumentami,
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest na stronie bip.gliwice.eu/
dostepnosc-informacji.
7. Osoby ze szczególnymi potrzebami
(w rozumieniu przepisów ustawy
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami) zakwalifikowane
do udziału w naborze, wymagające
szczególnej formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń
i Płac UM w Gliwicach niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (tel. 32/238-56-50 lub e-mail:
kd@um.gliwice.pl).
8. Dane osobowe zawarte w składanych
dokumentach aplikacyjnych będą
przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach jest
Prezydent Miasta Gliwice.
9. Regulamin naboru jest dostępny
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod
treścią ogłoszenia w plikach do pobrania.
10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530)
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane imię, nazwisko
oraz miejsce zamieszkania osoby
wybranej do zatrudnienia w wyniku
przeprowadzonego naboru.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
Nr naboru: ZDM-KP.110.1.15.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do Referatu kontroli
zarządczej w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)

ми шукаємо кандидатів на посаду:

Водій C+E у міжнародних перевезеннях
(PL-DE)

Ваш профіль:
• Посвідчення водія категорії C+E,
• Дійсна картка водія,
• Досвід,
Наша пропозиція:
• Робота за гнучким робочим часом у стабільній компанії,
яка на ринку більше 30 років,
• Приваблива система оплати праці на основі базової
зарплати, галузевої заробітної плати на території Німеччини,
високих премій тощо,
• Пакет соціальних виплат,
• Медичне обслуговування або пакет Multisport,
• Привабливе групове страхування,
• Приємна робоча атмосфера,
• DAF (2017 i 2021).
Зацікавлених осіб просимо звертатися: Śląskie Centrum Logistyki S.A. Глівіце, вул. Портова, 28, корпус К, 2 поверх, кв.
2.06, електронна пошта: kamil.purchla@scl.com.pl або за тел.
666-513-459.
Надіславши заявку на працевлаштування до Śląskiego Centrum Logistyki SA із місцезнаходженням у Глівіце за адресою:
вул. Портова, 28 (pоботодавець, адміністратор даних), ви даєте
згоду на обробку pоботодавцем ваших персональних даних,
що містяться в заявці на працевлаштування, для прийняття на
роботу на посаду, зазначену в оголошенні. Повну інформацію
щодо обробки ваших персональних даних можна знайти тут
scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
II TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
w Gliwicach
OFERTA PRACY NA STANOWISKO

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

kierowca C+E w ruchu
międzynarodowym

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

kierowca C+E
w ruchu krajowym

(PL – DE)

(ŚLĄSK, codzienne powroty)

Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• doświadczenie.
Nasza oferta:
• praca w elastycznym systemie czasu
pracy, w stabilnej firmie istniejącej
na rynku od ponad 30 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń
w oparciu o płacę zasadniczą, płacę
sektorową na terenie Niemiec, wysokie premie itp.,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• opieka medyczna lub pakiet Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy,
• DAF-y (2017 i 2021).
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki S.A.
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K,
II piętro, pokój 2.06, e-mail: kamil.purchla@scl.com.pl lub tel. 666-513-459.

Twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• uprawnienia do przewozu towarów ADR – dodatkowym atutem,
• doświadczenie w przewozach
krajowych.
Nasza oferta:
• praca w Gliwicach od poniedziałku
do piątku, w stabilnej firmie istniejącej na rynku od ponad 30 lat,
• atrakcyjny system wynagrodzeń
w oparciu o płacę zasadniczą, premie itp.,
• wolne wszystkie weekendy,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• pakiet medyczny lub program
Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• miła atmosfera pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki S.A.
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K,
II piętro, pokój 2.06, e-mail: kamil.purchla@scl.com.pl lub tel. 666-513-459.

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
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz
tutaj: scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

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 zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną
informację odnośnie przetwarzania Twoich
danych osobowych znajdziesz tutaj: scl.com.
pl/polityka-prywatnosci-2/.

INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH
Miejsce pracy: Gliwice,
ul. Dziewanny 2.
Wymiar etatu: 1,0.
Zakres obowiązków:
• zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania i właściwego
stanu technicznego nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
• sporządzanie protokołów
z przeprowadzonych kontroli,
• przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń awaryjnych
w sprawach uszkodzeń,
usterek, wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz
elementów budynków,
• zlecanie napraw i remontów
wynikających ze zgłoszeń,
kontrola ich wykonania
i rozliczanie,
• prowadzenie książek obiektów budowlanych dla
każdego obiektu oraz kompletowanie dokumentów
dotyczących obiektów budowlanych w zakresie ustalonym w obowiązujących przepisach prawa budowlanego
i przepisach wykonawczych,
• sprawowanie nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami remontowymi
i konserwacyjnymi,
• sprawdzanie jakości wykonywanych remontów,
• wykonywanie przeglądów
rocznych budowlanych oraz
sporządzanie protokołów,
• udział w komisjach powykonawczych prac remontowych,
• samodzielne rozwiązywanie
problemów technicznych,
• obsługa korespondencji
dotyczącej bieżącej obsługi
mieszkańców,
• rozpatrywanie podań lokatorów,
• bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot
mieszkaniowych,
• przekazywanie i odbiór lokali mieszkalnych, użytkowych
i garażowych,
• sporządzanie kart stanu
technicznego przekazywanych lokali.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub
średnie budowlane + uprawnienia budowlane,
• mile widziane doświadczenie w pracy związanej
z administrowaniem nieruchomościami,
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• co najmniej 3-letnie doświadczenie w budownictwie,
• znajomość oprogramowania MS Office,
• znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego
oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
• umiejętność prowadzenia
korespondencji z interesantami (odpowiedzi na pisma,
prośby),
• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
• prawo jazdy kat. B + samochód.
Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pełne wsparcie doświadczonego zespołu,
• szkolenia umożliwiające
rozwój pracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
Termin i miejsce składania
dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy
składać do 20 maja 2022 r.:
• za pośrednictwem poczty na
adres – Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35B, 44-100 Gliwice,
pok. 406,
• drogą elektroniczną na adres e-mail – kadry@tbs2.pl.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną
należy podpisać dokumenty,
wykonać ich skan lub zdjęcie
i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do
odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy. Informujemy,
że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych
ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych
(DzU z 2018 r., poz.1000).”
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 32/300-00-48.

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

spedytor

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• aktywne pozyskiwanie zleceń,
• zapewnienie odpowiednich środków
transportowych w celu realizacji zleceń klientów,
• kontrola przebiegu procesu i rozwiązywanie powstałych problemów,
• budowanie dobrych relacji ze zleceniodawcami i przewoźnikami,
• współpraca z innymi działami spółki
w ramach realizowanych zleceń,
• optymalizacja kosztów,
• utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług,
• zapewnienie prawidłowego przepływu informacji oraz dokumentów.
Twój profil:
• biegła znajomość języka angielskiego
lub niemieckiego,
• doświadczenie w pracy na stanowisku spedytora,
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej
się firmie istniejącej na rynku od
ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + system
premiowy;
• pakiet świadczeń dodatkowych:
○ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
○ opieka medyczna Medicover lub
karta Multisport,
○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• możliwość rozwoju i podnoszenia
kwalifikacji na samodzielnym stanowisku.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki S.A.
Gliwice, ul. Portowa 28, budynek K, tel.
666-513-459 lub e-mail: kamil.purchla@
scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także na www.scl.com.pl w zakładce 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
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie
przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/.

poszukuje kandydatów
na stanowisko:

