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MieszkAńcysport sAMorząD

W powstającym budynku obsługi pasażerskiej wykonano już konstrukcję 
nośną kondygnacji nadziemnych i pokrycie dachu. Na pierwszym segmencie 
zadaszenia rozpoczęto montaż pokrycia dachowego, a na kolejnym trwają 
prace związane z montażem stalowej konstrukcji. rozpoczęto budowę przy-
szłego układu drogowego.
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AreNA GliWice 

koncertowe lato! 

Arena Gliwice gospodarzem  
runmageddonu silesia

Baciary, kortez, Paweł Domagała, sorry Boys, sanah, BArANoVski, 
Łydka Grubasa, Transgresja – program summer Areny zapowiada 
się naprawdę ciekawie!
W lipcu i sierpniu w Summer 
Arenie – letniej strefie rozrywki 
przy Arenie Gliwice – odbywać 
się będą koncerty najpopularniej-
szych polskich artystów z kręgu 
popu i rocka. Cotygodniowym 
muzycznym spotkaniom w ple-
nerze, towarzyszyć będą imprezy 
rozkręcane przez didżejów, gorące 
latynoskie wieczory i emocjonują-
ce turnieje sportowe. Jakie daty 
w kalendarzu warto zanotować? 

Przede wszystkim – te koncertowe! 
Jedno miasto, 10 przedstawicieli 
rozmaitych gatunków (na razie!), 

a to wszystko w długie, gorące wie-
czory – tak brzmi zaproszenie na 
tegoroczną edycję Summer Areny! 

Koncerty proponowane przez 
Arenę Gliwice to propozycje, obok 
których ciężko przejść obojętnie. 
O dobre rozpoczęcie wakacji w Gli-
wicach zadba sanah, która wystąpi 
w Summer Arenie 3 lipca. Tydzień 
później pojawi się propozycja dla 
fanów rapu – koncert Palucha  
(9 lipca). Końcówka miesiąca zapo-
wiada się jeszcze bardziej emocjo-
nująco, bo na summerowej scenie 
zagrają: sorry Boys (23 lipca), 

BArANoVski (30 lipca) i kortez 
(31 lipca). Sierpniowe propozycje 
to mocno taneczne propozycje 
pląsów w rytm piosenek Pawła 
Domagały (13 sierpnia) i skoczne 
zaproszenie do tańca podczas kon-
certu zespołu Baciary (21 sierpnia). 
W środku sierpnia przewidziany 
jest mocny, rockowy przytup, bo 
20 sierpnia Transgresja wystąpi 
w roli supportu Łydki Grubasa. 
Z kolei 27 sierpnia raz jeszcze 
pojawi się propozycja dla fanów 
muzyki ulicy – koncert kękę. Bilety 
na letnie koncerty dostępne są już 
w sprzedaży na Eventim.pl.

A to nie koniec muzycznych 
propozycji. Letnie, niedzielne 
popołudnia urozmaicać będą 
kameralne koncerty lokalnych 
muzyków i artystów znanych 
z koncertowego cyklu Areny 
Online. Na uczestników Summer 
Areny czekać będzie bowiem 
druga scena, już nieco mniejsza, 

zlokalizowana w strefie gastro-
nomicznej.

Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze 
będzie się działo w wakacje w Gli-
wicach, Arena Gliwice zaprasza na 
facebookowy fanpage facebook.
com/summerarenagliwice.
 (Arena Gliwice)

Gliwicka hala widowisko-sportowa ponownie stanie się centrum 
ekstremalnych wyzwań i fantastycznych emocji. 12 czerwca dzieci, 
młodzież oraz dorośli z Górnego Śląska i okolic będą mogli wziąć udział 
w pełnej wrażeń sportowej przygodzie – runmageddonie silesia!
 – Bardzo nas cieszy, że wracamy 
do Areny Gliwice. Nieprzerwanie 
od 3 lat organizujemy tu wspa-
niałe eventy, które są bardzo 
atrakcyjne zarówno dla Runma-
geddończyków z całej Polski, jak 
i mieszkańców Śląska – mówi 
Adam Ryszczyk, dyrektor eventu.

W tym roku mali i duzi fani ekstre-
malnego sportu będą mogli spró-
bować swoich sił w 5 formułach. 
Dzieci w wieku 4–11 lat wezmą 
udział w Runmageddonie KIDS. 
W odpowiednio dobranych gru-
pach wiekowych pokonają 1-kilo-
metrową trasę z 10 przeszkodami.

Młodzież od 12. do 15. roku życia 
sprawdzi swoją siłę i charakter, 
mierząc się z trasą 2 kilometrów, 
na której stanie 15 przeszkód. 
Osoby, które ukończyły 16 
lat będą mogły zmierzyć się 
z najchętniej wybieraną przez 
Runmageddończyków formułą: 
Rekrutem. Ich zadaniem będzie 
przebiegnięcie 6 kilometrów 
naszpikowanych 30 przeszkoda-
mi. Ci, którzy chcieliby spróbować 
smaku ekstremalnego wyzwania, 
ale nie czują się na siłach przebiec 
Rekruta, będą mogli wystartować 
w formule INTRO, na dystansie 3 
kilometrów, najeżonym 15 prze-

szkodami. Na koniec dnia, w nie-
samowitej, wspólnej przygodzie 
będą mogły wziąć udział zespoły 
rodzinne – Runmageddon Family 
po raz kolejny w Arenie Gliwice 
połączy pokolenia.

Zapisy online do udziału 
w Runmageddonie dostępne są 
na stronie: www.runmageddon.
pl/imprezy/runmageddon-sile-
sia-12-06-2021. Każdy kto ma 
ochotę wziąć udział w tym naj-
popularniejszym w Polsce biegu 
przez przeszkody, może się zapi-
sać do 10 czerwca.  
 (Arena Gliwice)

Nadchodzący weekend upłynie w Arenie Gliwice pod 
znakiem sportu. W sobotę i niedzielę w hali królować 
będą dwie dyscypliny: rugby na wózkach i wspinaczka.
Ściana wspinaczkowa Chwyciar-
nia Arena Gliwice po raz pierwszy 
w historii będzie gospodarzem 
Akademickich Mistrzostw we 
Wspinaczce Sportowej. Obiekt 
wielokrotnie gościł już czołowych 
polskich wspinaczy w zawodach 
o mistrzostwo czy puchar kraju, 
a w weekend do utytułowanych 
zdobywców gliwickiej ściany do-
łączą studenci.

W trakcie AMP-ów uczestnicy tra-
dycyjnie walczyć będą w trzech 
konkurencjach, z czego pierwsza 
z nich – bouldering – rozegrana 
zostanie w piątek, 27 maja, w Ka-
towicach, a kolejne dwie: wspi-
naczka na trudność i wspinaczka 
na czas, odpowiednio w sobotę 
i niedzielę w Gliwicach. Do udzia-
łu w mistrzostwach zgłoszeni 
zostali reprezentanci 45 uczelni 
z całej Polski.

Podczas gdy studenci będą się 
wspinać, na Arenie Głównej będzie 
trwała rywalizacja Polskiej Ligi Rug-
by na wózkach. Ta paraolimpijska 
konkurencja zespołowa uznawana 
jest za najbardziej prężnie rozwi-
jającą się dyscyplinę zespołową 
dla osób z niepełnosprawnością 
ruchową w Polsce. Od 2019 roku 
sportowcy walczą o oficjalny tytuł 
Mistrza Polski. Premierowy turniej 
tego sezonu odbył się w Rzeszowie, 
teraz czas na Śląsk. W Arenie Gli-
wice zmierzy się ze sobą 8 drużyn 
z całego kraju.

Zarówno jedne, jak i drugie zawo-
dy będzie można śledzić na bieżą-
co dzięki transmisji na portalach 
społecznościowych. Szczegóły na 
Facebooku Areny Gliwice i Chwy-
ciarni. Zapraszamy do oglądania 
i kibicowania!
 (Arena Gliwice)
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Pięknieją kamienice w Gliwicach. oko cieszą odnowione elewacje, a dzięki przeprowa-
dzonym pracom termomodernizacyjnym zużycie ciepła jest niższe. szczególnie aktywne 
są tu zBM-y, które nie tylko zajmują się budową nowych mieszkań, ale konsekwentnie 
odnawiają budynki będące własnością Gminy Gliwice. 

Tylko w ciągu ostatnich 16 
miesięcy Miasto Gliwice prze-
znaczyło ponad 3,2 mln zł na 
modernizację budynków, któ-
rymi zarządza ZBM II TBS. W 18 
budynkach wykonano prace 
związane z ich ociepleniem, 
wymieniono stolarkę drzwiową 

i okienną, a także odnowiono 
elewacje oraz zlikwidowano 
nieekologiczne ogrzewanie 
węglowe. Co warto podkreślić 
– z dbałością o zachowanie 
architektonicznych detali! Efek-
townie prezentują się zarówno 
okazałe kamienice przy ul. Wit-

kiewicza 79 czy Opolskiej 25, 
jak i kameralne obiekty przy 
ul. Wróblewskiego 27, 31, 33. 
A to tylko niektóre z przykładów 
modernizacji. 

Jak wyjaśnia Krzysztof Kopa-
nia, prezes ZBM II TBS, było to 

możliwe między innymi dzięki 
pozyskaniu unijnych środków 
w ramach programu „Poprawa 
efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych Miasta 
Gliwice”. 

 – Nie tylko współtworzymy ofertę 
mieszkaniową na gliwickim rynku 
nieruchomości, ale staramy się 
systematycznie remontować i mo-
dernizować nasze, nieco starsze, 
budynki. Efekty są już widoczne, 

a kolejne inwestycje mamy już 
w planach – mówi Krzysztof Ko-
pania. 
  (dd/ZBM II TBS)

iNWesTycje

Piękniej i oszczędniej

Termomodernizacje 
przeprowadzone przez 
zBM ii TBs w latach 
2020–2021:
roM – 4:
• Ul. J. Śliwki 31B,
• Ul. Szobiszowicka 6,
• Ul. Tarnogórska 121, 121A.
roM – 6:
• Ul. Łukasiewicza 19,
• Ul. Opolska 4, 4A,
• Ul. Opolska 23,
• Ul. Opolska 25,
• Ul. Tarnogórska 102,
• Ul. Towarowa 17,
• Ul. Witkiewicza 79,
• Ul. Wróblewskiego 27,
• Ul. Wróblewskiego 31,
• Ul. Wróblewskiego 33.
roM – 10:
• Ul. Różana 3,
• Ul. Sokoła 6.  

Budowa centrum Przesiadkowego idzie pełną parą. inwestycja realizowana po północnej stronie dwor-
ca PkP skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży 
mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.
Co słychać na placu robót? 
W powstającym budynku ob-
sługi pasażerskiej wykonano 
już całą żelbetową konstrukcję 
nośną kondygnacji nadziem-
nych i pokrycie dachu. Obec-
nie trwają tam prace związane 
z murowaniem ścian oraz wyko-
naniem aluminiowej elewacji. 
W nowym tunelu, który połączy 
ten obiekt z istniejącym przej-
ściem podziemnym Tarnogór-
ska – dworzec PKP, wykonano 
hydroizolację oraz rozpoczęto 
prace związane z wykonaniem 
instalacji elektrycznej i wentyla-
cji. Z kolei nad wejściem do ist-
niejącego tunelu zamontowano 
płyty z poliwęglanu, a w samym 
przejściu podziemnym trwają 
prace związane z montażem 
instalacji elektrycznych i wyko-
naniem nowych okładzin ścien-
nych.

Na pierwszym segmencie za-
daszenia rozpoczęto montaż 
pokrycia dachowego, a na ko-
lejnym trwają prace związane 
z montażem stalowej konstruk-
cji. Prowadzone są także roboty 
związane z wykonaniem murów 
oporowych (od strony ul. Kol-
berga). W dalszym ciągu kon-
tynuowane są prace związane 
z zewnętrzną infrastrukturą pod-
ziemną (kanalizacją deszczową, 
sanitarną, siecią wodociągową, 
telekomunikacyjną i elektryczną) 
– zarówno na terenie przyszłe-
go Centrum Przesiadkowego, 

jak i przy ulicach Tarnogórskiej 
i Toszeckiej. W przypadku wieży 
ciśnień wykonano już piaskowa-
nie jej betonowej konstrukcji 
(z wyjątkiem kopuły) i przygo-
towano rusztowanie elewacyjne 
pod dalsze prace remontowe.

Zakończono także prace związane 
z niezbędną przebudową torów 
kolejowych (na styku terenu Cen-
trum Przesiadkowego z terenem 
PKP PLK). Rozpoczęto za to roboty 
związane z wykonaniem konstruk-
cji pod przyszły układ drogowy.

Inwestycję realizuje konsorcjum 
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego SA i Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów 
SA. Koszt prac to około 184 mln 
zł. Na ten cel ze środków unijnych 
pozyskano 129,5 mln zł. Powinny 
zakończyć się pod koniec sierpnia 
2022 r.

Pejzaż miasta po południowej 
stronie dworca kolejowego 
również się zmieni. Przebudo-
wany zostanie układ drogo-
wy, tworząc wraz z centrum 
Przesiadkowym przyjazną 
i funkcjonalną przestrzeń 
miejską.

Plac przed dworcem PKP zyska 
jednolitą nawierzchnię z grani-

towych płyt. Stanie tam m.in. 
fontanna w formie lustra wody 
z pojedynczymi wodotryskami 
i ławki. Na ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego powstaną bus 
pasy, wyspy separacyjne z azy-
lami dla przechodniów i ścieżka 
pieszo-rowerowa łącząca plac 
dworcowy z drogą rowerową 
projektowaną wzdłuż ul. Jagiel-
lońskiej. Ul. Zwycięstwa zyska 
wykończenie z granitowej kostki. 
Zniknie torowisko, a jezdnia zo-
stanie zwężona. Powstanie też 
ciąg pieszo-rowerowy. Na  placu 
Piastów ruch będzie odbywał się 
na zasadzie jednokierunkowego 
przejazdu wokół wyspy central-
nej oraz wyspy peronowej. Nie 

zabraknie także ciągów pieszo-
-rowerowych przebiegających 
przez plac i małej architektury, 
przebudowana będzie też sieć 
oświetleniowa. Ul. Okopowa zo-
stanie rozbudowana i połączona 
z pętlą autobusową linii A4 przy 
placu dworcowym, a na ul. Na 
Piasku powstaną miejsca posto-
jowe – zarówno po wschodniej, 
jak i zachodniej stronie. Prace 
w tym rejonie trwają. 

Generalnie na terenie całej in-
westycji, w rejonie przejść dla 
pieszych i zatok autobusowych, 
zaprojektowano tzw. pola uwa-
gi lub pola prowadzące, które 
ułatwią poruszanie się osobom 
niewidomym i słabowidzącym. 
Przebudowana zostanie również 
sygnalizacja świetlna – zostanie 
dostosowana do geometrii 
powstałego układu drogowego 
i organizacji ruchu. Trwa już re-
mont ciągu pieszo-rowerowego 
przy ul. gen. Leona Berbeckiego 
na odcinku od ul. Sienkiewicza 
(rejon tzw. mostku zakochanych) 
do ul. Barlickiego. Projekt zakłada 
również wprowadzenie maksy-
malnej ilość zieleni, na jaką po-
zwala infrastruktura podziemna.

Przebudowę po południowej 
stronie dworca PKP realizuje 
Eurovia Polska. Koszt inwestycji 
finansowanej z budżetu miasta to 
ponad 41 mln zł. Prace powinny 
się zakończyć pod koniec 2022 r.
 (kik)
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sport

Mistrzowska koszykówka w Arenie Gliwice 

Gwiazdy lekkiej atletyki na Grand Prix Gliwic

szykuje się miesiąc pod znakiem koszykówki z najwyższej półki. 4 czerwca reprezentacja Polski 
koszykarzy rozpocznie w Arenie Gliwice przygotowania do kwalifikacji do igrzysk olimpijskich.  
kadra weźmie udział w turnieju towarzyskim energa cup, a dodatkowo rozegra w Gliwicach 
trzy inne mecze sparingowe.
Szczegóły dotyczące czerwcowych 
rozgrywek przedstawiono na po-
niedziałkowej konferencji prasowej 
w Arenie Gliwice.

 – Gliwice kochają koszykówkę, 
zgodnie z uchwałą dotyczącą kie-
runków rozwoju sportu w mieście 
jest to jedna z dyscyplin priory-
tetowych. Dlatego bardzo mnie 
cieszy, że reprezentacja Polski 
w koszykówce nazywa Arenę 
Gliwice swoim drugim domem. 
Podczas zgrupowania będziemy 
gościć najlepszych koszykarzy 
przez blisko trzy tygodnie, kadra 
rozegra u nas kilka meczów z silny-
mi przeciwnikami, co z pewnością 
dostarczy kibicom dużych emocji. 
Największą naszą radością jest 
fakt, że w końcu imprezy sportowe 
odbędą się z udziałem publiczno-
ści – podkreślał Adam Neumann, 
prezydent Gliwic.

 – Arena Gliwice, a także samo 
Miasto Gliwice to już sprawdzony 
gospodarz meczów reprezentacji 
Polski. Wcześniej w tej hali roz-
grywaliśmy mecze kwalifikacyjne 
do mistrzostw Europy i byliśmy 
bardzo zadowoleni z obiektu, 
a także świetnych warunków tre-
ningowych. W czasach pandemii 
koronawirusa priorytetem dla 
nas była możliwość zapewnienia 
kadrze miejsca, w którym bez 
podróżowania będzie można 
odpowiednio przygotować się 

do turnieju kwalifikacyjnego do 
Igrzysk Olimpijskich, włączając 
w to mecze towarzyskie z silnymi 
przeciwnikami. Cieszę się, że dzięki 
naszym wspólnym wysiłkom uda-
ło się to wszystko zorganizować 
w Gliwicach – powiedział Rado-
sław Piesiewicz, prezes Polskiego 
Związku Koszykówki.

W ramach przygotowań w Are-
nie Gliwice drużyna prowadzona 
przez trenera Mike’a Taylora 
rozegra pięć meczów sparingo-
wych. Ważnym etapem będzie 
dwudniowy turniej Energa Cup 
2021, który zostanie rozegrany 
12 i 13 czerwca. Najpierw Biało-
-Czerwoni zagrają z Meksykiem, 
a następnego dnia zmierzą się 
z Rosją lub Tunezją. Później, 
16 czerwca, kadra w meczu to-
warzyskim podejmie Tunezję,  

a 22 i 23 rozegra dwumecz z Bra-
zylią. Wszyscy przeciwnicy będą 
brali udział w turnieju kwalifika-
cyjnym do Igrzysk Olimpijskich 
w Splicie w Chorwacji.

Na poszczególne spotkania to-
warzyskie, zgodnie z harmono-
gramem luzowania obostrzeń, 
planowana jest sprzedaż biletów 
na 50 proc. możliwych do zajęcia 
miejsc. Spotkania towarzyskie 
z udziałem reprezentacji Polski 
będzie można zobaczyć także 
w stacji Super Polsat, która 
dostępna jest bezpłatnie m.in. 
w ramach cyfrowej telewizji 
naziemnej, a także w wiodą-
cych platformach cyfrowych 
i kablówkach. Pozostałe mecze 
w ramach Energa Cup 2021 (bez 
udziału Biało-Czerwonych) będą 
transmitowane w sportowych 
stacjach Polsatu.

Polacy swój turniej kwalifikacyjny 
do Igrzysk Olimpijskich zagrają 

w Kownie (Litwa), a w grupie B 
ich rywalami będą reprezentacje 
Słowenii oraz Angoli. Dwie naj-
lepsze drużyny grupy zagrają na-
stępnie w półfinale z Litwą, Koreą 
lub Wenezuelą. Tylko zwycięzca 
całego turnieju zagra w Tokio. 
Mecze będą rozgrywane od 29 
czerwca do 4 lipca.

W przypadku awansu na Igrzy-
ska Olimpijskie Biało-Czerwoni 
zagrają w grupie C z Argentyną, 
Japonią i Hiszpanią. Koszykarski 
turniej w Tokio zostanie roze-
grany od 25 lipca do 7 sierpnia.  
Więcej informacji na ten temat 
oraz szczegółowe terminarze me-
czów można znaleźć na stronie 
https://koszkadra.pl. 
 (KoszKadra/ap)

27 maja już po raz trzeci w naszym mieście pojawią się czołowi polscy przedstawiciele królowej sportu, by wziąć udział 
w otwartym dla publiczności mityngu lekkoatletycznym na arenie przy ul. syriusza. Na liście startowej znalazło się 
140 zawodniczek i zawodników, w tym 16 reprezentantów Polski, którzy w ostatni weekend miesiąca wezmą udział 
w Drużynowych Mistrzostwach europy w chorzowie, broniąc tytułu najlepszej drużyny starego kontynentu.
W Grand Prix Gliwic mogą wziąć 
udział wyłącznie sportowcy 
posiadający minimum klasę mi-
strzowską. Przewidziano biegi 
sprinterskie na średnim dystan-
sie, skok w dal, wzwyż, trójskok, 
rzut dyskiem i oszczepem, a także 
bardzo widowiskowe biegi przez 
płotki. Niewątpliwie dużą atrakcją 
dla kibiców będzie też skok o tycz-
ce. W tej konkurencji zobaczymy 
9 zawodniczek, w tym tyczkarki 
z szerokiej kadry Polski z Wiktorią 
Kalittą na czele.

Szczególnie mocno obsadzone 
będą sprinty, w których o najlepsze 
wyniki zawalczą m.in. Marika Po-
powicz-Drapała (dwukrotna brązo-
wa medalistka mistrzostw Europy 
oraz rekordzistka Polski w biegu 
sztafetowym 4×100 metrów), 

Katarzyna Sokólska (olimpijka 
z Rio de Janerio) i Dominik Kopeć 
(mistrz Polski w biegach na 100 
i 200 m). Obok nich pobiegną Ka-
rol Kwiatkowski, Adrian Brzeziński, 
Wiktor Suwara i Mateusz Siuda. 

W Gliwicach wystartuje także Pia 
Skrzyszowska (czołowa płotkarka 
Europy na dystansie 100 m), zapo-
wiadająca walkę w naszym mieście 
o minimum olimpijskie (12,84 s), 
choć wicemistrzostwem świata 

z Chorzowa wywalczyła już sobie 
prawo startu na Igrzyskach Olimpij-
skich w sztafecie 4x100 m. Na 400 
m przez płotki rywalizować będą 
z kolei czołowi polscy zawodnicy 
w tej konkurencji: Patryk Adam-
czyk (49,72 s) i Robert Bryliński 
(49,88 s).

Z całą pewnością wielu emocji 
dostarczą biegające w sztafetach 
sprinterskich Klaudia Adamek, Pau-
lina Guzowska, Karolina Łozowska 
i Aleksandra Gaworska czy repre-
zentanci na drużynowy Puchar 
Europy – Dariusz Kowaluk i Patryk 
Grzegorzewicz (dystans na 200 m). 
Ciekawie zapowiadają się również 
biegi na 800 m kobiet z udziałem 
Martyny Galant, Angeliki Sarny 
i grupy zawodniczek z czołówki 
krajowej.

Entuzjaści rzutów oszczepem mogą 
spodziewać się ponad 80-metro-
wych prób w wykonaniu m.in. 
Cypriana Mrzygłoda (rekord życio-
wy 84,97 m) i Huberta Chmielaka 
(82,58 m), a trójskoków – ponad 
13-metrowych rezultatów czoło-
wych zawodniczek z kraju i zagra-
nicy, takich jak Agnieszka Bednarek 
(13,46 m), Karolina Młodawska 
(13,55 m) czy reprezentantka 
Niemiec Maria Purtsa (13,65 m). 
W skoku wzwyż kobiet liczymy, że 
Wiktoria Miąso zaliczy wysokość 
powyżej 180 cm.

Grand Prix Gliwic rozpocznie się 
o godz. 16.00. Zapraszamy kibi-
ców – wstęp wolny! Impreza jest 
finansowana ze środków Miasta 
Gliwice. 
  (kik)
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W konferencji udział 
wzięli: prezydent Gliwic  
Adam Neumann oraz 
radosław Piesiewicz, 

prezes Polskiego związku 
koszykówki

W lutym 2020 r. mecz polskiej 
reprezentacji z izraelem zgro-
madził w Arenie Gliwice ok. 

12 tys. kibiców

https://koszkadra.pl/
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sAMorząD

27 maja świętujemy Dzień samorządu Terytorialnego. To właśnie tego dnia w 1990 r. odbyły się 
pierwsze po ii wojnie światowej w pełni wolne wybory samorządowe. odrodzenie samorządności 
było możliwe dzięki uchwaleniu przez sejm kontraktowy ustawy o samorządzie terytorialnym, która 
po 40 latach tzw. centralizmu demokratycznego przywracała w Polsce system władzy samorządowej.

ewa Weber
iii zastępca  
prezydenta Gliwic
– Samorząd jest gwarancją 
odnalezienia złotego środka, 
który pozwala zaspokajać po-
trzeby lokalnej społeczności 
z zachowaniem wszystkich 
obowiązujących przepisów 
prawa. To możliwość ciągłe-
go kreowania rozwoju mia-
sta. dzięki stałej współpracy 
władz miasta z mieszkańca-
mi, środowiskami lokalnymi, 
biznesem i nauką. Miasto to 
żywy organizm, który musi 
się rozwijać, by nadążyć za 
zmieniającą się rzeczywi-
stością. Efektywne rozwią-
zywanie pojawiających się 
problemów, odpowiadanie 
na bieżące wyzwania i umie-
jętne wykorzystywanie do-
stępnych narzędzi i systemów 
do ciągłego rozwoju pozwala 
budować przyjazne do życia 
miejsce i przekłada się na 
zaufanie i zadowolenie 
mieszkańców.

Życzę samorządowi pomyśl-
nej realizacji przedsięwzięć 
i zadań, niegasnącego zapa-
łu do podejmowania nowych 
wyzwań, społecznej akcep-
tacji, która stanowi źródło 
satysfakcji i motywacji do 
dalszej pracy oraz ciągłego 
rozwoju w celu zaspokajania 
potrzeb mieszkańców.

Aleksandra 
Wysocka
ii zastępca 
prezydenta Gliwic
– Samorząd to moja mała 
ojczyzna, lokalna wspólno-
ta, która daje poczucie siły 
i współdziałania. Z jednej 
strony jest dla mnie prze-
strzenią do realizacji wy-
zwań, patrzenia na sprawy 
i problemy oczami miesz-
kańców, z drugiej daje 
nam – mieszkańcom – silne 
poczucie współtworzenia 
przestrzeni, w której chce-
my mieszkać, pracować  
i odpoczywać, realnego 
oddziaływania na rzeczy-
wistość, która nas otacza.

Czego życzyć samorządo-
wi? Porzucenia myśli, że 
ktoś z daleka od samo-
rządu wie lepiej, co dla 
nas jest ważne, jak mamy 
żyć, w jakim kierunku się 
rozwijać...

Mariusz  
Śpiewok
i zastępca  
prezydenta Gliwic
– Samorząd to przede 
wszystkim możliwość 
rozwoju. To znajomość 
lokalnych warunków, któ-
ra pozwala na ustalanie 
priorytetów oraz daje 
możliwość decydowania 
o własnych sprawach. Tam, 
gdzie decyzje podejmowa-
ne są blisko mieszkańców, 
tam widoczny jest postęp, 
rozwój i lepsza jakość 
życia. Decentralizacja  
i możliwość wybierania 
swoich reprezentantów 
w demokratyczny sposób 
sprawia, że mieszkańcy 
mają realny wpływ na to, 
w jakim kierunku podążają 
sprawy w ich najbliższym 
otoczeniu. 

Samorządowcom życzę 
wytrwałości w mierzeniu 
się z problemami, jakie 
przynosi każdy dzień oraz 
(a może przede wszystkim) 
z coraz liczniejszymi próba-
mi szkodliwego centralizo-
wania państwa.

Artykuł 1.1 ustawy stanowił: 
„Mieszkańcy gminy tworzą 
z mocy prawa wspólnotę sa-
morządową“. Społecznościom 
lokalnym nadano prawa do 
zarządzania częścią spraw 
publicznych, a miasta i gmi-
ny otrzymały własne źródła 

dochodów oraz możliwość 
decydowania o wydatkach. To 
był początek wielkich zmian 
w Polsce i nieustającego roz-
woju Gliwic, które przyciągnęły 
wielkich inwestorów do stre-
fy ekonomicznej, pozyskały 
ogromne fundusze z UE m.in. 

na rozwój infrastruktury dro-
gowej i terenów inwestycyj-
nych pod przemysł wysokich 
technologii, odnowienie i mo-
dernizację zabytkowej tkanki 
miasta, nowe obiekty sportowe 
i rozwój społeczeństwa obywa-
telskiego. 

Obecnie, gdy coraz częściej poja-
wiają się pomysły na centralizację 
kolejnych dziedzin życia, warto 
zadać sobie pytanie „Czym jest 
dla mnie samorząd i co nam 
– mieszkańcom – daje jego 
istnienie?”. O odpowiedzi oraz 
życzenia dla samorządu z oka-

zji święta poprosiliśmy Marka 
Pszonaka, przewodniczącego 
Rady Miasta Gliwice, prezydenta 
Gliwic Adama Neumanna oraz 
zastępców prezydenta: Mariusza 
Śpiewoka, Aleksandrę Wysocką 
i Ewę Weber. 
 (ap)

Marek  
Pszonak
przewodniczący 
rady Miasta
– Samorząd to przede 
wszystkim wspólnota oraz 
niezależność od kaprysów 
tej czy innej władzy w War-
szawie. W każdej wspólno-
cie zdarzają się oczywiście 
spory i nieporozumienia, 
ale w Gliwicach i – jak są-
dzę – wielu innych miastach 
w Polsce to, że możemy 
sami decydować o swoich 
sprawach, przynosi świetne 
efekty.

Samorządowi życzę nieza-
leżności, a samorządowcom 
odwagi w podejmowaniu 
właściwych decyzji. Aby 
zawsze kierowali się wspól-
nym dobrem, a nie partyku-
larnymi interesami.

Adam  
Neumann 
prezydent Gliwic
– Samorząd jest dla mnie 
przejawem wolności, moż-
liwością samodzielnego 
stanowienia o swoich spra-
wach.

Jest wiele spraw wspólnych 
dla obywateli – mieszkańców 
jednego miasta, dzielnic, 
osiedli... Samorząd teryto-
rialny jest odpowiedzią na ich 
potrzeby, dlatego powinien 
być wyrazem woli mieszkań-
ców jak najmniej narażonym 
na wpływy, naciski i rozkazy 
płynące z zewnątrz.

Życzę Samorządowi, aby 
wolność stanowienia o so-
bie – jak najszerzej rozu-
miana – nie była zakłócana! 
Aby nie odbierano mu pra-
wa do samostanowienia... 
Aby administracja central-
na pozwoliła na samodziel-
ną diagnozę, wybór i reali-
zację rozwiązań najlepszych 
dla społeczności lokalnych 
z uwzględnieniem najle-
piej pojętych interesów 
mieszkańców. To wszakże 
pretekst jego utworzenia 
i najważniejsze zadanie 
w codziennej pracy samo-
rządowej tysięcy ludzi.

Nasze wspólne święto
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z MiAsTA

rowerzyści pojadą dalej

Prezydent Gliwic chce zwiększyć budżet na realizację zadań w dzie-
dzinie sportu i kultury. Propozycję rozpatrzą na majowej sesji 
miejscy radni.
Dotacje sportowe przyznawane 
są na realizację zadań służących 
zwiększaniu poziomu sportowe-
go i upowszechnianiu sportu. 
Miasto od lat wspiera szkolenia 
sportowe w gliwickich klubach 
oraz organizację imprez sporto-
wych i rekreacyjnych.

W 2020 roku na ten cel wyasygno-
wano z miejskiego budżetu łącz-
nie około 14 mln zł. Środki prze-
znaczono na szkolenia sportowe 
w 35 klubach w 22 dyscyplinach, 
sfinansowano lub dofinansowano 
również wiele imprez sportowych 
i rekreacyjnych, m.in. Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Śląska Kobiet 
w boksie, XLV Memoriał Zenona 
Sęka w lekkiej atletyce, turniej 
finałowy Halowej Ligi Podokręgu 

Zabrze w futsalu, Indywidualne 
i Drużynowe Mistrzostwa Polski 
Juniorek i Juniorów w tenisie sto-
łowym, Międzynarodowy Turniej 
szermierczy Muszkieter Trophy 
czy Gliwice Curling Cup.

zaplanowane w budżecie 
Gliwic wydatki na wsparcie 
działań w dziedzinie sportu 
są wyższe niż przed rokiem, 
a pulę tę może zasilić po 
głosowaniu radnych jeszcze 
dodatkowe 1,5 mln zł. z kolei 
środki na zadania o charak-
terze kulturalnym mogą 
zwiększyć się o 700 tys. zł 
i wtedy również w tej sferze 
do wykorzystania będzie 
więcej pieniędzy niż wydano 
w roku ubiegłym.

W tym roku łączna pula na dota-
cje sportowe – po wprowadzeniu 
zmian w budżecie – wyniesie 
w sumie ponad 16 mln zł – o oko-
ło 2 mln zł więcej niż wydano na 
ten cel w 2020 roku.

Dodatkowe pieniądze na realiza-
cję zadań sportowych będą mogły 
trafić do klubów, które zakwali-
fikowały się do dofinansowania 
w drugim półroczu 2021 roku i re-
alizują zadania z zakresu rozwoju 
sportu w dyscyplinach uznanych 
przez miasto za priorytetowe, ale 
także inne zadania, w tym szko-
lenia dzieci i młodzieży, zajęcia 
dla osób niepełnosprawnych czy 
imprezy sportowe.

– W tym roku dotacje na reali-
zację zadań w dziedzinie sportu 
przyznawane są na nowych 
zasadach, zgodnych z przyjęty-
mi kierunkami rozwoju sportu 
w Gliwicach. W szczególny spo-
sób wspieramy szkolenie dzieci 
i młodzieży. Robimy to konse-
kwentnie. W przypadku dotacji 
do szkolenia młodego pokolenia 
obligujemy w większym stopniu 
kluby zajmujące się dyscyplinami 
priorytetowymi. Zapewniamy też 
możliwość starania się o wspar-
cie szkoleń dzieci i młodzieży 
w szerszym zakresie, w ramach 
oddzielnego konkursu. Wiadomo, 

że po koniecznej izolacji społecz-
nej, wiele osób tęskni za aktyw-
nością i spotkaniami. Większe 
środki finansowe na działania na 
rzecz mieszkańców na pewno się 
przydadzą. Sytuacja epidemiczna 
się poprawiła, można wznowić 
już rozmaite przedsięwzięcia ar-
tystyczne i kulturalne. Mam na-
dzieję, że najbliższy czas pozwoli 
gliwiczanom na udział w wielu 
ciekawych wydarzeniach – mówi 
ewa Weber, zastępca prezydenta 
Gliwic, odpowiedzialna m.in. za 
sferę sportu i kultury w mieście.

Decyzja dotycząca zwiększenia 
środków na działania w dzie-
dzinie kultury zapadnie także 
na sesji Rady Miasta. W 2020 
roku, ze względu na ograniczenia 
epidemiczne, na realizację za-
dań kulturalnych miasto wydało 
ostatecznie około 1,1 mln zł. 
W wyniku konkursów podpisa-
no 30 umów z 18 organizacjami. 
W tym roku budżet na ten cel 

wyniesie po zmianach około  
2,6 mln zł – o 1,5 mln zł więcej 
w porównaniu do ubiegłorocz-
nych wydatków.

ogłoszony został już otwarty 
konkurs na realizację zadań 
w dziedzinie kultury i sztuki 
w 2021 roku. oferty można 
składać do 7 czerwca.