magazynier

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• przyjmowanie oraz wydawanie
towaru z magazynu zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• rozładunek dostarczonych towarów do magazynu oraz odpowiednie ich rozmieszczenie,
• sporządzanie dokumentacji magazynowej,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji powierzonego towaru,
• uczestnictwo w programach usprawnień.
Twój profil:
• uprawnienia operatora wózka
widłowego,
• doświadczenie w pracy w magazynie z wysokim składem – mile
widziane,
• wykształcenie min. zasadnicze
zawodowe,
• gotowość do pracy zmianowej,
• umiejętność współpracy, pozytywne nastawienie.
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 uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:
○ świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
○ opieka medyczna Medicover lub
karta Multisport,
○ atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• praca w nowoczesnym magazynie
z wykorzystaniem wysokiej jakości
sprzętu.
Osoby zainteresowane zapraszamy
do aplikowania na adres: rekrutacja@
scl.com.pl.
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 zawartych w zgłoszeniu
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną
informację odnośnie przetwarzania Twoich
danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.
pl/polityka-prywatnosci-2/.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.
1. Projektowanie rozwiązań organizacyjnych
usprawniających funkcjonowanie kontroli
zarządczej.
2. Koordynowanie działań, przedkładanie
wniosków oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie:
• ustalania zadań, celów i mierników,
• zarządzania ryzykiem,
• analizy wyników monitorowania stopnia realizacji celów i zadań,
• przeprowadzania samooceny kontroli
zarządczej.
3. Przegląd funkcjonowania systemu kontroli
zarządczej w zakresie:
• jego zgodności z obowiązującymi przepisami, procedurami, standardami i wytycznymi,
• aktualności dokumentów wykorzystywanych do zarządzania jednostką
(takich jak zakresy czynności, upoważnienia, regulacje wewnętrzne),
• spójności regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami,
• przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur,
• skuteczności wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych oraz
ustanowionych mechanizmów kontroli.
4. Gromadzenie i nadzór nad dokumentacją
zewnętrznych kontroli i audytów przeprowadzanych w ZDM.
5. Monitorowanie terminowości spraw
prowadzonych przez ZDM, zakończonych
wydaniem decyzji administracyjnych.
6. Wykonywanie zleconych przez kierownika
jednostki czynności kontrolnych i doradczych (w szczególności w formie analiz
i opinii).
7. Pełnienie funkcji inspektora ochrony
danych osobowych, w tym szkoleń pracowników z ochrony danych.
8. Prowadzenie rejestrów:
• upoważnień i pełnomocnictw wystawianych pracownikom ZDM,
• wewnętrznych regulacji organizacyjnych,
• związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych osobowych.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie
zawodowe na stanowisku związanym
z kontrolą zarządczą, zwłaszcza na stanowiskach w sektorze finansów publicznych.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Niekaralność za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów WORD i Excel.
5. Znajomość 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).
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość zakresu działalności statutowej
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
2. Znajomość ustaw, m.in.: o samorządzie
gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych, o finansach
publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej
współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność
za powierzone zadania, silne nastawienie
na realizację wyznaczonych celów, wysoka
kultura osobista, odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym
stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich
przy ul. Płowieckiej 31 (dostosowanym
do potrzeb osób niepełnosprawnych,
I piętro).
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej
połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Zdolność przyswajania stałego dopływu
informacji.
4. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta

wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt
bezpośredni oraz telefoniczny).
5. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń
biurowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż
pracy.
5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formularze
oraz oświadczenia są dostępne na stronie
zdm.bip.gliwice.eu w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do
3 czerwca 2022 r. do godz. 14.30 w Biurze
Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty
należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach
oznaczonych wyłącznie numerem naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data
wpływu dokumentów do Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg
Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje
numer referencyjny, obowiązujący w czasie
trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest
(po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia
roboczego po terminie składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym
numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina testu
merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY
wraz z wykazem numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych
nastąpi do 6 czerwca 2022 r.
Planowany termin testu merytorycznego
i rozmowy kwalifikacyjnej: 9 czerwca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do
uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub
rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył
6%.
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest
do złożenia, wraz z dokumentami, kopii
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska
urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich
w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze
opublikowanym na www.zdm.gliwice.pl.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji
podlegają zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. DzU
z 2022 r., poz. 530) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane
osobowe osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/lub zawierające
niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony
i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
w Gliwicach zatrudni:
operatora z uprawnieniami do obsługi walca
drogowego (wszystkie typy) z doświadczeniem.
Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl
lub jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również składać osobiście w siedzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną
na adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1.
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości,
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
Nr naboru: ZDM-KP.110.1.14.2022
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, analizowania, koordynowania i kontrolowania
na etapie dokumentacji projektowej
oraz robót inwestycyjnych, w tym
przygotowywanie materiałów technicznych oraz opisów przedmiotu
zamówienia do przeprowadzenia
postępowań przetargowych.
2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń
finansowych prowadzonych zadań,
kontrola zgodności realizacji prac
budowlanych z przyjętym przez
inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac
budowlanych.
4. Nadzór nad terminami i udział
w odbiorach robót oraz przeglądach
technicznych w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy
realizacji robót naprawczych.
5. Prowadzenie czynności związanych
ze sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka
trwałego PT.
6. Wystąpienia o przyznanie dofinansowań inwestycji i ich rozliczanie.
7. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, pisma, zapytania i wnioski
radnych, urzędów, instytucji oraz
mieszkańców.
8. Współpraca z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i referatami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
9. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z realizacją inwestycji.
1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone
uzyskaniem tytułu inżyniera lub
magistra inżyniera o kierunku:
inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek związany
z projektowaniem i budową dróg
(udokumentowane kserokopią
dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad,
budownictwa komunikacyjnego,
inżynierii drogowo-kolejowej,
konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynierii lądowej.
1.2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w bezpośrednim uczestnictwie
w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający,
związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej lub
pokrewnej.
1.3. Pełna zdolność do czynności
prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych. Niekaralność
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane
– podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Mile widziane
uprawnienia w specjalności drogowej lub branży pokrewnej – 2 etaty.
2.2. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
2.3. Znajomość procedur uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie
robót.
2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do
wykonywania czynności na przedmiotowym stanowisku, w szczególności: o samorządzie gminnym,
o pracownikach samorządowych,
o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, o finansach
publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie,
Prawa zamówień publicznych.
2.5. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
2.6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność
rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu
problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację
wyznaczonych celów, wysoka kultura
osobista, odporność na stres.
4. Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31
(dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, I piętro) i na
terenie miasta Gliwice.
4.2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy.
4.4. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.
4.5. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz
telefoniczny).
4.6. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie zdm.bip.gliwice.
eu w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 3 czerwca 2022 r. do godz. 14.30
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych wyłącznie numerem naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat otrzymuje numer referencyjny,
obowiązujący w czasie trwania naboru.
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu
ofert, tj. od następnego dnia roboczego
po terminie składania dokumentów)
do uzyskania informacji o nadanym
numerze referencyjnym. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna
data i godzina testu merytorycznego
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz
z wykazem numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 6 czerwca 2022 r.
Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:
8 czerwca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze jest niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia, wraz
z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6.4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 oraz pod
ogłoszeniem o naborze opublikowanym na www.zdm.gliwice.pl.
6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530)
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
6.7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty
nie będą rozpatrywane.
6.8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony
wraz z numerami referencyjnymi
dzień naboru.

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.13.2022
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 lokalizację
obiektów budowlanych lub urządzeń
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego w pasach drogowych dróg
publicznych.
2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację
obiektów budowlanych lub urządzeń
związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasach drogowych dróg
publicznych.
3. Wydawanie decyzji z upoważnienia
Prezydenta Miasta Gliwice na przebudowę lub remont obiektów lub urządzeń istniejących w pasie drogowym
i niezwiązanych z gospodarowaniem
drogą lub obsługą ruchu.
4. Wydawanie decyzji z upoważnienia
Prezydenta Miasta Gliwice na usytuowanie obiektów budowlanych przy
drodze w odległości mniejszej niż określone w ustawie o drogach publicznych
w ust. 1 art. 43.
5. Opiniowanie lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych
z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego na
drogach wewnętrznych, na terenach
objętych decyzjami administracyjnymi
o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID) w trybie ustawy z 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na
terenach będących własnością Gminy
Gliwice i zarezerwowanych pod drogi
publiczne w miejscowym planie zagospodarowania terenu.
6. Koordynacja i uzgadnianie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji
drogowych i innych.
7. Opiniowanie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Gliwice.
8. Wydawanie opinii i koordynacja
z referatami ZDM, wydziałami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach i innymi jednostkami organizacyjnymi.
9. Prowadzenie spraw wynikających
z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych wraz z aktami wykonawczymi.
10.Wydawanie decyzji z upoważnienia
Prezydenta Miasta Gliwice oraz prowadzenie ich rejestru.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:
a) wyższe zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera
o kierunku: budownictwo, drogownictwo, transport (udokumentowane kserokopią dyplomu); preferowana specjalizacja z zakresu: dróg
i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych
i inżynierskich, inżynierii lądowej,
inżynierii ruchu,
b) lub wyższe na kierunkach innych niż
wskazane w pkt. a), przy minimalnym 2-letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku związanym
z zarządzaniem pasem drogowym,
c) lub średnie techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku związanym z zarządzaniem
pasem drogowym.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych
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 drogach
publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz.
470 ze zm.),
b) ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
c) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.),
d) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU
z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),
e) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. DzU z 2019 r.,
poz. 1643 ze zm.).
2. Umiejętność redagowania decyzji
i pism urzędowych.
3. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
4. Umiejętność czytania map zasadniczych i ewidencyjnych.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej
współpracy z zespołem realizacyjnym,
aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
silne nastawienie na realizację wyzna-
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czonych celów, wysoka kultura osobista,
odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym
stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 (dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, parter) i na terenie miasta
Gliwice.
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy.
3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy.
4. Zdolność przyswajania stałego dopływu
informacji.
5. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą klienta
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt
bezpośredni oraz telefoniczny).
6. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
i kwalifikacje.
5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na
stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce
NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do
20 maja 2022 r. do godz. 14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach
oznaczonych wyłącznie numerem
naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje
data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg
Miejskich po wyznaczonym terminie, nie
będą rozpatrywane. W chwili złożenia
dokumentów aplikacyjnych kandydat
otrzymuje numer referencyjny, obowiązujący w czasie trwania naboru. Kandydat
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od
następnego dnia roboczego po terminie
składania dokumentów) do uzyskania informacji o nadanym numerze referencyjnym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna data i godzina testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie
opublikowana na stronie internetowej
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY
wraz z wykazem numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 23 maja 2022 r.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 maja 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do
uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
nie przekroczył 6%.
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa
powyżej, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego ogłoszenia
o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania
niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać
z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia, wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach,
ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze opublikowanym na
www.zdm.gliwice.pl.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu
rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j.
DzU z 2022 r., poz. 530) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają
dane osobowe osoby zatrudnionej
w wyniku przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/lub zawierające
niepodpisane dokumenty nie będą
rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami
referencyjnymi dzień naboru.