W ramach konkursu środki będą 
mogły zostać przeznaczone m.in. 
na organizację festiwali, prze-
glądów, koncertów, występów 
artystycznych, wystaw, warsz-
tatów, wykładów, konferencji, 
wydawanie książek czy katalo-
gów, nagrań audiowizualnych, 
opracowań multimedialnych, 
filmowych, muzycznych o te-
matyce związanej z Gliwicami 
lub wybitnymi gliwiczanami, 
organizowanie przedsięwzięć 
prezentujących i pielęgnujących 
różnorodność kulturową miasta 
oraz jej tożsamość.  (al)

Większe dotacje na sport i kulturę

W drugiej połowie roku powinna rozpocząć się budowa połączenia, dzięki 
któremu rowerzyści będą mogli bezpiecznie dojechać do zabrza. zarząd 
Dróg Miejskich ogłosił przetarg na realizację ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. kujawskiej, na odcinku od wiaduktu A1 do mostu nad kłodnicą. 
Obecnie ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ul. Kujawskiej kończy 
się przy wiadukcie i do mostu 
trzeba poruszać się jezdnią lub 
poboczem.

– Ponad 500-metrowy odcinek 
połączy istniejącą drogę dla ro-
werów wzdłuż ul. Kujawskiej 
z trasą rowerową G-3 prowa-
dzącą do granicy Gliwic. Przy 
okazji przeprowadzone zosta-
ną inne prace, m.in. budowa 
dwóch zatok autobusowych 
i oświetlenia ulicznego, prze-
budowana zostanie też infra-
struktura podziemna – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy ZDM w Gli-
wicach. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, inwestycja 
powinna rozpocząć się w dru-
giej połowie roku. 

Przypominamy, że trwa też bu-
dowa nowego ciągu pieszo-ro-

werowego przy powstającym 
500-metrowym łączniku ul. 
Chałubińskiego z ul. Tarnogór-
ską. Prace powinny zakończyć 
się w IV kwartale tego roku.

W tym roku powinna być też 
gotowa droga rowerowa na 
odcinku od katedry św. Pio-
tra i Pawła, wzdłuż ul. Nowy 
Świat, do skrzyżowania z drogą 
wewnętrzną naprzeciwko ul. 
Sikornik.

Rozbudowywana jest również in-
frastruktura rowerowa – mamy 
coraz więcej bezpiecznych sto-
jaków i samoobsługowych stacji 
napraw, rowerzyści mogą też 
przejeżdżać przez Rynek i park 
Chrobrego i korzystać z pasa 
kontraruchu przy ul. Floriańskiej. 

Obecnie na terenie miasta jest 
już ponad 120 km tras. Do koń-
ca 2023 r. ma przybyć jeszcze 
około 21 km.  (mf)

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. Przez 
cały rok można oddawać je 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 29 maja elektrośmieci 
będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Łabędy, 

ul. Literatów (przy placu za-
baw)

• godz. 12.30–14.30 – Ostropa, 
ul. Daszyńskiego (przy kościele)

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elektro-
odpady są ponownie przetwarza-
ne. Stosuje się do tego technolo-
gie przyjazne środowisku.  (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozo-
rem nie wrzucaj go do kontenera! ruszają 
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

zbiórka
elektrośmieci
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Ul. kujawska. Tu powstanie  
kolejny odcinek ciągu pieszo-rowerowego.
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kUlTUrA

jaka kultura? rozmawiamy o Gliwicach

odkryj kulturalną stronę miasta

jakie miejsce na kulturalnej mapie Gliwic powinno zajmować tworzone centrum kultury Victoria? jak radzą sobie tego typu 
instytucje w innych miastach? jakie szanse wykorzystują i z jakimi zagrożeniami muszą się borykać? M.in. te zagadnienia były 
przedmiotem debaty „Miasta idei – jaka kultura w Gliwicach”. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: ewa Weber, zastępca 
prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za kulturę, Michał zalewski, rzecznik prasowy krakowskiego Biura Festiwalowego, 
menedżer kultury Michał kubieniec oraz Artur celiński, ekspert w temacie polityki kulturalnej, twórca projektu DNA Miasta. 
Tematem najnowszej odsłony 
Miast Idei, akcji organizowanej 
przez „Gazetę Wyborczą”, była 
szeroko pojęta kultura, z uwzględ-
nieniem planowanej w Gliwicach 
nowej instytucji. 18 maja odbyły 
się warsztaty dla mieszkańców 
oraz otwarta debata ekspercka, 
moderowana przez dziennikarza 
„GW” Przemysława Jedleckiego.

Przypomnijmy, że Centrum Kultury 
Victoria miałoby rozpocząć działal-
ność merytoryczną z początkiem 
2022 roku. W jego koncepcję 
z rozmysłem wpleciono prace nad 
projektem i pozyskaniem dofinan-
sowania na odrestaurowanie ruin 
dawnego teatru Victoria. Tam ma 
bowiem funkcjonować docelowa 
siedziba nowej instytucji kultury.

Podczas warsztatów online o tym, 
jakiej kultury oczekują gliwiczanie, 
dyskutowali mieszkańcy, przed-
stawiciele gliwickich organizacji 
pozarządowych oraz jej twórcy. 
Uczestnicy wskazywali na koniecz-
ność pogłębionej diagnozy stanu 
gliwickiej kultury, tworzenie prze-
strzeni do działań kulturalnych, 
promocji wydarzeń oraz lokalnych 
twórców. Nowa instytucja powin-
na być otwarta na mieszkańców, 
zachęcać do działania i stwarzać 
warunki do edukacji kulturalnej.

Bezpośrednio po zakończeniu 
warsztatów odbyła się debata eks-
percka na temat polityki kulturalnej 
miast i najefektywniejszych działań 
w tym obszarze, transmitowana na 
Facebooku oraz portalu Gazeta.pl. 
ewa Weber, zastępca prezydenta 
Gliwic, przedstawiła założenia 
i plany związane z utworzeniem 
w Gliwicach Centrum Kultury 
Victoria. – O ile mamy w mieście 
bardzo dobrą ofertę kulturalną dla 
dzieci i młodzieży – realizowaną 
głównie przez Młodzieżowy Dom 
Kultury – oraz ofertę dla seniorów, 
brakuje tego typu działań skiero-

wanych do mieszkańców w wieku 
20–50 lat. To bardzo ważne także 
z punktu widzenia studentów gli-
wickich uczelni – chcemy, by młodzi 
ludzie po skończonych zajęciach czy 
pracy mogli w Gliwicach znaleźć 
możliwość ciekawego spędzania 
wolnego czasu. Odpowiedzią na 
te potrzeby ma być Centrum Kul-
tury Victoria, działające na bazie 
doświadczeń MDK-u, ale mające 
nowe możliwości realizacji festiwali, 
koncertów, konkursów i wszelkich 
autorskich projektów. Ruiny te-
atru Victoria to idealne miejsce 
do stworzenia takiej placówki. 
Chcemy, żeby powstało tam miej-
sce, w którym ludzie będą się po 
prostu dobrze czuli – mówiła ewa 
Weber. Wskazywała, że inspiracją 
dla powstania CKV jest działalność 
Krakowskiego Biura Festiwalowe-
go. – Oczywiście na miarę Gliwic. 
Nie chodzi o to, żeby coś po prostu 
skopiować, ale o to, by dostosować 
działania do konkretnej przestrzeni 
miejskiej i oczekiwań mieszkańców 
– dodała.

Zasady działania Krakowskiego 
Biura Festiwalowego przybliżył 
Michał zalewski. – KBF powstało 
po to, żeby realizować zadania 
postawione przed Krakowem w ra-

mach Europejskiej Stolicy Kultury  
w 2000 r., ale od tego czasu rozsze-
rzyliśmy naszą działalność. Warto 
podkreślić, że nie jesteśmy ani jedy-
ną, ani wiodącą instytucją w mie-
ście, ale funkcjonujemy w o wiele 
większym ekosystemie krakowskiej 
kultury. Jesteśmy za to instytucją, 
która łączy różne światy – kulturę 
z biznesem, mieszkańców z arty-
stami, a także poszczególne insty-
tucje kulturalne ze sobą – jesteśmy 
platformą, partnerem, współorga-
nizatorem. W zależności od tego, 
jaką działalność prowadzimy przy 
danym projekcie, udostępniamy 
na różnych zasadach odpowiednie 
zasoby z naszej instytucji – mówił. 
Rzecznik, a jednocześnie członek 
dyrekcji KBF wskazał, że przed 
pandemią liczba bezpośrednich 
odbiorców działań tej instytucji 
sięgała 2 mln, a pośrednich – 8–9 
mln. Dodał, że osiągnięcie takich 
wyników nie byłoby możliwe bez 
sprawnie działającej machiny ad-
ministracyjnej.

Swoim doświadczeniem dzielił się 
również menedżer kultury Michał 
kubieniec, który współpracował 
m.in. z katowickim Miastem 
Ogrodów, koordynował wiele 
projektów kulturalnych, takich jak 

Rajza po Kato, Design it. In Silesia 
czy Katowice Street Art Festival, 
a aktualnie jest odpowiedzialny 
za wydarzenia kulturalne w Fa-
bryce Pełnej Życia w Dąbrowie 
Górniczej. Jego zdaniem dla tego 
typu instytucji kulturalnych bardzo 
ważne jest tzw. sieciowanie, czyli 
systematyczne włączanie w dzia-
łalność i łączenie ze sobą różno-
rodnych środowisk kulturalnych 
w mieście. – Warto myśleć o dzia-
łaniu procesowym, o budowaniu 
krok po kroku społeczności wokół 
kultury. To wyzwanie na lata, ale 
w efekcie otrzymamy odbiorcę, 
który będzie w działalność instytu-
cji zaangażowany, będzie się z nią 
utożsamiać, a w razie problemów 
stanie w jej obronie. Jeśli przez 
ten proces nie przebrniemy, to 
instytucja po prostu nie zadziała 
– przestrzegał.

Artur celiński, twórca m.in. rapor-
tu „DNA Miasta. Miejskie Polityki 
Kulturalne”, wskazał zagrożenia 
pojawiające się przy powstawaniu 
instytucji kultury w mieście. – Kul-
tura jest pewnym ekosystemem 
i procesem, w którym niestety 
trudno oddzielić kompetencje ar-
tystyczne, twórcze, od kompetencji 
zarządzania kulturą. Powstanie 

nowej, dużej instytucji to oczywi-
ście konkurencja dla tych, które 
już działają na lokalnym rynku. Co 
więcej, ten proces często wiąże się 
z formalną – konieczną z prawne-
go punktu widzenia – likwidacją 
podmiotów, które mają zostać 
włączone do nowej instytucji. 
Wszystko to sprawia, że takie 
procesy przebiegają przy sporej 
dozie nieufności społecznej. Dlate-
go bardzo ważne jest, po pierwsze, 
myślenie o rozwoju takiej instytucji 
w perspektywie kilkunastoletniej, 
a nie kilkuletniej oraz danie jej dy-
rektorowi szerokiego pola do ela-
stycznego działania – wskazywał.

ewa Weber przyznała, że koncep-
cja miasta określa jedynie ramy 
działania nowej instytucji, a wyło-
niony w konkursie dyrektor CKV 
będzie miał możliwość pełnego 
kształtowania jej oferty. – Patrząc 
z punktu widzenia osób zarządza-
jących miastem, my definiujemy 
potrzeby, kreujemy możliwości 
organizacyjne i przygotowujemy 
je zgodnie z prawem, ale chcieliby-
śmy pozyskać do CKV kreatywnego 
menedżera kultury, który wniesie 
w naszą przestrzeń swoją energię 
i swoje pomysły. Ważne, by działa-
nie było efektywne, z korzyścią dla 
mieszkańców – mówiła.

Powstanie Centrum Kultury Vic-
toria jest przedmiotem szeroko 
zakrojonej dyskusji w mieście. 
W ostatnich miesiącach z pla-
nami miasta mogli zapoznać się 
pracownicy Młodzieżowego Domu 
Kultury, którego działalność ma być 
bazą nowej instytucji, miejscy radni 
oraz przedstawiciele organizacji 
samorządowych. Projekt uchwały 
w sprawie statutu CK Victoria jest 
konsultowany m.in. z Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego 
w Gliwicach oraz organizacjami 
pozarządowymi, został również 
przekazany  Radom Dzielnic.  
 (ap)
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W ramach strony internetowej miasta Gliwice.eu działa podserwis kultura.gliwice.eu. Publikowane są w nim wszystkie potrzebne infor-
macje o nadchodzących imprezach. kalendarz wydarzeń może być uzupełniany również przez instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje!

Strona kultura.gliwice.eu to z jednej 
strony szczegółowy rozkład jazdy, 
dzięki któremu zawsze będziecie 
na bieżąco z nadchodzącymi wyda-
rzeniami, z drugiej ‒ zbiór informacji 
o miejskich instytucjach kultury 
i działających w mieście galeriach.

Organizujesz imprezy albo wy-
darzenia w Gliwicach? Serwis 

kulturalny mogą współtwo-
rzyć także instytucje kultury, 
organizacje pozarządowe czy 
nieformalne grupy mieszkań-
ców. informacje o przygotowy-
wanych wydarzeniach można 
zamieszczać samodzielnie. 
Wystarczy kliknąć DODAJ WY-
DARZENIE na stronie głównej, 
uzupełnić i formularz i zacze-

kać na akceptację administra-
tora serwisu.

W serwisie znajdują się także 
informacje na temat możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie 
inicjatyw organizowanych przez 
stowarzyszenia i fundacje (w zakład-
kach KONKURSY i MAŁE GRANTY). 
 (mm)

https://gliwice.eu/
Kultura.gliwice.eu
https://kultura.gliwice.eu/
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warto wiedzieć

trwają konsultacje społeczne dotyczące regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu „Czyste po-
wietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednoro-
dzinnych”. Uwagi można zgłaszać do 4 czerwca.

Miasto Gliwice planuje ubiegać 
się o dofinansowanie zadania 
„Czyste powietrze nad Gliwicami 
– wymiana indywidualnych źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych” w ogłoszonym 
przez Zarząd Województwa 
Śląskiego naborze nr RPSL.04.06.
01-IZ.01-24-403/21 Oś Prioryteto-
wa IV Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospo-
darka niskoemisyjna, Działanie 4.6 
Czyste powietrze, Poddziałanie 
4.6.1 Czyste powietrze – konkurs 
(w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020).

Zgodnie z założeniami i wymaga-
niami tego konkursu, realizacja 

zaplanowanego zadania będzie 
polegała na udzielaniu grantów 
mieszkańcom Gliwic będących  

właścicielami budynków jed-
norodzinnych na wymianę 
nieekologicznych źródeł ciepła. 

Wsparciem zostaną objęte zada-
nia polegające na podłączeniu 
budynku do sieci ciepłowni-
czej, a w przypadku, gdy jest to 
technicznie niemożliwe (bądź 
nieuzasadnione ekonomicznie), 
na wymianie starego źródła cie-
pła na źródła zasilane energią 
elektryczną, gazem lub pompy 
ciepła.

Opis sposobu aplikowania 
o granty, ich wysokość oraz 
zasady udzielania, rozliczeń 
i kontroli zostaną określone 
w Regulaminie naboru wnio-
sków i realizacji projektu gran-
towego. Projekt regulaminu 
wraz z załącznikami można 
znaleźć w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

W celu poznania opinii miesz-
kańców Gliwic na temat projektu 
tego regulaminu, w terminie od 
20 maja do 4 czerwca odbywają 
się konsultacje społeczne, któ-
re obejmują swoim zasięgiem 
obszar Gliwic. Uwagi lub opinie 
można zgłaszać mailowo na 
adres: brm@um.gliwice.pl lub 
składać w Biurze Podawczym 
Biura Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Zwycięstwa 21 lub w Biu-
rze Podawczym w filii Urzędu 
Miejskiego przy ul. Jasnej 31A 
w godzinach urzędowania. 
 (BRM)

w planach kolejne dotacje  
na wymianę źródeł ciepła

Spis powszechny 2021
Jak wziąć udział w obowiązkowym spisie powszechnym?

• Przez internet
 – wejdź na stronę spis.gov.pl
(spisując się przez Internet, możesz wziąć udział w loterii,  
więcej na loteria.spis.gov.pl

• Może zadzwonić rachmistrz spisowy z numeru:
22/828-88-88

• dzwoniąc na infolinię (płatna według stawek operatora)

22 279 99 99
aktualnie są to jedyne stosowane metody dokonania spisu. do odwołania  
rachmistrzowie nie przeprowadzają wywiadów bezpośrednich w mieszkaniach!
w przypadku, gdy ktoś informuje, że jest rachmistrzem spisowym i próbuje wejść 
do mieszkania, należy odmówić i niezwłocznie powiadomić Policję (nr 112).
Bądźmy czujni, nie dajmy się oszukać!

Pamiętajmy, aby:
• nie wchodzić na inną stronę internetową niż spis.gov.pl
• nie udzielać informacji w sprawie spisu, gdy osoba przedstawiająca się jako 

rachmistrz spisowy dzwoni z innego numeru telefonu niż: 22/828-88-88
• nie dzwonić pod inny numer telefonu niż 22/279-99-99

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać 
z przygotowanych w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(wejście od strony skweru Doncaster) stanowisk kompu-
terowych, z dostępem do aplikacji spisowej. W tym celu 
niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt telefoniczny:

32/239-11-03 lub 32/239-11-86
 pn.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-17:00, pt. 8:00-15:00, 

celem ustalenia terminu wizyty.

Osoba zainteresowana, przeprowadzi samospis 
osobiście na stanowisku komputerowym – pra-
cownicy Urzędu służą pomocą wyjaśniając zasa- d y 
spisu, udzielając wsparcia technicznego.

rozśpiewane 
młode talenty

XXii wojewódzkie Prezentacje artystyczne dzie-
ci i Młodzieży po raz kolejny przyciągnęły młode 
muzyczne talenty. z szansy na zaprezentowanie 
się przed jury w Młodzieżowym domu Kultury 
w Gliwicach skorzystało 120 młodych wokali-
stów. znamy już zwycięzców.

Finałowe przesłuchania miały 
miejsce 23 kwietnia na Scenie 
Bojków w MDK. W kategorii 
wiekowej 5–8 lat przyznano 
trzy nagrody i trzy wyróżnienia. 
Zwycięzcą został Karol Lipiński 
z Częstochowy. W kategorii 
wiekowej 9–12 lat na I miejscu 
podium stanęła Magdalena Ko-
marek z Wodzisławia Śląskiego. 
Przyznano także II i III miejsce 
oraz dwa wyróżnienia – oba po-
wędrowały do wokalistek z gli-
wickiego MDK-u: Zofii Liseckiej 

i Zuzanny Podolak. W kategorii 
wiekowej 13–19 lat triumfowała 
Weronika Bugla z Raciborza. Na 
III miejscu – Daniel Nowak z gli-
wickiego „eMDeKu”. W gronie 
trzech wyróżnionych była także 
Kinga Rokicka z Gliwic.