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.12.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem
w pełnym wymiarze czasu pracy (4 etaty)
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.
1. Bieżąca kontrola funkcjonowania
tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice.
2. Projektowanie i wdrażanie nowych
procedur i programów sygnalizacji
świetlnej, dotyczących funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji
świetlnych na terenie miasta Gliwice.
3. Współpraca z podmiotami utrzymującymi infrastrukturę tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacje świetlne na
terenie miasta Gliwice.
4. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz
analiza wniosków składanych przez
zewnętrzne podmioty w zakresie
tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta
Gliwice.
5. Prowadzenie i planowanie inwestycji związanych funkcjonowaniem tunelu w ciągu Drogowej
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice.
6. Weryfikacja obrazu uzyskanego
z monitoringu znajdującego się na
terenie miasta Gliwice oraz tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice pod
kątem bezpieczeństwa, zachowania płynności ruchu itp.
7. Przygotowanie i gromadzenie
dokumentów do archiwizacji
związanych z tunelem w ciągu
Drogowej Trasy Średnicowej oraz
sygnalizacji świetlnych na terenie
miasta Gliwice.
8. Współpraca z Centrum Ratownictwa Gliwice, Strażą Miejską, Policją
i innymi organami administracji,
samorządów, kolei i innych zarządców dróg w zakresie projektów dotyczących bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
9. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.
10. Przygotowywanie propozycji robót
z zakresu prowadzonych zadań.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:
a) wyższe techniczne,
b) lub średnie techniczne oraz co
najmniej 5 lat doświadczenia
na stanowisku urzędniczym,
c) lub średnie techniczne oraz co
najmniej 5 lat doświadczenia
w zakresie obsługi urządzeń
sterowania ruchem.
2. Znajomość: rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na
drogach, ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
3. Obsługa komputera w stopniu
bardzo dobrym.
4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość topografii miasta Gliwice.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli
drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność
w rozwiązywaniu problemów,
samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność,
odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka
kultura osobista, odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31
(II piętro) dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Praca w systemie zmianowym,
równoważnym, wydłużonym do
12 godzin.
3. Praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
4. Praca na wysokości powyżej 3 m.
5. Konieczne wyjścia lub wyjazdy
poza stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni
oraz telefoniczny).

8. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją
czasu.
9. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje, zaświadczenie
z uczelni.
5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 20 maja 2022 r. do godz.
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy
składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych wyłącznie
numerem naboru,
b) pocztą tradycyjną z wyraźnie
oznaczonym numerem naboru –
decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
W chwili złożenia dokumentów
aplikacyjnych kandydat otrzymuje
numer referencyjny, obowiązujący
w czasie trwania naboru. Kandydat
zobowiązany jest (po otwarciu ofert,
tj. od następnego dnia roboczego po
terminie składania dokumentów)
do uzyskania informacji o nadanym
numerze referencyjnym. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu
merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl
w zakładce NABORY wraz z wykazem
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 23 maja 2022 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 26 maja 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze jest niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia,
wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach (ul. Płowiecka 31) oraz pod
ogłoszeniem o naborze opublikowanym na www.zdm.gliwice.pl.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu
procesu rekrutacji podlegają
zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530)
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/ lub zawierające niepodpisane dokumenty
nie będą rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych
na wyznaczony i ogłoszony wraz
z numerami referencyjnymi dzień
naboru.
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KULTURA

Zabójcza dawka humoru
Na deski gliwickiego teatru już wkrótce trafi jedna z najzabawniejszych
fars mistrza tego gatunku Raya Cooneya. Widzowie będą musieli się mocno trzymać foteli, żeby z nich nie spaść ze śmiechu. 21 maja o godz. 19.00
Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na premierę spektaklu „Wszystko
w rodzinie” w reżyserii Andrzeja Nejmana, popularnego aktora, a zarazem specjalisty od skutecznego rozbawiania publiczności.
– Ray Cooney to autor uwielbianych przez widzów sztuk takich
jak Mayday, Mayday 2 czy Okno
na parlament. To tytuły, które nigdy nie zejdą z teatralnych desek.
Wszyscy je uwielbiamy. Z ekscytacją i przyjemnością przygotowuję
w Gliwicach „Wszystko w rodzinie” – mówi Andrzej Nejman.

Maj w pełni, a życie kulturalne rozkwita!
W najbliższy weekend zapraszamy na koncert
piosenek Agnieszki Osieckiej, premierę nowego spektaklu w Teatrze Miejskim i Weekend
z Millenium Docs Against Gravity.
piątek 20 maja

– Przygotowaliśmy rozrywkowy
hit, w którym królują: dowcip,
zawrotna akcja, błyskotliwe dialogi i… idiotyczne decyzje bohaterów. Reżyserska ręka Andrzeja
Nejmana oraz poczucie humoru
naszego zespołu aktorskiego są
gwarancją doskonałej zabawy. „Wszystko w rodzinie” nie
jest spektaklem dla nudziarzy.

18.15 w kinie
Amok (ul. Dolnych Wałów
3) rozpocznie się Week-

end z Millenium Docs
Against Gravity. Kinomaniacy zobaczą „McCurry.
W pogoni za kolorem”
w reżyserii Denisa Delestraca i „Poznaliśmy się
w wirtualnej rzeczywistości” Joego Huntinga.

 Na

Scenie Bajka (kino
Amok) o godz. 18.00
rozpocznie się spektakl

Bo przecież tylko pozbawieni
humoru ponuracy nie mający
zdrowego dystansu do samych
siebie sprowadzają na nas
wszelkie nieszczęścia i smutki!
Ich do teatru nie zapraszamy, ale
wyłącznie tych, którzy lubią od
czasu do czasu pośmiać się do
rozpuku – mówi Grzegorz Kraw-

Premiera odbędzie się 21 maja
o godz. 19.00, spektakl zobaczycie także 22, 26, 27, 28 i 29 maja.
Więcej o spektaklu na stronie internetowej: www.teatr.gliwice.pl.

(Teatr Miejski)

To nowoczesne urządzenie,
które pozwoli czytelnikom samodzielnie odbierać zamówione
wcześniej książki. Z kolei trezor
to proste urządzenie, do którego
w dowolnej chwili będzie można
zwracać przeczytane książki.

sobota 21 maja

 W Teatrze

Miejskim
(ul. Nowy Świat 55–57)
o godz. 19.00 rozpocznie
się premiera spektaklu

„Wszystko w rodzinie”
Raya Cooneya w reżyserii Andrzeja Nejmana.

 O godz. 19.00 w Cechow-

ni w Nowych Gliwicach
z koncertem „To był

maj” wystąpi Agnieszka Bielanik-Witomska.



Kultury w Gliwicach (ul.
Barlickiego 3) o godz. 10.00
rozpocznie się 22 Giełda
Zabawek Używanych.
Dzieci pod opieką rodziców mogą sprzedać albo
wymienić swoje używane
zabawki, książki, gry itp.
Między godz. 10.00 a 16.00
w Stacji Artystycznej Rynek
(Rynek 4–5) odbędą się

Artystyczne Spotkania
w Kolorowych Skarpetkach. W programie jest

między innymi wernisaż
i aukcja sztuki prac powstałych podczas Światowego
Dnia Zespołu Downa.
O godz. 18.15 rozpocznie
się drugi wieczór z Millenium Docs Against Gravity
w kinie Amok. W planach
są dwie projekcje: „Dom

z drzazg” Simona Lerenga Wilmonta i „Podwodne życie Jacquesa
Cousteau” Liz Garbus.

fot. MBP

 Na godz. 18.55 zapraszamy

będą wkrótce dostępne na
stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.gliwice.pl)

i w mediach społecznościowych.
 (Miejska Biblioteka Publiczna)

Publiczność usłyszy między
innymi: „Ludzkie gadanie”,
„Tygrysicę”, „Orszaki Dworaki” i „Niech żyje bal”.

niedziela 22 maja

 Między godz. 10.00 a 12.00

w Stacji Artystycznej Rynek
odbędą się „Mini Nutki.

 W Młodzieżowym Domu



Największym atutem tej inwestycji
jest całodobowa dostępność, niezależnie od godzin pracy biblioteki.
Zadbano o to, by wygodny dostęp
do urządzeń miały również osoby
ze szczególnymi potrzebami.
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stawienie przeniesie widza
w beztroskie lata dwudziestolecia międzywojennego.

czyk, dyrektor Teatru Miejskiego
w Gliwicach.

23 maja w dzielnicy Wojska Polskiego zostanie uruchomiony pierwszy
w Gliwicach książkomat oraz trezor biblioteczny. Ta realizacja jest możliwa dzięki funduszom z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego w ramach
projektu zgłoszonego przez mieszkańców dzielnicy. Książkomat będzie
obsługiwany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Gliwicach.

Szczegóły dotyczące uruchomienia książkomatu i trezora

mermooru” Gaetana
Dionizettiego w reżyserii
Simona Stone’a.

muzyczny „Powrócimy
jak za dawnych lat”
w reżyserii Stanisława
Witomskiego. To przed-

Pierwszy książkomat już w maju

Oba urządzenia znajdą się przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr
5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.

ność zobaczy „Łucję z Lam-

 O godz.

W słynnym szpitalu św. Andrzeja
w Londynie personel przygotowuje się do wystawienia świątecznego przedstawienia dla pacjentów.
Jednocześnie najlepszy lekarz,
wysokiej klasy specjalista doktor
Mortimore przygotowuje się do
wygłoszenia wykładu, który ma
mu przynieść awans i sławę. Porządek tego dnia zostaje jednak
zaburzony przez nagłe pojawienie
się pewnej znajomej... Dawne
romanse doktora Mortimora
zmuszają go do nerwowych
kombinacji i absurdalnych działań.
Co z nich wyniknie? Z pewnością
niezły ubaw.

do kina Amok na transmisję
z cyklu „Met Opera”. Publicz-

Muzyczne zabawy dla
najmłodszych”.

 O godz. 16.00 rozpocznie
się Podwieczorek muzyczny w Willi Caro (ul. Dolnych
Wałów 8a). Z koncertem

„Skarby romantycznej
liryki” wystąpią Joanna
Iwaszkiewicz i Joanna
Steczek.

 Najmłodsi widzowie o godz.





16.15 zobaczą film animowany „Yakari i wielka
podróż” Xaviera Giacomettiego i Toby’ego
Genkela.
O godz. 17.00 z koncertem „Tyle słońca w całym mieście” w Teatrze

Muzycznym Wit-Wit (ul.
Jana Pawła II) wystąpi Beata Deutschman.
Trzeci, ostatni wieczór z Millenium Docs Against Gravity
w kinie Amok o godz. 18.15
rozpocznie film „Rzeka”

w reżyserii Jennifer Peedom. Ostatnią projekcją
będzie „Krowa” Andrei
Arnold.
(mm)

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na stronie Kultura.gliwice.
eu. Jesteś organizatorem? Dodaj swoje
wydarzenie na naszą stronę poprzez
formularz.
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