Młodym muzykom serdecznie 
gratulujemy! XXII Wojewódzkim 
Prezentacjom Artystycznym 
Dzieci i Młodzieży patronował 
prezydent Gliwic Adam Neu-
mann.  (mm)
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MieszkAńcy

Dzień Wyjątkowych rodzin
Miłość, wsparcie, zrozumienie, bezpieczeństwo. Dom pełen ciepła i bliskości. To podstawowe wartości, o które 
powinni zadbać rodzice w stosunku do swojego dziecka. Wielu z nich jednak nie może zapewnić dziecku warunków 
do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. o dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoim 
rodzinnym domu u boku biologicznych rodziców dba centrum Pieczy zastępczej i Wspierania rodziny. Miasto 
stara się w ten sposób zagwarantować im bezpieczną przystań i organizuje zakrojoną na szeroką skalę promocję 
rodzicielstwa zastępczego. 30 maja obchodzimy Dzień rodzicielstwa zastępczego. kim są ludzie o wielkich ser-
cach, którzy stwarzają dzieciom w Gliwicach szansę na normalne życie? 

W Gliwicach przybywa zawodowych ro-
dzin zastępczych dających opiekę i miłość 
dzieciom, które z różnych przyczyn nie 
mogą przebywać z biologicznymi rodzica-
mi. Obecnie na terenie Gliwic funkcjonują 
184 rodziny zastępcze, które tworzą dom 
dla 315 dzieci: 22 Zawodowe Rodziny 
Zastępcze, 52 Niezawodowe Rodziny 
Zastępcze i 110 Spokrewnionych Rodzin 
Zastępczych. To rodziny, które pełnią 
niezwykle trudną, ale ważną i dającą 
wiele satysfakcji misję – dają schronienie, 
wsparcie i ciepło. Zapewniają bezpieczny 
dom oraz dają szansę na lepsze życie dzie-
ciom, dla których los był mniej łaskawy. 

– Zawsze chcieliśmy pracować z dziećmi. 
Pomysł stworzenia zawodowej rodziny 
zastępczej pojawił się, gdy przyszły na 
świat nasze własne dzieci. Bywaliśmy 
wcześniej w pogotowiu rodzinnym, które 
w Opolu prowadził brat mojego męża, 
więc doskonale wiedzieliśmy, co nas 
czeka. To wyjątkowa praca, wspaniała 
i wzruszająca. Trafiają do nas różne dzie-
ci, często z dysfunkcjami, zagubione, nie 
znające normalnego życia, z różnym, ale 
zawsze ciężkim bagażem doświadczeń. 
Przyjmujemy je i pokazujemy, jak funkcjo-
nuje normalna rodzina, w której nie ma 
krzyku, złości, ale miłość i zrozumienie. 
Uczymy codziennego, spokojnego życia 
z obowiązkami i stabilizacją. Każdy dzień 
nas zaskakuje, nigdy nie wiemy, jak dzieci 
zareagują, ponieważ mają z domu wynie-
sione inne wzorce, ale mamy ogromną 
satysfakcję, gdy widzimy, jak się rozwi-
jają, wynurzają ze skorupy i zaczynają 
normalnie funkcjonować. Gdy trafiają 
do nas dzieci, po przepracowaniu trud-
ności – widzimy jak pięknieją, trafiają do 

szczęśliwych rodzin adopcyjnych lub do 
biologicznych rodziców, którzy zmienili 
swoje życie i zaczęli walczyć o dzieci. To 
daje nam pewność, że wybraliśmy dobrą 
drogę życiową. Dla nas to nagroda za 
codzienny trud. Każde dziecko to nowe 
wyzwanie i nowa, piękna przygoda. Aby 
stworzyć dobrą rodzinę zastępczą, trzeba 
mieć dużo cierpliwości, empatii i zrozu-
mienia, nie zniechęcać się wyuczonymi 
reakcjami dzieci, które dotychczas znały 
świat wypaczony i nauczyły się głównie 
obrony. Miłość i cierpliwość, które im 
damy, przyniosą piękne efekty – mówi 
Beata Górny, która przez 6 lat, wraz z mę-
żem prowadziła w Gliwicach pogotowie 
rodzinne, a od 3 lat tworzy zawodową 
rodzinę zastępczą. Przez te lata w domu 
państwa Górny wychowała się ponad 
setka dzieci w wieku od 0 do 13 lat. 

Podobnych historii jest w Gliwicach wiele 
– tyle, ile rodzin zastępczych. Każda z nich 
jest wzruszająca, pełna dobrych emocji 
i nadziei, że żadne dziecko nie zostanie 
bez pomocy i wsparcia, bez dorosłych, 
którzy pokażą, że można żyć normalnie 
– bez strachu, niepewności i ciągłej walki. 

Gliwicki samorząd od lat prowadzi dzia-
łania promujące rodzicielstwo zastępcze 
mające przekonać gliwiczan, że warto 
dać ciepły dom dzieciom, którym los nie 
sprzyjał. Jedną z takich akcji jest kampa-
nia „Rodzic na zastępstwo – miłość na 
zawsze”, którą prowadzi Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gli-
wicach. Dzięki tej współpracy w 2011 r. 
w Gliwicach były 2 zawodowe rodziny 
zastępcze, w 2016 r. – 8, a obecnie jest 
ich już 22!

– Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z naj-
lepszych form pomocy opuszczonemu lub 
porzuconemu dziecku. To misja, której 
może się podjąć każdy człowiek. Przyjąć 
do własnej rodziny nieswoje dziecko, 
ofiarować mu swoją miłość i troskę, po-
prowadzić je w dorosłe życie, dzielić z nim 
radości i smutki. To wielki dar, jaki można 
ofiarować drugiemu człowiekowi – mówi 
ewa Pruska z Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny, które zajmuje się 
organizowaniem pieczy zastępczej w Gli-
wicach, pozyskiwaniem kandydatów na 
rodziców zastępczych oraz organizowa-
niem szkoleń dla kandydatów.

rodziny zastępcze mogą liczyć 
na pomoc Miasta Gliwice

Samorząd Miasta Gliwice udziela wspar-
cia dzieciom umieszczonym w pieczy 
zastępczej, rodzicom zastępczym i ro-
dzicom biologicznym, którzy starają się 
o odzyskanie pełni praw rodzicielskich. 

Potrzebę troski o bezpieczeństwo ma-
terialne rodzin zastępczych i dzieci mia-
sto traktuje bardzo poważnie, dlatego 
udostępnia lokale mieszkalne rodzinom, 
które chcą stworzyć zawodową rodzinę 
zastępczą. 

Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Ko-
ordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub 
innego pracownika wyznaczonego przez 
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. 

W ramach pomocy finansowej, na którą 
wnioski składane są w Ośrodku Pomocy 
Społecznej rodziny zastępcze mogą liczyć 
na: pokrycie kosztów utrzymania każdego 
dziecka przyjętego do rodziny zastępczej, 
dodatek za opiekę nad dziećmi niepełno-
sprawnymi, dofinansowanie do wypoczyn-
ku, pokrycie niezbędnych kosztów związa-
nych z potrzebami przyjmowanego dziecka, 
środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, 
pokrycie kosztów związanych z przeprowa-
dzeniem niezbędnego remontu. 

centrum Pieczy zastępczej 
i Wspierania rodziny zaprasza 
do kontaktu osoby zaintere-
sowane stworzeniem rodziny 
zastępczej.

Centrum działa przy ul. Sikorskiego 134 (pon. 
7.30–17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30- 
-15.30, piątek 7.30–14.00, tel.: 32/335-41-
-37 i 32/331-46-23). Osoby chcące stwo-
rzyć rodzinę zastępczą powinny mieć stałe 
miejsce zamieszkania w kraju, korzystać 
z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
i móc zapewnić dzieciom odpowiednie 
warunki bytowe.

Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej: rodzi-
nazastepcza.gliwice.pl. Infolinia dla Kan-
dydatów na Rodziny Zastępcze działa od 
poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 
do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 
do 13.00 (nr tel.: 597-732-570). Zapra-
szamy również na funpage Centrum na 
facebooku.  (mf)
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Beata i Piotr Górny przez 6 lat prowadzili pogotowie rodzinne, a od 3 lat tworzą zawodową rodzinę zastępczą. Na zdjęciu państwo Górny  z trzema 
swoimi córkami oraz dziećmi, którymi się opiekują.

ewa Weber, 
zastępca prezydenta Gliwic

– Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Samorząd Miasta 
Gliwice składa wszystkim Rodzinom Zastępczym serdeczne 
życzenia wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podejmowa-
nych zadań. Dziękujemy za dobro i wrażliwość, które są 
Państwa udziałem na co dzień. Życzymy Waszym Rodzinom, 
aby czas spędzony razem był pełen wzajemnej miłości, 
szacunku, wsparcia i zrozumienia, a także aby w Waszych 
domach zawsze panowała atmosfera rodzinnego ciepła 
i miłości, a w Waszych sercach niezmiennie gościła wiara 
w siłę rodziny.

https://rodzinazastepcza.gliwice.pl/
https://rodzinazastepcza.gliwice.pl/
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Artysta plastyk, czyli kto – malarz, 
rzeźbiarz, grafik? kto przez te 15 lat 
tworzył i tworzy okręg Gliwicko-za-
brzański zPAP?

Anna zawisza-kubicka: Okręg tworzą 
artyści różnych specjalności – malarze, 
graficy, rzeźbiarze, ceramicy, architekci 
wnętrz, fotograficy, projektanci wzornic-
twa przemysłowego i artyści zajmujący się 
sztuką włókna, czyli tkaniną. Wszystkich 
łączy jedno – są absolwentami Akademii 
Sztuk Pięknych z tytułem magistra lub 
doktora sztuki. Aktualnie jest nas 70 osób. 
Mamy już 18 nagród Prezydenta Miasta 
Gliwice przyznanych w dziedzinie kultury lub 
upowszechniania kultury. Trzech członków 
Okręgu jest odznaczonych medalem Gloria 
Artis, trzech – Medalem Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej i pięciu – Złotą odznaką ZPAP 
– najwyższym odznaczeniem związkowym.

Dla naszego środowiska niewątpliwie 
ważne było znalezienie siedziby przy ul. 
Studziennej 6, utworzenie Galerii Sztu-
ki Atrium w Technoparku w Gliwicach 
w 2011 roku, która działa do dziś i pre-
zentuje wystawy znakomitych artystów, 
a uzupełnieniem każdego wernisażu 
jest koncert. Równie istotne było także 
powstanie Galerii Sztuki Arena w 2015 
roku, która również funkcjonuje do teraz.

które z inicjatyw podjętych przez gli-
wicko-zabrzański zPAP uważa Pani 
za najciekawsze? które najlepiej Pani 
wspomina?

Jest wiele projektów zasługujących na uwa-
gę, ale do najważniejszych należy niewątpli-
wie Międzynarodowy Plener Malarski „Moje 
Miasto”. Odbywa się od 11 lat w Gliwicach 
z udziałem artystów z Ukrainy, Białorusi, 
Gruzji, Litwy, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, 
Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Libanu. 
Plener cieszy się ogromnym zainteresowa-
niem, a jego efekty można podziwiać zawsze 
na wystawach poplenerowych, prezentują-
cych Gliwice – takie, jakie są i takie, jakimi 
je widzą artyści. 

Niezwykle ciepło wspominam też projekt 
przygotowany wspólnie z Klubem Inicja-
tyw Kulturalnych i Muzeum w Gliwicach, 
zorganizowany z okazji Roku Chopinow-
skiego 2010 „Chopin – inspiracje… (mu-
zyka, plastyka, poezja)”. Projekt składał 
się z dwóch części. W Muzeum odbył się 
koncert przygotowany i prowadzony przez 
Piotra Oczkowskiego przeplatany wier-
szami naszych kolegów (mamy takich!), 

a następnie w naszej siedzibie odbyła się 
wystawa inspirowana muzyką Chopina. 
Obowiązywały wtedy stroje wieczorowe.

W pamięć zapadł mi także wieczór 
wspomnień o kolegach, którzy odeszli 
na wieczny plener, czyli Zaduszki 2010. 
Wśród zaproszonych członków rodzin, 
przy zapalonych świecach wspominaliśmy 
tych, którzy byli kiedyś wśród nas. Ten 
niezwykle wzruszający wieczór towarzy-
szył wystawie prac nieobecnych kolegów.

Muzyka często jest inspiracją dla pla-
styków. Dobrze wspominam także dużą 
wystawę z 2015 roku – „Tematy muzycz-
ne w plastyce”. Została zorganizowana 
z okazji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego Rytm Pro Arte w Gliwicach 
w 2015 roku z koncertem laureatów Fe-
stiwalu i wieczorem poezji. 

z kim jeszcze współpracuje gliwicko-
-zabrzański zPAP?

Kładziemy silny nacisk na współpracę 
z innymi okręgami ZPAP z całej Polski, 
zapraszaliśmy okręgi i artystów z Tar-
nowa, Katowic, Bielska-Białej, Krakowa, 
Warszawy i Sopotu, a także ze Lwowa, 
z Sumów, Iwanofrankowska, Landsbergu 
i Alsdorfu. Na zaproszenie Niemieckiego 

Regionalnego Związku Plastyków uczest-
niczyliśmy w wystawie „Nahe Bilder – 
Ferne Horizonte” w Forum Sztuki w Bonn 
w Niemczech w 2017 roku. Przez cztery 
dni zwiedzaliśmy miasto, wystawy i mu-
zea. Wrażenia pozostają na zawsze. Był 
to rewanż za ugoszczenie niemieckich 
plastyków w Gliwicach w 2015 roku.

czy ograniczenia w działalności kul-
turalnej z powodu pandemii korona-
wirusa dały się gliwickim artystom 
we znaki?

Nawet czasy pandemii udało się przeło-
żyć na wyraz plastyczny. W grudniu 2020 
roku odbyła się wystawa zbiorowa 46 ar-
tystów – „Sztuka w czasach zarazy", która 
zgromadziła ponad 60 prac z wszystkich 
dziedzin sztuki. Wystawie towarzyszył 
katalog i film.

jakie są Państwa plany na najbliższą 
przyszłość?

Plany na przyszłość? Trwać, rozwijać się, 
przyciągać coraz większą liczbę chętnych 
pragnących kontaktów ze sztuką, two-
rzyć, tworzyć, tworzyć i mieć dla kogo.

Z okazji Jubileuszu odbędą się w Centrum 
3.0 przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach 
dwie wystawy: 16 czerwca wernisaż 
„Debiuty” – na której zostaną zaprezen-
towane prace nowo przyjętych członków 
Okręgu i 18 czerwca „Sztuka włókna” 
– czyli integracja artystów gliwickich 
i krakowskich.

A po wakacjach zapraszamy na szereg 
kolejnych wystaw: jubileuszową – batiku, 
malarstwa, poplenerową (jeżeli plener 
dojdzie do skutku), a także na kontynu-
ację projektu X Jubileuszowy Kaczyniec 
Kulturalnie, który zapowiada się niezwykle 
ciekawie – w planach jest 5 wystaw w róż-
nych gliwickich galeriach.
 
 Rozmawiała Magdalena Mickielewicz

okręg Gliwicko-zabrzański związku Polskich Artystów Plastyków 1 czerwca będzie świętował 15-lecie działalności. To 
były bardzo owocne lata dla naszych artystów. Działania zPAP-u na stałe wpisały się w kulturalny kalendarz Gliwic. 
Życząc wielu inspiracji i ciekawych projektów artystycznych, rozmawiamy z prezes Anną zawiszą-kubicką.

sto lat, plastycy!
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Anna zawisza-kubicka

Uczestnicy Pleneru Malarskiego „Moje Miasto” 

Anna zawisza-kubicka i prezydent Gliwic 
Adam Neumann podczas wernisażu
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Nowa wystawa sztuki to punkt obowiązkowy w kul-
turalnym rozkładzie jazdy. Prace młodopolskich arty-
stów można oglądać w Willi caro do 9 września, ale 
nie ma na co czekać! Dla uczniów i przedszkolaków 
Muzeum w Gliwicach przygotowało także wirtualne 
lekcje muzealne.
Ponad 150 dzieł artystów okresu 
Młodej Polski jest prezentowanych 
we wnętrzach Willi Caro i Czytelni 
Sztuki (ul. Dolnych Wałów 8a). 
Prace między innymi Stanisława 
Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej 
i Jacka Malczewskiego pochodzą 
ze Zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie. To kolejna po wysta-
wie „Kresy w malarstwie polskim 
ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Krakowie” tak owocna współ-
praca muzeów z Gliwic i Krakowa. 
Kuratorką ekspozycji ponownie 
jest Urszula Kozakowska-Zaucha.

– Gliwicka ekspozycja przybli-
ża wielowymiarowy fenomen 
młodopolskiej twórczości, 
w której obecne są zarówno 
tendencje kształtujące euro-
pejski modernizm, czyli: idea 
wyzwolenia sztuki, jaskrawy 

indywidualizm, bunt wobec 
świata filistrów i mieszczańskiej 
moralności, odejście od reali-
zmu i naturalizmu, nakierowa-
nie ku podświadomości i temu, 
co nadprzyrodzone, jak i wciąż 
niewygasły, wielki romantyczny 
spór o „sprawę polską” i pozo-
stającą w niewoli Rzeczpospo-
litą – wyjaśnia Ewa Chudyba 
z Muzeum w Gliwicach.

Wystawie towarzyszą także 
lekcje „Młoda Polska – więcej 
niż modernizm”, kierowanych 
do dzieci i młodzieży na różnych 
poziomach edukacji. W zaję-
ciach można uczestniczyć na 
platformie ZOOM. Zapisy dla 
grup przedszkolnych i szkolnych 
są prowadzone telefonicznie: 
783-560-006.  
 (mm)

odlew głowy Fryderyka chopina wykonany przez Gliwickie zakłady 
Urządzeń Technicznych ozdobi wejście do Palmiarni w parku chopina 
w Gliwicach. 30 maja w gliwickich tropikach zabrzmi muzyka Fryde-
ryka chopina, karola szymanowskiego oraz ignacego jana Paderew-
skiego. Miasto Gliwice zaprasza na Dobry wieczór z Fryderykiem!
Park im. Fryderyka Chopina 
w Gliwicach zyska kolejny ak-
cent nawiązujący do osoby jego 
patrona. Odlew głowy Fryde-
ryka Chopina został wykonany 
w Gliwickich Zakładach Urzą-
dzeń Technicznych przy okazji 
wykonania pomnika Fryderyka 
Chopina dla japońskiego mia-
sta Hamamatsu, słynącego 
z produkcji fortepianów marek 
Kawai i Yamaha. Była to repli-
ka słynnego pomnika Chopina 
z warszawskich Łazienek i nie-
jedyny Chopin z Gliwic. Warto 
wiedzieć, że GZUT odlał już 
najwyższy pomnik Fryderyka 
Chopina na świecie, który znaj-
duje się w Szanghaju.

Gliwickie Zakłady Urządzeń 
Technicznych przez niektórych 
są nazywane fabryką pomni-
ków. Największy z nich miał 
ponad 600 m2 powierzchni 
i ważył ponad 70 ton.

– To w Gliwicach powstały 
najważniejsze dzieła sztuki 
rzeźbiarskiej, które oglądać 
możemy w wielu miejscach 
w Polsce i na świecie, m.in.: 

Pomnik Powstań Śląskich w Ka-
towicach, Nike w Warszawie, 
Grunwaldzki w Krakowie, Drze-
wa Pawiackiego w Warszawie, 
F. Chopina w Szanghaju i wiele 
innych. Pracowali tu najwybit-
niejsi artyści rzeźbiarze, m.in.: 
Gustaw Zemła, Marian Koniecz-
ny, Krzysztof Nitsch, Andrzej 
Pityński – mówi Tomasz Beler, 
pomysłodawca i organizator 
Dobrego wieczoru z Frydery-
kiem.

Solistą Dobrego wieczoru 
z Fryderykiem będzie Tymote-
usz Bies. Pianista jest artystą 
rezydentem Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach w sezonie 
2020/2021 i najlepszym ab-
solwentem Akademii Muzycz-
nej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach w 2019 roku. 
Ma na koncie laury w kon-
kursach, występy z wieloma 
orkiestrami, udział w kursach 
mistrzowskich i nagrania pły-
towe.

Słowo wprowadzające do 
koncertu wygłosi Jan Popis, 
muzykolog i krytyk muzyczny. 
W programie występu są ma-
zurki F. Chopina oraz I.J. Pade-
rewskiego, a także Preludium 
h-moll op. 28 nr 6 Chopina 
i Preludium h-moll op. 1 nr 1 
K. Szymanowskiego. Wisienką 
na koncertowym torcie będzie 
II Koncert fortepianowy f-moll 
op. 21 Chopina. Przy wykona-
niu tego utworu Biesowi będzie 
akompaniować Kwintet Gliwic-
kiej Orkiestry Kameralnej. 
 (mm)

chopin stanie  
przed Palmiarnią

Tymoteusz Bies

„Tancerka”, Władysław Podkowiński
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Młoda Polska  
zawróci wam  
w głowie!

„zaloty”, Włodzimierza Tetmajera
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PorADNiANyM PiÓreM PisANe

PoczyTANe, oBejrzANe, PolecANe
WsPÓlNy czAs

PoczyTAj MiPorozMAWiAjMy o

Ach, te trudne litery! 
Pirat Piotr

Pewnego popołudnia Pirat Piotr postanowił popłynąć pomarańczo-
wym pontonem po Pacyfiku. Przyjaciele: pelikan Paweł, papuga Pola 
pomagali przygotować plan podróży – po południu – „pstrykanie” 
portretów ptaków, plaża, pływanie, podziwianie pięknych pejzaży. Pod 
pokład powkładali prowiant: puszki pomidorów, paprykę, parówki, 
pasztety, pyszne pierogi, pieczywo, przyprawy, pepsi. Przeciwsłoneczny 
parasol, pled, poduszki, piłkę plażową, paletki.
Potem powiesili proporzec – purpurową 
piranię. Piotr pokazał pożądany południk.
Popłynęli!!!
Podekscytowana Pola podskakiwała po 
pokładzie, podśpiewując pirackie pio-
senki, przemęczony Pawełek przykryty 
pledem podsypiał pod pokładem.
Piotr podążał prosto pod prąd, podpatru-
jąc przelatujące petrele.
Piękną przygodę przerwał przenikliwy 
pisk... Ponton podskoczył! 
Przybył podwodny potwór – Potapiusz. 
Przerażenie poraziło przyjaciół. Przestra-
szeni pierzaści pasażerowie przykucnęli 
pod peleryną.
 – Poskromię potwora! – pędził Piotr przez 
pokład, potrząsając parasolką.
Przeogromny potwór przenikliwie patrzył 
po przyjaciołach.

 – Przepraszam, potrzebuję pomocy, 
poparzyłem palec parzydełkiem Pe-
troneli.
 – Pestka – powinieneś podmuchać, 
popsikać penthenolem, przykleić plaster 
– poradził Piotr.
 – Pomożesz? – pytał Potapiusz
 – Pewnie, pokaż paluchy...
Potapiusz przybliżył i...
 – Palce???!!! – Potapiusz posiadał prze-
ogromną pięciopalczastą płetwę pokrytą 
pęcherzami!...

Ciąg dalszy… Nie nastąpi.
Zapraszamy do twórczej zabawy! Dokończ 
historię Pirata Piotra lub stwórz własną 
opowieść, wykorzystując dowolną literę.

Barbara kustra

Nie tylko książki 
kiedy chcemy zachęcić dziecko do czytania, możemy się zastana-
wiać, jakiego rodzaju książka przypadnie mu do gustu. Dobór od-
powiedniej lektury może być bardzo istotny – nie chcemy przecież, 
żeby mały czytelnik się zniechęcił. jednak nie tylko w książkach 
znajdziemy słowo pisane. Gdzie w takim razie szukać inspiracji 
i pomysłów, żeby zmotywować nasze dziecko do czytania?
Pierwszą propozycją, którą chciał-
bym tutaj przedstawić, są komiksy. 
Ostatnio szczególnie zyskują one na 
popularności dzięki sukcesom ekra-
nowym filmów o superbohaterach. 
Na rynku można jednak znaleźć 
komiksy o dużo szerszej tematy-
ce – bajkowej, detektywistycznej 
czy przygodowej. Odbiór tekstu 
komiksowego jest dla dziecka dużo 
prostszy niż w przypadku książki, 
może przez to w atrakcyjny sposób 
oswajać się z procesem czytania. 

Drugą propozycję stanowią filmy 
i bajki. Żeby wykorzystać ich poten-
cjał w omawianym zakresie musimy 
wybrać te produkcje, w których 
możemy ustawić napisy. Uwaga – 
wybierając tę opcję, powinniśmy 
mieć pewność, że dziecko będzie 
w stanie nadążyć za tempem wy-
świetlania napisów, żeby nie po-

wodować niepotrzebnego uczucia 
frustracji. 

Ostatni sposób, który chciałbym tu za-
proponować, stanowią różnego rodzaju 
gry – planszowe, karciane, komputero-
we. Mogą to być gry fabularne, w któ-
rych trzeba skupiać się na zawartych 
w nich treściach tekstowych, gry na 
refleks, wymagające szybkiego odczy-
tywania słów, pamięciowe, strategiczne 
i inne. Najważniejsze, żeby pojawiał się 
w nich element czytania. 

Sposobów na oswajanie dziecka 
z czytaniem jest dużo, jednak wspól-
ny ich mianownik powinno stanowić 
wzbudzenie zainteresowania dziecka 
poprzez dobór odpowiedniej tematy-
ki i formy. Dzięki takiemu podejściu 
proces nauki może stać się dla niego 
prawdziwą przyjemnością.

Marcin szydłowski

Trafiło ostatnio w moje ręce ,,szczęście”, które to o dziwo moż-
na zakupić w księgarni, a następnie rodzinnie przeczytać! Mowa 
o pięknie wydanej i zilustrowanej książce leo Bormans „szczęście. 
opowiastki dla dzieci”. księgarnie pełne są „coachingowych” pozycji 
dla dorosłych, blogi o rozwoju osobistym wręcz pączkują i wyskakują 
z lodówki. i dobrze, że wzrasta zainteresowanie tym tematem i co-
raz więcej z nas poprawia jakość swojego życia. Myślę, że każdemu 
rodzicowi, który choć trochę zna ten temat, kołacze się w głowie 
myśl, jak przerobić to ze swoim dzieckiem?

Na szczęście pomyślał o tym Leo Bor-
mans i postanowił wesprzeć w tym 
rodziców. Napisa 10 opowiadań, a każ-
de o innym ptaszku szczęściarzu, a tak 
naprawdę o kluczu do szczęśliwego 
życia. Po każdym opowiadaniu autor 
podpowiada, jakie pytania zadać dziecku 
i sobie samemu, by zgłębić dany temat. 
I właśnie ten pomysł powoduje, że czy-
tanie tej książki, to tak naprawdę rytuał. 
Pytania są trudne, często nawet dla do-
rosłych, jednak opowiadanie wprowadza 
na właściwy tor i jeśli choć trochę zna się 
temat rozwoju osobistego, to łatwo po-
kierować rozmową. Ta z kolei przeradza 
się w fantastyczną dyskusję i możemy 
dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy 
o postrzeganiu świata przez nasze dziec-
ko. Każdy ptak jest przedstawicielem 

gatunku z ciekawymi cechami, które 
autor przytacza w książce, to dodaje 
autentyczności i dzieci jeszcze mocniej 
wierzą, w prawdy zawarte w opowia-
daniu. Na koniec po omówieniu tematu 
mamy wspólne zadanie do wykonania. 
Zadania zawarte w książce pozwalają 
zastosować „klucze do szczęścia” w re-
alnym życiu. 

Podsumowując, jest to świetna pozycja 
dla wszystkich, którzy chcą dzieciom 
pokazać, jak bardzo poczucie szczęścia 
zależy od nas samych i jak wiele do-
brych nawyków możemy wspólnie wy-
pracować, by żyć pełną piersią, z uśmie-
chem i uważnością oraz odpornością na 
smutki i trudy codziennego dnia.

krzysztof koj

Pomóżmy dzieciom  
polubić czytanie 

czytanie to dla każdego dziecka duży wysiłek, a szczególnie dla 
dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. Żeby dziecko zachęcić do 
czytania, zaczynajmy zawsze od czytania prostych tekstów. 
Ćwiczenia należy prowadzić w atmosferze 
spokoju, bez pośpiechu i lęku przed ne-
gatywną oceną. Należy dołożyć wszelkich 
starań, aby były one interesujące i przygo-
towane w atrakcyjnej, zabawowej formie, 
co wyzwala w dziecku pozytywne emocje. 
Przydatne okazują się wszelkie gry dydak-
tyczne, loteryjki, memory, domina itp. Ra-
zem z dzieckiem przygotowujmy pomoce, 
gry, twórzmy opowiadania, zabawne 
historyjki, które potem można prezen-
tować np. w formie teatrzyku. Pracując 
z dzieckiem, warto trzymać się pewnych 
zasad. Ćwiczenia czytania nie powinny 
trwać zbyt długo, początkowo wystarczy 
nawet 5 minut, potem zwiększamy czas 
do 15–20 minut. Najlepiej wyznaczyć stałą 
godzinę do ćwiczeń i znaleźć przytulne 
miejsce, w którym dziecko będzie chciało 
przebywać. Trening czytania powinien 

odbywać się codziennie, to uczy dziecko 
obowiązkowości i systematyczności. Do 
ćwiczeń czytania dobierajmy tylko takie 
teksty, które zawierają ciekawą i bliską 
dziecku tematykę. Teksty dłuższe czytajmy 
na przemian z dzieckiem, rodzic jedno 
zdanie, a dziecko kolejne. Niech czytanie 
będzie okazją do rozmów, pogłębienia 
wiedzy na temat różnych zjawisk, czy 
sytuacji. Popychajmy dziecko do rozwo-
ju. Unikajmy negatywnych komentarzy, 
dostrzegając wszelkie przejawy wysiłku 
dziecka. Ćwiczenia czytania łączmy z pi-
saniem. Rodzice spędzają z dzieckiem 
z reguły najwięcej czasu, dlatego też oni 
powinni podjąć systematyczną pracę, 
której efektem czytanie książek stanie 
się najpiękniejszą zabawą dziecka. 

Agata otłowska

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

Redakcja

lubimy podróżować. Podróż to niespodzianka, zmiany, obserwacje, nowości, zaciekawienie, nowe wyzwania, odpoczynek, oddech, przygoda, nowe znajomości, ekscytacja, 
nowe, lepsze, ciekawsze i wiele innych. książka jest podróżą, przez duże „P”. kiedy bierzemy książkę do ręki, to bierzemy opowieść, której jeszcze nie znamy. Bierzemy 
opowieść, która poprowadzi Nas przez miasta, miejsca, zagadki, czasy, ludzi. Właśnie, książki pozwalają poznawać! Uczą Nas zrozumienia i otwartości, tłumaczą, pokazują, 

ale co najważniejsze nic nie wymuszają i nie nakazują. Dają nam wolność myślenia i poglądów. Dają bezwarunkową przyjemność. jak pięknie jest podróżować bez przymusu, 
w dowolnym dla siebie czasie i ilości. Możemy przeczytać tyle, ile chcemy i odłożyć książkę, wrócić do niej, kiedy chcemy. A ona się nie obrazi i nas nie opuści. To jest też 
piękne w książkach, że one są z nami tak po prostu, czekają na nas i mają dla nas bogactwo ciekawych opowieści. A jak niesamowicie pobudzają wyobraźnię! Widzimy 
miejsca, o których czytamy, wręcz zaprzyjaźniamy się z tymi, o których czytamy. Tyle emocji w przestrzeni jednej książki – lubimy, nie lubimy, kochamy, nienawidzimy postaci, 
denerwujemy się na nie, popieramy je i czujemy się, jakbyśmy towarzyszyli im w ich życiu. 

Żal byłoby marnować takie dobro, jakąż osobistą stratą jest nieczytanie książek. Parafrazując powiedzenie ,,Nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego 
kroku” (lao Tzu) – nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszej kartki książki. A potem jest już tylko ciekawiej i lepiej. czego Wam życzę, sięgając po książkę.

 Agnieszka Wilczyńska
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oGŁoszeNiA

Gliwicki klub 
sportowy PiAsT s.A., 
ul. stefana okrzei 20, 

44-100 Gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu 

przetargu zgodnie z przepisami o udzielaniu 
zamówień na podstawie art. 275 p 1 ustawy  

z 11 września 2019 r. Prawo zamówień  
publicznych (DzU z 2019 r., poz 2019 ze zm.), pn.:

„Przewóz zawodników  
i sztabu szkoleniowego i drużyny 
Gliwickiego klubu sportowego 
PiAsT sA z siedzibą w Gliwicach 

przy ul. stefana okrzei 20,  
od 1 czerwca 2021 roku  
do 31 maja 2025 roku.” 

Termin składania ofert:  
27 maja 2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert:  
27 maja 2021 r. o godz. 10.15

Pełna treść dostępna jest na  
www.piast-gliwice.nowybip.pl

zarząd Przedsiębiorstwa remontów Ulic i Mostów s.A. w Gliwicach, ul. Nad Bytomką 1,
rozważa zakup MiNiŁADoWArki

Podstawowe dane:
• Masa własna: 5 – 6 ton.
• Silnik o mocy min. 70 KM zgodnie z normą 

ISO 9249 i stosowaną normą spalin STAGE V.
• Sterowanie wszystkimi funkcjami ładowar-

ki (wraz z przełącznikiem jazdy przód/tył) 
w joysticku.

• Dwa zakresy prędkości, I – do 8–10 km/h, 
II – do min. 20 km/h.

• Układ ładowarki wyposażony w funkcję tłu-
mienia drgań (tj. pływająca łyżka).

• Układ hydrauliczny w oparciu o pompę wie-
lotłoczkową wysokiej wydajności.

• Układ niezależnej prędkości obrotowej silnika 
do działania linii hydraulicznej do osprzętu 
roboczego.

• Rozmiar kół co najmniej 20'' i szerokość mi-
nimum 400 mm.

• Kabina z certyfikatem ROPS i FOPS (zamknięta).
• Wysokość ponoszenia łyżki do sworznia obrotu 

minimum 3300 mm.

• Siła wywracająca na wprost nie mniejsza niż 
4500 kg.

• Siła wywracająca przy pełnym skręcie nie 
mniejsza niż 3500 kg.

• Oświetlenie robocze oraz drogowe (tj. kierun-
kowskazy, światła mijania i stopu oraz lampa 
cofania) wraz z lusterkami. 

• Łyżka otwierana wielofunkcyjna 4 w 1 o poj. ok. 
0,8–1,1 m3; i szerokości co najmniej 2000 mm.

• Widły do podnoszenia palet (na osobnej ka-
retce) – minimalny udźwig 3 ton.

• Szybki montaż osprzętu roboczego za pomocą 
szybkozłącza hydraulicznego. 

• Instalacja hydrauliczna do podpięcia zamiatarki.
• Zamiatarka ze zraszaniem, boczną szczotką oraz 

z pojemnikiem na zbierane zanieczyszczenia.
• Klimatyzacja w standardzie.
• Gwarancja: min. 36 miesięcy lub 4000 mgt (obej-

mująca wszystkie komponenty w maszynie, tj. 
m.in. układ paliwowy z wtryskami, alternator 
wraz z układem elektrycznym i elektronicznym).

Cenę maszyny należy podać w PLN lub € po 
kursie sprzedaży NBP z dnia transakcji (tabela C).
Obowiązujący wzór umowy na zakup przed-
miotowej maszyny zostanie udostępniony na 
prośbę oferenta.
W ofercie należy ująć termin dostawy od mo-
mentu złożenia zamówienia.
Dodatkowo w załączniku proszę dołączyć ofertę 
cenową na obowiązkowe serwisy gwarancyjne 
(koszty przeglądów) wraz z kosztem dojazdu do 
siedziby PRUiM S.A.: 44-100 Gliwice, ul. Nad 
Bytomką 1.
Wszelkich informacji udziela: 
dyrektor ds. logistyki, nr tel. 32/270-40-03, 
wew. 140.
Oferty proszę składać drogą elektroniczną, e-ma-
il: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Termin składania ofert: 16 czerwca 2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. 
zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej 
oferty.

Śląskie centrum 
logistyki s.A.  

44-100 Gliwice,  
ul. Portowa 28,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu nieograniczonego na 

zADANie PT.: 
zADANie Nr i:  

reNoWAcjA oGroDzeNiA, 
zADANie Nr ii:  

reNoWAcjA 1 WieŻy  
oŚWieTleNioWej, NA TereNie 

ŚląskieGo ceNTrUM loGisTyki 
s.A. W GliWicAcH Przy  

Ul. PorToWej 28.
Termin składania ofert:  

31 maja 2021 r. do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert:  

1 czerwca 2021 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na  
www.scl.com.pl

komunikaty

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, 
wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

sesjA rADy MiAsTA GliWice
27 maja 2021 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 22 kwietnia 

2021 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 568).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2021 rok (druk nr 569).

8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia 
uchwały w sprawie zarządzenia pobo-
ru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia z tytułu 
inkasa (druk nr 566).

9. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wpro-
wadzenia opłaty prolongacyjnej (druk 
nr 553).

10. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Miastem Gliwice a Gminą 
Rudziniec w sprawie powierzenia 
Miastu Gliwice wykonania zadania 
publicznego na terenie położonym 
w granicach administracyjnych gminy 
Rudziniec (druk nr 556).

11. Projekt uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany 
fragmentu „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice” (druk 
nr 567).

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na darowiznę zabudowanej 
nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach 
przy ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej 
nr 1349 w obrębie Nowe Miasto (druk 
nr 555).

13. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na odstąpienie od żądania 
zwrotu udzielonej bonifikaty (druk  
nr 557).

14. Projekt uchwały w sprawie przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu lokali użyt-
kowych i garaży (druk nr 554).

15. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia 
Szkoły Policealnej nr 1 w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 5, z Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gliwi-
cach (druk nr 558).

16. Projekt uchwały w sprawie likwidacji 
Szkoły Policealnej nr 1 w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 5 (druk nr 559).

17. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia 
Szkoły Policealnej nr 5 w Gliwicach, 
ul. Kozielska 1, z Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
w Gliwicach (druk nr 560).

18. Projekt uchwały w sprawie likwidacji 
Szkoły Policealnej nr 5 w Gliwicach,  
ul. Kozielska 1 (druk nr 561).

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie stwierdzenia przekształce-
nia dotychczasowych sześcioletnich 
szkół podstawowych w ośmioletnie 
szkoły podstawowe, o których mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 
oświatowe (druk nr 563).

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Gliwice 
oraz określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych od  
1 września 2019 r. (druk nr 562).

21. Projekt uchwały w sprawie zamiaru 
likwidacji Młodzieżowego Domu Kul-
tury w Gliwicach (druk nr 564).

22. Projekt uchwały w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego oraz deklaracji o do-
chodach gospodarstwa domowego 
(druk nr 551).

23. Projekt uchwały w sprawie ob-
wieszczenia w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w spra-
wie szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwalniania 
od opłat, jak również trybu ich pobie-
rania (druk nr 565).

24. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za pobyt i wyżywienie dzieci 
objętych opieką w Żłobkach Miejskich 
w Gliwicach (druk nr 570).

25. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XX/528/2004 z 3 czerwca 2004 r. 
w sprawie ustalenia wysokości stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych, dla których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Gliwice (druk 
nr 552).

26. Projekt uchwały w sprawie negatyw-
nego rozpatrzenia petycji w sprawie 
zmiany nazwy „placu Rzeźniczego” na 
„plac Praw Kobiet” (druk nr 571).

27. Projekt uchwały w sprawie negatyw-
nego rozpatrzenia petycji w sprawie 
przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się 
ewentualnemu segregowaniu ludzi 
i poddawaniu ich eksperymentom 
medycznym (druk nr 572).

28. Sprawy różne i wolne wnioski zgłasza-
ne przez radnych.

29. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

oBrADy NA ŻyWo

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

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

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

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
energetyki 

cieplnej  
– Gliwice  
sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
postępowania w trybie negocjacji 
z ogłoszeniem, organizowanego 

wg procedur określonych  
Regulaminem PEC – Gliwice  

Sp. z o.o., na

ubezpieczenie majątku  
i odpowiedzialności  

cywilnej Pec – Gliwice  
sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert wstępnych:  
7 czerwca 2021 r. do godz. 13.00.

Pełna treść dostępna na 
www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
zagospodarowania odpadów 

sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. zwycięstwa 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
nieograniczonego pn.:

odbiór i zagospodarowanie 
komponentów do produkcji 

paliwa alternatywnego  
(pre rDF) pochodzących 
z instalacji przetwarzania 

odpadów przy ul. rybnickiej 
199B w Gliwicach. 
Termin składania ofert:  

14 czerwca 2021 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

14 czerwca 2021 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na 
www.pzogliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
zagospodarowania 
odpadów sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice,  
ul. zwycięstwa 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu prze-
targu w trybie podstawowym na

przebudowę i moderni-
zację istniejącego terenu 
do przetwarzania biood-
padów – kompleksowe 
odwodnienie, izolację  
i utwardzenie terenu.

Termin składania ofert:  
9 czerwca 2021 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert:  
9 czerwca 2021 r. o godz. 9.30

Pełna treść dostępna jest 
na www.pzogliwice.pl

remont pomieszczeń w budynku 
portierni głównej nr 1, przy ul. królewskiej 
Tamy 135 w Gliwicach, ii etap + zmiany i re-
mont elewacji budynku portierni – iii etap.

Termin składania ofert: 28 maja 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 28 maja 2021 r. o godz. 12.01

Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 7 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 1 czerwca 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 1 czerwca 2021 r. o godz. 11.01 Usługi chemicznego czyszczenia wy-

mienników ciepła.
Termin składania ofert:  

9 czerwca 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

9 czerwca 2021 r. o godz. 11.01

remont izolacji magistrali ciepłowniczej 
nadziemnej „Nowo zachodnia”, 2x Dn 700 
na odcinku od przejścia sieci nadziemnej 
w kanał ciepłowniczy podziemny do odcze-
pu w stronę ul. kopalnianej w Gliwicach.

Termin składania ofert:  
10 czerwca 2021 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
10 czerwca 2021 r. o godz. 11.01

remont łuków stalowo-betonowych py-
łoprzewodów Ø 88,7 mm.

Termin składania ofert: 2 czerwca 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2021 r. o godz. 12.01

http://www.piast-gliwice.nowybip.pl
https://piast-gliwice.eu/
http://mi.in
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
http://www.pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGŁoszeNiA

sM-oF.110.10.2021
Nabór do pracy na wolne  

stanowisko urzędnicze  
w straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa 

polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opi-

nią,
f) sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

h) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

2. Wymagania, które będą do-
datkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2019 r., poz. 
1282),

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz.450 
z późn.zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych 
(DzU z 2019 r., poz. 1795);

b) umiejętność sztuk walki 
potwierdzona właściwym 
dyplomem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miej-
skich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi 

komputera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.

Uwaga!
Dokumenty o których mowa 
w podpunkcie b) i c) dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu za-
mieszczonym na stronie interne-
towej http://sm.bip.gliwice.eu/
ogloszenia/nabory.
5. zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do 
zapewnienia ładu i porząd-
ku publicznego na terenie 
miasta Gliwice,

c) podejmowanie działań mają-
cych na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez pa-
trolowanie dzielnic miasta 
w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku,

e) kontrola przestrzegania 
obowiązków dotyczących 
czystości i porządku oraz 
gospodarowania odpadami 
wynikających z przepisów 
Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
miasta Gliwice oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warun-

kach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu 

pracy w 4-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokre-
ślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika 
realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandyda-
ta wyłonionego do zatrud-
nienia w wyniku naboru;

c) proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, 
nagrody motywacyjne oraz 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowania 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szkole-
niu w zakresie technik inter-
wencji i samoobrony, w tym 
użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym 
urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dynamicz-
nie rozwijającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrud-
nienia: czerwiec – wrzesień 
2021 r.

9. Termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów 
do 7 czerwca 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału or-

ganizacyjno-Finansowego 
w godzinach pracy Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miej-
skiej w Gliwicach (decyduje 
data wpływu oferty do SM),

c) lub drogą elektroniczną 
na adres e-mail: nabor@
smgliwice.pl (należy prze-
słać fotokopię podpisanych 
dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl w zakładce 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 11 czerwca 
2021 r.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko 
na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys, kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zo-
staną opublikowane w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczyta-
nie (dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny zo-
stać złożone wraz z tłumacze-
niem),

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

oferty pracy

Śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o., 
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
młodszy specjalista  

ds. serwisu
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• montaż i bieżąca eksplo-

atacja urządzeń, instalacji, 
sieci teleinformatycznych, 
światłowodowych i elek-
troenergetycznych,

• realizacja planów konser-
wacyjnych, współpraca 
z pierwszą linią wsparcia 
przy usuwaniu awarii eks-
ploatowanych urządzeń, 
instalacji i sieci, oraz do-
kumentowanie tych prac 
według protokołów,

• nadzór nad dostępną do-
kumentacją serwisową 
i techniczną,

• inne czynności wynikające 
ze specyfiki stanowiska.

Nasze wymagania to:
• doświadczenie i kwa-

lifikacje niezbędne do 
prowadzenia eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sie-
ci teleinformatycznych, 
światłowodowych i elek-
troenergetycznych, 

• uprawnienia elektryczne 
SEP do 1 kV, eksploatacja 
instalacji, sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych 
w zakresie obsługi, konser-
wacji, remontów, montażu,

• brak przeciwwskazań do 
pracy na wysokości pow. 
3 m,

• komunikatywność, dobra 
organizacja pracy oraz 
umiejętność współpracy 
z zespołem,

• zaangażowanie oraz su-
mienność w realizacji po-
wierzonych zadań,

• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angiel-

skiego na poziomie po-
zwalającym na czytanie 
dokumentacji technicznej,

• doświadczenie w wyko-
nywaniu prac konserwa-
cyjnych przy instalacjach 
i urządzeniach elektrycz-
nych, umiejętność wykony-
wania prac pomiarowych,

• uprawnienia elektryczne SEP 
do 1 kV, dozór instalacji, sieci 
i urządzeń elektroenerge-
tycznych w zakresie obsłu-
gi, konserwacji, remontów, 
montażu i prac kontrolno
-pomiarowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwat-
ne do posiadanych kom-
petencji,

• ubezpieczenie grupowe 
na życie,

• możliwość rozwijania swo-
ich kompetencji i kwalifika-
cji zawodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę, w młodym 
zespole, w firmie o stabil-
nej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierają-
cym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl 
w temacie „kandydat na sta-
nowisko młodszy specjalista 
ds. serwisu” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o., 
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
specjalista  

ds. instalacji elektrycznych
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• nadzorowanie instalacji 

i urządzeń elektrycznych 
spółki,

• prowadzenie komplekso-
wej obsługi technicznej 
urządzeń i obiektów oraz 
dokumentowanie tych 
prac według protokołów,

• realizacja planów konser-
wacji i usuwania awarii 
instalacji i urządzeń elek-
trycznych,

• udział w opracowywaniu 
dokumentów związanych 
z budową nowych instalacji 
i urządzeń elektrycznych,

• nadzór nad dostępną do-
kumentacją serwisową 
i techniczną,

• inne czynności wynikające 
ze specyfiki stanowiska.

Nasze wymagania to:
• uprawnienia elektryczne 

SEP do 1 kV, eksploata-
cja/dozór instalacji, sieci 
i urządzeń elektroener-
getycznych w zakresie 
obsługi, konserwacji, re-
montów, montażu i kon-
trolno-pomiarowym,

• doświadczenie w wyko-
nywaniu prac konserwa-
cyjnych przy instalacjach 
i urządzeniach elektrycz-
nych, umiejętność wykony-
wania prac pomiarowych,

• umiejętność czytania oraz 
tworzenia rysunków tech-
nicznych,

• brak przeciwwskazań do pra-
cy na wysokości pow. 3 m,

• komunikatywność, dobra 
organizacja pracy oraz 
umiejętność współpracy 
z zespołem,

• zaangażowanie oraz 
sumienność w realizacji 
powierzonych zadań,

• prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angiel-

skiego na poziomie po-
zwalającym na czytanie 
dokumentacji technicznej,

• uprawnienia elektryczne 
SEP powyżej 1 kV, eksplo-
atacja/dozór instalacji, sieci 
i urządzeń elektroenerge-
tycznych w zakresie obsłu-
gi, konserwacji, remontów, 
montażu i prac kontrolno
-pomiarowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwat-
ne do posiadanych kom-
petencji,

• ubezpieczenie grupowe 
na życie,

• możliwość rozwijania swo-
ich kompetencji i kwalifi-
kacji zawodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę, w młodym 
zespole, w firmie o stabil-
nej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/
na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem za-
wierającym zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 
na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „kandy-
dat na stanowisko specjalisty  
ds. instalacji elektrycznych” 
lub złóż osobiście w sekreta-
riacie Śląskiej Sieci Metropo- 
litalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

Dyrektor centrum kształcenia 
zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Gliwicach 
zatrudni pracownika  

na stanowisko kucharza  
w wymiarze pełnego etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. sporządzanie, porcjowanie, dekorowanie i wy-

kańczanie różnych grup potraw zgodnie z wy-
maganiami technologicznymi i higienicznymi,

2. obsługa klienta i kasy fiskalnej,
3. zapewnienie odpowiednich warunków 

przechowywania surowców, półproduk-
tów i gotowych wyrobów,

4. prowadzenie dokumentacji HACCP, GMP, GHP,
5. sprawowanie opieki nad uczniami odby-

wającymi zajęcia praktyczne,
6. obsługa komputera w zakresie przyjmowania 

zamówień na wyroby, prowadzenia sprzedaży 
i składania zamówień na towary i gotowe 
wyroby,

7. obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych,
8. przyjmowanie odpowiedzialności za powie-

rzone mienie, utargi i rozliczenia gotówkowe.
Wymagania:
1. wykształcenie: min. zasadnicze,
2. doświadczenie: 2-letnie zatrudnienie na 

podobnym stanowisku,
3. umiejętność utrzymania czystości w miejscu 

pracy,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 

na stanowisku kucharza, 
5. mile widziane przygotowanie pedagogiczne.
cechy charakteru:
• sumienność, bezkonfliktowość, wysoka kul-

tura osobista, odpowiedzialność za powie-
rzone zadania/mienie, umiejętność pracy 
w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu 
z młodzieżą w szkole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny, 
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

staż pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie,
• oświadczenia.
zatrudnienie: od 1 września 2021 r. 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas 
określony. 
Wymiar zatrudnienia: wymiar czasu pracy – 1 etat 
(tj. 40 godzin wg harmonogramu od poniedziałku 
do piątku od godz. 9.30 do godz. 17.30).
Kwestionariusz osobowy, klauzula informacyj-
na są dostępne na stronie www.ckziu.gliwice.
pl w zakładce oferty pracy. List motywacyjny 
należy własnoręcznie podpisać.
Dokumenty należy składać do 28 maja 2021 r. 
do godz. 10.00 w Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach, 
ul. Kozielska 1. Dokumenty należy składać 
w zamkniętych kopertach. Dokumenty, które 
wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatry-
wane. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 32/302-12-90, w godzinach 
od 8.00 do 14.00.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci 
zostaną poinformowani telefonicznie (w związ-
ku z powyższym konieczne jest podanie nu-
meru kontaktowego).
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyj-
nej: 2 czerwca 2021 r. 

nabór nr  
kD.210.25.2021.koM-1

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale Promocji 

i komunikacji społecznej  
w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu) oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
9 czerwca 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach po wyznaczonym termi-
nie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50.

Numer naboru: GoDs-kD.210.2.2021
centrum 3.0 – Gliwicki ośrodek 
Działań społecznych z siedzibą  

w Gliwicach przy ul. zwycięstwa 1,
zatrudni pracownika na stanowisko 

urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji 

faktur, kontrola terminów 
płatności oraz opisu faktur,

• prowadzenie rejestrów księ-
gowych wydatków, depozy-
tów oraz ZFŚŚ, prowadzenie 
ewidencji wykorzystanych 
środków, bieżące uzgadnia-
nie wydatków z kosztami,

• przygotowywanie danych do 
sprawozdań, przygotowywa-
nie przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków 
o zmiany planów finansowych,

• wyliczanie, zamawianie, 
kontrola zapotrzebowania 
na środki finansowe, 

• prowadzenie ewidencji 
księgowej środków trwałych 
oraz uzgadnianie z ewidencją 
księgową,

• prowadzenie kont pozabilan-
sowych (998,980,976),

• pomoc w opracowywaniu 
rocznych planów finanso-
wych jednostki, 

• doraźne zastępowanie głów-
nego księgowego. 

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-let-

ni staż pracy lub średnie 
i 4-letni staż pracy,

• posiadanie pełnej zdolno-
ści do czynności prawnych 
i korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

• niekaralność za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie da-
nych osobowych.

Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowo-

ści budżetowej, finansów pu-
blicznych, przepisów podatko-
wych i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki 
finansowej sektora jedno-
stek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod pre-
sją czasu,

• umiejętność samodzielnego 
wykonywania zadań.

cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, sta-

ranność, odporność na stres, 
rzetelność, wysoka kultura 
osobista, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie.

informacja o warunkach pracy 
na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 1 (II piętro, 
brak windy).

2. Warunki pracy: praca w bu-
dynku niedostępnym dla osób 
z niepełnosprawnością rucho-
wą, praca biurowa wewnątrz 
pomieszczenia, praca w po-
zycji siedzącej, praca z kom-
puterem przy monitorze 
ekranowym powyżej 4 godzin 
dziennie.

3. Umowa o pracę na 1 etat 
w równoważnym systemie 
czasu pracy. 

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy 

(opublikowany na stronie 
internetowej www.gods.
gliwice.pl/do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów 
poświadczających posiada-
ne doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje (oryginały do 
wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

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

list motywacyjny, cV oraz 
oświadczenia kandydata po-
winny być własnoręcznie pod-
pisane. Wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich od-
czytanie. Dokumenty wydane 
w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
informacje dotyczące terminu, 
miejsca i formy składania do-
kumentów
Dokumenty aplikacyjne należy 
składać w terminie do 4 czerw-
ca 2021 r. w siedzibie głównej 

Centrum przy ul. Zwycięstwa 1 
(sekretariat, II piętro): 
• osobiście w zaklejonej koper-

cie opatrzonej napisem „Na-
bór na stanowisko urzędnicze 
– starszy księgowy”, nume-
rem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata,

• za pośrednictwem opera-
tora pocztowego (decyduje 
data wpływu do siedziby 
Centrum),

• drogą elektroniczną pod 
warunkiem, że korespon-
dencja będzie opatrzona 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się 
datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system 
e-PUAP.

Dokumenty złożone po wy-
znaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wy-
łonionymi kandydatami odbę-
dą się w dniach 7 – 11 czerwca 
2021 r. 
O dokładnych godzinach roz-
mów kandydaci zostaną po-
wiadomieni telefonicznie;
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewi-
dziane dla pracownika reali-
zującego wyżej opisany zakres 
zadań to starszy księgowy.
zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane 

wybranego kandydata pod-
legają publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej,  
tj. imię, nazwisko oraz miejsce 
zamieszkania, w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 
– jeżeli w jednostce wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publi-
kacji ogłoszenia o naborze, 
jest niższy niż 6%, pierw-
szeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełno-
sprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu 
spełniających wymagania 
dodatkowe (kandydat, któ-
ry zamierza skorzystać z po-
wyższego uprawnienia, zo-
bowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność).

W miesiącu poprzedzającym da-
tę publikacji niniejszego ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Centrum 
3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań 
Społecznych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu 
osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobo-
wych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest dyrek-
tor Centrum 3.0 – Gliwickiego 
Ośrodka Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze jest dostęp-
ny na stronie www.gods.gliwice.
pl w zakładce pliki do pobrania.

http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.ckziu.gliwice.pl
http://www.ckziu.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.gods.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gods.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gods.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gods.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gods.gliwice.pl
http://www.gods.gliwice.pl
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oGŁoszeNiA

Numer naboru: zDM-kP.110.1.13.2021 
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w referacie 
Utrzymania zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. realizacja zadań z zakresu gospo-

darki zielenią w pasie drogowym 
na terenie miasta Gliwice,

2. prowadzenie inwestycji związa-
nych z zielenią w pasie drogowym 
na terenie miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi zieleń w pasie drogo-
wym na terenie miasta Gliwice,

4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez 
zewnętrzne podmioty w zakresie 
zieleni zlokalizowanej w pasie dro-
gowym na terenie miasta Gliwice,

5. planowanie inwestycji związanych 
z zielenią w pasie drogowym na 
terenie miasta Gliwice,

6. przygotowywanie opisów przed-
miotów zamówień do przetargów 
na bieżące utrzymanie zieleni 
w pasie drogowym na terenie 
miasta Gliwice,

7. pełnienie funkcji nadzoru inwe-
storskiego, kontrola robót, obmia-
rów, odbiór robót, kontrola kosz-
torysów, faktur, rozliczenia robót 
utrzymaniowych zieleń w pasie 
drogowym na terenie miasta Gli-
wice,

8. przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych z zielenią w pasie drogowym, 

9. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie zieleni w pasie 
drogowym na terenie miasta Gli-
wice,

10. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości oraz korespondencji,

11. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe o kierunku: ogrodnic-
two lub architektura krajobrazu 
lub leśnictwo,

lub
b) wyższe na kierunkach innych niż 

wskazane w pkt. a), wówczas 
wymagane jest wykształcenie 
średnie techniczne – technik 
ogrodnik lub technik architek-
tury krajobrazu lub technik 
leśnik oraz minimalny 5-letni 
staż pracy na stanowiskach 
związanych z utrzymywaniem 
terenów zieleni miejskiej.

2. Umiejętność rozpoznawania drzew 
krzewów i bylin oraz posiadania 
wiedzy z zakresu zieleni niskiej: 
utrzymywanie terenów zieleni – 
koszenie, grabienie.

3. Zabiegi agrotechniczne – zakła-
danie trawników, rabat, sadzenie 
i pielęgnacja roślin, a także znajo-
mość sztuki ogrodniczej – chirurgia 
drzew, pielęgnacja.

4. Znajomość m.in. ustawy o ochro-
nie przyrody, ustawy o pracow-
nikach samorządowych, ustawy 
o drogach publicznych, ustawy Pra-
wo zamówień publicznych, ustawy 
o samorządzie gminnym, Kodeksu 
postępowania administracyjnego.

5. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

6. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Umiejętność praktycznego prowa-

dzenia prac fitosanitarnych.
2. Umiejętność praktycznego prowa-

dzenia i odbioru prac na terenach 
zieleni.

3. Znajomość przepisów wynikają-
cych z ochrony roślinności w pa-
sach drogowych.

4. Znajomość przepisów w zakresie 
ochrony fauny bytującej w pasach 
drogowych.

5. Umiejętność praktycznej oceny 
stanu zdrowotnego roślin.

6. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

7. Umiejętność prowadzenia rozmo-
wy z wykonawcami, klientami.

8. Znajomość topografii miasta Gli-
wice.

9. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji.

10. Znajomość zakresu statutowej 
działalności Zarządu Dróg Miej-
skich.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umie-
jętność rzeczowej współpracy 
z zespołem realizacyjnym, aktyw-
ność w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

informacje o warunkach pracy na 
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych  
(ul. Płowiecka 31, II piętro).

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

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z ob-
sługą klienta wewnętrznego i ze-
wnętrznego (kontakt bezpośredni 
oraz telefoniczny).

6. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

7. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagana dokumenty i oświad-
czenia:
a) list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
b) życiorys,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje,

e) formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 31 maja 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31.
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącz-
nie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. Do-
datkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data i godzina testu me-
rytorycznego i rozmowy kwalifikacyj-
nej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 2 czerwca 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 8 czerwca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. Preferowany termin: 
1 lipca 2021 r.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwalifi-
kacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym 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 urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe. 

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia zo-
bowiązany jest do złożenia, wraz 
z dokumentami, kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 
31. Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po zakończe-
niu procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

5. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

6. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

oferty pracy

Nr naboru: zDM-kP.110.1.14.2021 
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do referatu plano-

wania 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 tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

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

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

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

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na inter-
pelacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referata-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią dy-
plomu). Preferowana specjalizacja 
z zakresu: dróg i autostrad, budow-
nictwa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej.

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako 
wykonawca, nadzór lub zamawia-
jący, związanym z realizacją robót 
budowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

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

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów).
2.1. Mile widziane uprawnienia budowla-

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

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

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

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

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 
formularze oraz oświadczenia są 

dostępne na stronie http://zdm.bip.
gliwice.eu/ w zakładce NABory.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 4 czerwca 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li 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 nume-
rem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 7 czerwca 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
9 czerwca 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytoryczne-
go lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

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

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

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

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

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

sM-oF.110.9.2021
Nabór do pracy na wolne stanowisko  

urzędnicze – strażnik miejski  
w straży Miejskiej w Gliwicach

(stanowisko docelowe: młodszy specjalista – starszy inspektor)
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształ-

cenia średniego,
e) co najmniej 3-letni staż pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe, 
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycz-

nym i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyro-

kiem sądu za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie popełnio-
ne przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

j) uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodatko-
wym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych 
(DzU z 2019 r., poz. 1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. DzU z 2021 r., 
poz.450 z późn.zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o stra-
żach gminnych (DzU z 2019 r., 
poz. 1795); 

b) udokumentowany staż pracy w stra-
ży gminnej/miejskiej;

c) umiejętność sztuk walki potwier-
dzona właściwym dyplomem;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta 

Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.

Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pod-
punkcie b) i c) dostępne są do pobra-
nia w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory lub 
w pokoju 113B po telefonicznym 
ustaleniu terminu odbioru formularzy.
5. zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolo-

wanie dzielnic miasta w zakresie 
utrzymania czystości i porządku,

b) kontrola przestrzegania obowiązków 
dotyczących czystości i porządku 
oraz gospodarowania odpadami wy-
nikających z przepisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i ustawy o odpadach,

c) prowadzenie działań kontrolnych 
związanych z ochroną środowiska, 
w tym kontrolą spalania odpadów 
w przydomowych paleniskach, 

d) dbanie o powierzony rejon w zakresie 
zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz 
tworzenia się dzikich wysypisk śmieci 
i prowadzenie w tym zakresie nie-
zbędnych czynności wyjaśniających,

e) kontrola wyznaczonych targowisk 
oraz osób prowadzących sprzedaż 
w innych miejscach na terenie gminy,

f) kontrola przestrzegania obowiązków 
związanych z posiadaniem zwierząt 
przez osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe,

g) stała współpraca, wymiana infor-
macji i podejmowanie wspólnych 
działań z Radą Miasta Gliwice, ra-
dami dzielnic, jednostkami organi-
zacyjnymi miasta oraz mieszkań-
cami w zakresie utrzymania ładu 
i porządku publicznego.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach 

atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy 

w 4-miesięcznym okresie rozlicze-
niowym,

e) pierwsza umowa o pracę na czas 
określony lub nieokreślony uzgod-
nione podczas rozmowy kwali-
fikacyjnej albo okres wynikający 
z przeniesienia pracownika z innej 
jednostki.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w Straży Miejskiej w Gliwi-
cach, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) zatrudnienie nastąpi na stanowi-

sko adekwatne do doświadczenia 
i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata;

b) docelowe stanowisko przewidzia-
ne dla pracownika realizującego 
wyżej opisany zakres zadań to 
starszy inspektor;

c) proponowane warunki finanso-
we: wynagrodzenie zasadnicze do 
4300 zł, dodatek stażowy do 20%, 
miesięczne nagrody motywacyjne 
do 500 zł oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia powyżej 400 zł w systemie 
miesięcznym półrocznym i rocznym;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych 

pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (KPP – kwalifikowana 
pierwsza pomoc, do prowadze-
nia pojazdów uprzywilejowanych, 
użytkowania urządzeń przeznaczo-
nych do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej 
siłowni oraz hali sportowej, 

• udziału obowiązkowy w cotygo-
dniowym szkoleniu w zakresie 
technik interwencji i samoobrony, 
w tym użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym urządzeń 
TASER X2 oraz X26, 

• systematyczne szkolenie z udzie-
lania pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie 
rozwijającym się zespole, 

• jednostka nastawiona na rozwój 
pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych,

• korzystanie z Pracowniczej Kasy 
Zapomogowo-Pożyczkowej,

• korzystanie z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych,

• pełne wyposażenie pracownika 
w niezbędny asortyment;

e) planowany termin zatrudnienia: 
czerwiec – wrzesień 2021 r.

9. Termin i miejsce składania doku-
mentów
Osoby zainteresowane powinny do-
starczyć komplet własnoręcznie pod-
pisanych dokumentów do 7 czerwca 
2021 r.:
a) osobiście do Wydziału organizacyj-

no-Finansowego w godzinach pracy 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

b) za pośrednictwem poczty na adres 
siedziby Straży Miejskiej w Gliwi-
cach (decyduje data wpływu oferty 
do SM),

c) lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl (na-
leży przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów, w przypadku zakwa-
lifikowania się na rozmowy kwalifi-
kacyjne – doręczenie oryginalnych 
dokumentów przed rozmową).

Dokumenty, które wpłyną do Straży 
Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu zo-
stanie opublikowany na stronie inter-
netowej www.smgliwice.pl zakładka 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 11 czerwca 2021 r.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowa-

dzona zostanie tylko na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej (dopusz-
cza się przeprowadzenie rozmowy 
z wykorzystaniem narzędzi do 
komunikacji online – MS TEAMS, 
ZOOM),

b) oświadczenia, życiorys, kwestiona-
riusz powinny być własnoręcznie 
podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zostaną opu-
blikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie interne-
towej Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w języ-
ku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie (dokumenty sporzą-
dzone w języku obcym powinny zo-
stać złożone wraz z tłumaczeniem),

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
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http://www.zdm.gliwice.pl
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mailto:nabor@smgliwice.pl
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mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
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oGŁoszeNiA

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

A1 i A4, DTŚ, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.  
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości, stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• działka nr 7, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od  

ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,3330 ha, użytki: riiib – grunty 
orne, z kW nr Gl1G/00045818/1,

• działka nr 8/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od  
ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,2857 ha, użytki: riiib – grunty 
orne, z kW nr Gl1G/00045917/5,

• działka nr 18/1, obręb Bojków Wschód, poł. na wsch. od  
ul. Bojkowskiej, pow. gruntu 0,1000 ha, użytki: riiib – grunty 
orne, z kW nr Gl1G/00038759/7,

• działka nr 50/2, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od 
autostrady A4, pow. gruntu 0,7496 ha, użytki: riiib – 
grunty orne (0,4066 ha), riVa – grunty orne (0,3430ha),  
z kW nr Gl1G/00038765/2,

• działka nr 75, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od  
ul. siennej, pow. gruntu 0,3000 ha, użytki: riiia – grunty orne,  
z kW nr Gl1G/00034540/1,

• działka nr 77, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od  
ul. siennej, pow. gruntu 0,5000 ha, użytki: riiia – grunty orne, 
z kW nr Gl1G/00038149/8,

• działka nr 656, obręb Bojków Wschód, poł. na płd. od auto-
strady A4, pow. gruntu 0,2478 ha, użytki: dr – drogi; działka 
nr 662/4, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu 0,6912 ha, 
użytki: dr – drogi, z kW nr Gl1G/00102370/6, 

• działka nr 657/2, obręb Bojków Wschód, na płd. od au-
tostrady A4, pow. gruntu 0,1166 ha, użytki: dr – drogi,  
z kW nr Gl1G/00102371/3,

• działka nr 661, obręb Bojków Wschód, poł. na płn. od  
ul. siennej i ul. rolników, pow. gruntu 0,0264 ha, użytki:  
dr – drogi, z kW nr Gl1G/00038764/5,

• działka nr 663/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu  
0,0699 ha, użytki: dr – drogi, z kW nr Gl1G/00116374/5,

• działka nr 664/2, obręb Bojków Wschód, pow. gruntu  
0,0687 ha, użytki: dr – drogi, z kW nr Gl1G/00038160/1.

Łączna powierzchnia działek: 3,4889 ha.
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 6 437 000,00 zł brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.  
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 643 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r. 

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetar-

gi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić 
na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta 
nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

nierucHomoŚci

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane  
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefo-
niczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, 

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

● asystent spedytora 
wykształcenie średnie, spe-
cjalność: transport; roczne 
doświadczenie; komunika-
tywność, odporność na stres; 
zakres obowiązków: praca biu-
rowa, planowanie tras oraz two-
rzenie statusów dostaw; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● operator urządzeń   
    ładunkowych 

wykształcenie zawodowe; do-
świadczenie w pracy na wóz-
kach widłowych wysokiego 
składowania, uprawnienia do 
kierowania wózkami, uprawnie-
nia TDT, UDT, zakres obowiąz-
ków: kierowanie urządzeniami 
ładunkowymi do przeładunku 
kontenerów morskich i nadwo-
zi, kontrola techniczna jedno-
stek, współpraca z kierowcami 
podczas prac przeładunkowych; 
dwie zmiany, miejsce pracy: Gli-
wice Sośnica;

● sprzedawca 
wykształcenie i doświadczenie: 
brak wymagań; wymagane chę-
ci do pracy; książeczka sanepidu 

mile widziana; 1/2 lub cały etat; 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Kleszczów;

● operator tokarek cNc 
wykształcenie zawodowe lub 
średnie, 2 lata doświadczenia 
zawodowego; znajomość ry-
sunku technicznego, staranność 
i skrupulatność w wykonywaniu 
powierzonych zadań, podstawy 
obsługi przyrządów metrologicz-
nych (suwmiarka, mikromierz); 
pracownik będzie odpowiedzial-
ny za kontrole procesu, korekty 
programów, praca na dwie zmia-
ny od poniedziałku do piątku; 
miejsce pracy: Gliwice;

● dietetyk 
wykształcenie kierunkowe; za-
kres obowiązków: współpraca 
z firmą cateringową, współpraca 
np. z sanepidem; nadzór nad 
kucharkami oddziałowymi; 
szkolenie personelu wydające-
go posiłki w zakresie przestrze-
gania odpowiednich procedur 
i instrukcji dotyczących diet; 
jedna zmiana; miejsce pracy; 
Pilchowice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 20 maja 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

zArząD BUDyNkÓW  
MiejskicH  

i ToWArzysTWo  
BUDoWNicTWA  

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

inspektora ds. energetycznych
(nr ref. 005/Pk/2021)

Miejsce pracy: Gliwice
zakres zadań:
• współudział przy rozli-

czeniach centralnego 
ogrzewania i ciepłej wo-
dy użytkowej,

• prowadzenie spraw 
związanych ze zmianami 
systemów ogrzewania,

• zlecanie oraz opiniowa-
nie dokumentacji pro-
jektowych związanych 
ze zmianami systemów 
grzewczych,

• obsługa programu 
DOM-5 w zakresie 
kompetencji działu,

• uczestnictwo w komi-
sjach i wizjach lokal-
nych dot. centralnego 
ogrzewania w zarzą-
dzanych zasobach,

• prowadzenie i komple-
towanie dokumentacji 
według zakresu obo-
wiązków.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/

wyższe techniczne,
• co najmniej 2-letnie 

doświadczenie, mile 
widziane w branży 
energetycznej,

• biegła znajomość MS 
Office, doświadczenie 
w pracy z arkuszami 
kalkulacyjnymi,

• umiejętność zarządza-
nia czasem,

• przedsiębiorczość, kon-
sekwencja w działaniu,

• wysokie umiejętności 
komunikacyjne oraz 

w pracy zespoło- 
wej,

• profesjonalizm w dzia-
łaniach, wysoka kultura 
osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju 

zawodowego,
• pełną wyzwań pracę 

w firmie o ugruntowa-
nej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, 
spełniające powyższe 
wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji (list 
motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl z podaniem 
numeru referencyjnego 
i dopiskiem „Aplikacja na 
stanowisko inspektora ds. 
energetycznych”, w termi-
nie do 10 czerwca 2021 r.
Spółka zastrzega sobie pra-
wo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, 
że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołą-
czyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 ma- 
ja 2018 r. o ochronie da-
nych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”. 

zArząD BUDyNkÓW  
MiejskicH  

i ToWArzysTWo  
BUDoWNicTWA  

sPoŁeczNeGo sp. z o.o. w Gliwicach 
ogłasza nabór na stanowisko 
inspektora nadzoru

(nr ref. 004/Pk/2021)
Miejsce pracy: Gliwice
zakres zadań:
• przygotowywanie da- 

nych wyjściowych (w tym 
 typowanie robót i nad-
zór nad opracowywaną 
dokumentacją tech-
niczną), 

• sprawdzanie i opinio-
wanie dokumentacji 
projektowo-koszto-
rysowej, weryfikacja 
dokumentacji do-
tyczącej zamówień 
publicznych, 

• przygotowywanie wy-
cen inwestorskich do 
wniosków inwestycyj-
nych i remontowych,

• sporządzanie opisów 
technicznych, koszto-
rysów inwestorskich, 
przedmiarów robót, 
specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru 
robót niezbędnych do 
przeprowadzania pro-
cedur przetargowych, 

• nadzór nad realiza-
cją zadań w zakresie 
prac inwestycyjnych 
i remontowych oraz 
kontrola zgodności 
realizacji zadań z za-
twierdzonym planem 
inwestycyjnym i re-
montowym, 

• kontrola nad rozlicze-
niem końcowym robót 
budowlanych,

• udział w rozstrzyganiu 
spraw interwencyjnych 
i skargowych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie 

techniczne lub wyższe 
techniczne,

• uprawnienia budowlane 
o specjalności instalacyj-
nej w zakresie sieci, in-
stalacji i urządzeń ciepl-
nych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągo-
wych i kanalizacyjnych 
– bez ograniczeń,

• przynależność do Okrę-
gowej Izby Inżynierów 
Budownictwa,

• biegła znajomość MS 
Office, doświadczenie 
w pracy z arkuszami 
kalkulacyjnymi,

• znajomość branży 
zarządzania nierucho-
mościami,

• umiejętność zarządza-
nia czasem,

• przedsiębiorczość, kon-
sekwencja w działaniu,

• profesjonalizm w dzia-
łaniach, wysoka kultura 
osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w peł-

nym wymiarze czasu 
pracy,

• możliwość rozwoju 
zawodowego,

• pełną wyzwań pracę 
w firmie o ugruntowa-
nej pozycji na rynku.

Zainteresowane osoby, 
spełniające powyższe 
wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji (list 
motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres kadry@
zbmgliwice.pl, z podaniem 
numeru referencyjnego 
i dopiskiem „aplikacja na 
stanowisko inspektora 
nadzoru”, w terminie do 
31 maja 2021 r.
Spółka zastrzega sobie pra-
wo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, 
że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołą-
czyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawąz 
10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000).

Poszukujemy kandydatów  
na stanowisko:

dyspozytor transportu 
samochodowego
Miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• planowanie tras oraz kontrola realizacji 

transportów,
• współpraca z kierowcami, przewoźnikami 

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

niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu tras i budo-

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

o profilu logistycznym),
• wysoko rozwinięte umiejętności interper-

sonalne.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się fir-

mie 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 po roku zatrudnienia,

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

wodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wysy-
łania CV na adres e-mail: katarzyna.figura@
scl.com.pl lub kontakt tel. 602-290-402.
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administra-
tor danych), zgadzasz się na przetwarzanie 
przez pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wska-
zane w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych znaj-
dziesz tutaj https://scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

oferty pracy

Miejski zarząd Usług 
komunalnych  
w Gliwicach,  
ul. strzelców  

Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na  
stanowisku pracownika  

wieńcowni w zakładzie Pogrzebo-
wym przy ul. raciborskiej 12,  

w wymiarze 1/2 etatu.
Wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, 

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

na ww. stanowisku.
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku.
Do podstawowych obowiązków pracownika 
na ww. stanowisku będzie należało:
1. zamawianie materiałów do wyrobu wieńców,
2. przyjmowanie dostaw kwiatów i dodatków,
3. przygotowywanie wieńców, palm, bukietów,
4. rozliczanie zużytych materiałów,
5. utrzymanie porządku w pomieszczeniach 

wieńcowni.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) lub 
na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie 
do 31 maja 2021 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie 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 osobo-
wych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Admi-
nistratorem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach re-
prezentowany przez dyrektora. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski zarząd Usług  
komunalnych w Gliwicach,  

ul. strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na 

stanowisku konserwatora w krytej Pływalni 
Mewa w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum 

zawodowe, 
• dyspozycyjność (praca 

zmianowa według har-
monogramu),

• dobra organizacja pra-
cy, odpowiedzialność, 
sumienność, samodziel-
ność, umiejętność pracy 
w zespole.

Mile widziane:
• uprawnienia do obsługi 

sieci elektrycznych do  
1 kV (SEP),

• staż pracy na podobnym 
stanowisku.

Do podstawowych obo-
wiązków pracownika bę-
dzie należało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym 

działaniem instalacji 
i urządzeń technicznych,

• bieżąca konserwacja 
i naprawa urządzeń 
oraz sprzętu na terenie 
obiektu,

• stała ochrona budynków 
i pomieszczeń oraz tere-
nu obiektu,

• obsługa klientów korzy-
stających z szatni,

• wykonywanie prac po-
rządkowych na terenie 
krytej pływalni i przed 
obiektem.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Orga-

nizacyjnych Miejskiego Za-
rządu 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 31 maja 2021 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobo-
wych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 10 ma- 
ja 2018 r. o ochronie da-
nych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”.

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte 
w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyj-
nego. Administratorem 
danych osobowych kan-
dydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach reprezentowa-
ny przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie 
będą rozpatrywane. Za-
strzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z  wybrany-
mi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.
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I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:
• nr 77/36, obręb czechowice Pół-

noc, o pow. 1205 m2, położonej przy  
ul. Poziomkowej, użytek „riVb i rV”, 
kW Gl1G/00092892/7, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb czechowice Północ,  
kW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Poziom-
kowej, będącej wewnętrzną drogą do-
jazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez 
współwłaścicieli działki lub dostawców 
mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 15 czerwca 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
256 500,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 700,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.
---------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:
• nr 77/37, obręb czechowice Pół-

noc, o pow. 1190 m2, położonej przy  
ul. Poziomkowej, użytek „riVb”,  
kW Gl1G/00092893/4, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb czechowice Północ,  
kW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Poziom-
kowej, będącej wewnętrzną drogą do-
jazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez 
współwłaścicieli działki lub dostawców 
mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 15 czerwca 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
253 700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 400,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.
---------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności części nieruchomości ozna-
czonej jako:
• niezabudowana działka nr 1133, 

obręb ostropa Północ, zapisanej  
w kW nr Gl1G/00010637/4, o po-
wierzchni 0,1676 ha, użytek: ŁiV – łąki 
trwałe. Przedmiotowa działka położo-
na jest w Gliwicach przy ul. Prawników 
i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 22 czerwca 2021 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
324 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 32 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.
---------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:

• nr 77/38, obręb czechowice Pół-
noc, o pow. 1175 m2, położonej przy  
ul. Poziomkowej, użytek „riVb”,  
kW Gl1G/00092894/1, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb czechowice Północ  
kW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Poziom-
kowej, będącej wewnętrzną drogą do-
jazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez 
współwłaścicieli działki lub dostawców 
mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 22 czerwca 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
250 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 100,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.
---------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:

• nr 77/39, obręb czechowice Pół-
noc, o pow. 1170 m2, położonej przy  
ul. Poziomkowej, użytek „riVb”,  
kW Gl1G/00092895/8, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb czechowice Północ,  
kW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Poziom-
kowej, będącej wewnętrzną drogą do-
jazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez 
współwłaścicieli działki lub dostawców 
mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 22 czerwca 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
249 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 000,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.
---------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:

• prawo własności działki nr 1168, ob-
ręb 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 Mo-
niuszki 13 w Gliwicach, dla których 
prowadzona jest księga wieczysta  
nr Gl1G/00058759/3.
Termin przetargu: 6 lipca 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości:  
3 299 000,00 zł brutto 
Zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 329 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2021 r.
---------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa 
własności budynku: 
• prawo użytkowania wieczystego 

Gminy Gliwice obejmujące działkę  
nr 216, obręb centrum, o pow. 
0,0474 ha, ustanowione do 5 grudnia 
2089 r., stanowiącej własność skarbu 
Państwa oraz prawo własności bu-
dynku położonego przy ul. romual-
da Traugutta 3 w Gliwicach, o pow. 
użytkowej budynku 268,00 m², sta-
nowiącego własność Gminy Gliwice, 
wpisane do kW Gl1G/00061551/9, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane.

Termin przetargu: 13 lipca 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*.
cena wywoławcza nieruchomości: 590 000,00 
zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.) nieruchomość obejmująca działkę 
nr 216, obręb Centrum, zwolniona jest od opodatko-
wania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2021 r.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty  
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości  

można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce 
geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
29 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1097/7, obręb Żerniki, położonej 
w Gliwicach na płn. od ul. omańkowskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 1097/7, obręb Żerniki, poł. na płn. 

od ul. Omańkowskiej, użytek: RIVb – grun-
ty orne, pow. 0,0802 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00095478/0.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/7, obręb Żerniki, położona jest 
we wschodniej części miasta. Kształt działki zbli-
żony do prostokąta. Działka zagospodarowana 
zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowe-
go do drogi publicznej, tj. ul. Omańkowskiej 
poprzez drogę wewnętrzną, tj. ul. Panufnika  
(dz. nr 1097/14, obręb Żerniki). Ulica Panufni-
ka jest nieurządzoną drogą wewnętrzną, która 
jest w złym stanie technicznym. Ponadto nie 
jest zaliczona do pasów dróg publicznych, wo-
bec czego nie jest objęta przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie 
czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni 
oraz oznakowania. Zarząd Dróg Miejskich nie 
planuje jej remontu ani zaliczenia jej do kate-
gorii dróg publicznych. Wobec czego wszelkie 
działania prowadzące do poprawy istniejącego 
standardu infrastruktury drogowej na działce 
nr 1097/14, obręb Żerniki, stanowiącej dojazd 
i drogę wewnętrzną (ul. Panufnika), nabywca 
będzie zobligowany wykonać na własny koszt 
i własnym staraniem. W przypadku konieczności 
pozyskania tytułu prawnego do dysponowania 
nieruchomością nr 1097/14, obręb Żerniki, na 
cele budowlane, np. w celu podniesienia stan-
dardu istniejącej infrastruktury drogowej, należy 
wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
w celu zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr 
1097/7, obręb Żerniki, winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, bowiem warunki włączenia 
ruchu drogowego z działki do drogi publicznej 
należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależ-
nione są one od natężenia ruchu, które będzie 
generować inwestycja oraz innych nieznanych 
na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może prze-
chodzić sieć drenarska. W momencie przeprowa-
dzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel działki nr 1097/7, obręb Żerniki, zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt 
oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci infra-
struktury technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach 
którego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje działkę nr 1097/7, obręb 
Żerniki, w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działka nr 1097/7, obręb Żerniki, położona jest na 
terenie, dla którego od 23 września 2004 r. obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego po wschod-
niej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego część 
dzielnicy Żerniki w Gliwicach. Plan ten uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., która opublikowa-
na została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka znajduje się w jednostce funkcjonalnej 
o symbolu e4.2/TU z funkcją wiodącą tU – co 
oznacza: tereny zabudowane inne – usługowe, 
dla których obowiązują następujące ustalenia:

• procent terenów zabudowanych (pow. mak-
symalna) – 30,

• procent terenów zielonych (biologicznie czyn-
nych – pow. minimalna) – 30,

• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość 

zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.III.p.,

i funkcją wiodącą TM – co oznacza: tereny miesz-
kaniowe zabudowy jednorodzinnej, małych 
domów mieszkalnych, wielorodzinnego i zbio-
rowego zamieszkania, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. mak-

symalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie czyn-

nych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość 

zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.IV.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła 
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Żerniki, położoną po wschodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej. Działka nr 1097/7, obręb Żerniki, 
znajduje się w granicach opracowania projektu 
planu, sporządzanego na podstawie tej uchwały.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 czerwca 2021 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy 
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „Ogłoszenia i komunikaty” . 
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – or-
ganizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni 
przed otwarciem przetargu, może zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stro-
nie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, 
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicz-
nej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.
5. cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
253 200,00 zł
Wadium: 25 320,00 zł
Minimalne postąpienie: 2540,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

6. Wadium
Wadium w wysokości 25 320,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z ty-
tułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1097/7, obręb 
Żerniki, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
22 czerwca 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

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

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-

wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

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

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, okazanie aktualne-
go odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
(w przypadku osoby prawnej) lub aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej) – wydruk z KRS/CEIDG,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-
mie aktu notarialnego – w przypadku pełno-
mocnika osoby prawnej.

8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-3789/21 z 17 marca 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dział-
ka nr 1097/7, obręb Żerniki, o pow. 0,0802 ha,  
KW nr GL1G/00095478/0, położonej na płn. 
od ul. Omańkowskiej w Gliwicach, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i po-
dania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
8.2. 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 za-
mknięcia przetargu tj. do 29 lipca 2021 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub 
telefonicznie: 32/338-64-10 lub 32/338-64-41, 
32/338-64-11, 32/338-64-12.
8.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
8.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 z późn. zm.).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
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iNForMAcjA szczeGÓŁoWA o ocHroNie DANycH osoBoWycH 
zBierANycH Przez UrząD Miejski w GliWicAcH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa 
w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa 

dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub 
w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

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

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

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

wanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

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

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

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

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

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

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 
zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

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

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

zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie informacji 

Publicznej (BiP) zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.
eu) został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nierucho-
mość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/19/2021 do 14 czerwca 2021 r.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
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I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gliwice

1. lokalizacja: przy ul. Błogosławionego Czesława w Gliwicach.
2. oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji grun-
tów i kW:
• działka nr 260, obręb kolej, kW nr Gl1G/00129876/8, 

użytek B – tereny mieszkaniowe, pow. gruntu 0,0009 ha.
3. opis nieruchomości
Nieruchomość położona we wschodniej części miasta, w od-
ległości ok. 2 km od Rynku. Sąsiedztwo stanowią zabudowa 
mieszkaniowa oraz usługowo-produkcyjna. Skomunikowanie 
działki odbywa się poprzez działkę nr 262 (nie stanowi ona wła-
sności Miasta Gliwice) do drogi publicznej ul. Błogosławionego 
Czesława zjazdem istniejącym. Nieruchomość stanowi teren 
płaski, o wydłużonym kształcie. Działka ma dostęp do nastę-
pujących sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyj-
nej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. 
W pobliżu działki przebiega także sieć gazowa. 
Działka zabudowana fragmentem budynku garażowego, jedno-
kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, wzniesionego w tech-
nologii tradycyjnej, który nie stanowi własności Miasta Gliwice 
i nie jest przedmiotem sprzedaży. Przetarg ograniczony jest do 
osób bądź ich następców prawnych, którzy dokonali zabudowy.
Z uwagi na trwałe zajęcie działki nr 260 w celu wykonania ter-
moizolacji ściany budynku przy ul. Błogosławionego Czesława 
14A przyszły nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia 
nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej 
na całej szerokości działki i długości ściany budynku na rzecz 
każdoczesnych właścicieli działki nr 259. 
Działka objęta jest umową dzierżawy nr GN.6845.1.1.2020/
MCI obowiązującą do 31 lipca 2023 r. 
Działy III i IV wolne są od wpisów.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nierucho-
mości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nie-
ruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej nieruchomości. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 18 marca 2006 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu położonego w południowo-wschodniej 
części miasta Gliwice, obejmującego dzielnicę przemysłowo
-mieszkaniową w rejonie ul. Robotniczej i Franciszkańskiej 
(plan uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą  
nr XXXVIII/964/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 480), działka nr 260 znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem: 12 MW – opisanym 
jako: tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o wysokiej 
intensywności zabudowy. Dla ww. terenów obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekre-
acyjne służące obsłudze mieszkańców, 

b) wewnętrzne ulice dojazdowe i parkingi, 
c) sieci i urządzenia uzbrojenia terenu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
(…)
g) zbilansowanie potrzeb parkingowych w ramach własnej 

inwestycji z dopuszczeniem budowy jednorodnego 
zespołu garaży dla obsługi funkcji podstawowej. 

Ponadto działka nr 260 znajduje się w granicach:
• obszaru rewitalizacji (obszar ten nie jest obszarem re-

witalizacji wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy 
o rewitalizacji z 9 października 2015 r.),

• terenów, dla których obowiązuje zakaz wznoszenia obiek-
tów o wysokości równej i większej niż 100 m, licząc od 
poziomu terenu bez uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa. 

5. cena wywoławcza nieruchomości i minimalne postąpienie
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 3400,00 zł
Minimalne postąpienie: 40,00 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 29 czerwca 2021 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 epidemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie ad-
resu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stro-
nie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosi-
my o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
7. Wadium
Wadium w wysokości 340,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej, dokonując przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem przelewu „Przetarg, 
dz. nr 260, obręb Kolej, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy 
najpóźniej 22 czerwca 2021 r. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 29 lipca 2021 r.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

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

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

Wpłacenie wadium w wyznaczonym terminie jest równo-
znaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
8. Tryb przetargu 
Przetarg ogranicza się do właścicieli lub ich następców praw-
nych, którzy dokonali zabudowy gruntu gminnego.
Wybór formy przetargu ograniczonego do ww. podmiotów 
prawa następuje z uwagi na fakt, że nieruchomość gminna 
została zabudowana fragmentem budynku garażowego, 
którego wartość znacznie przekracza wartość zajętej na ten 
cel działki i w związku z tym Miasto Gliwice jako właściciel 
gruntu ma prawo żądać, na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu 
cywilnego, aby ten kto dokonał zabudowy, nabył od niego 
zajęty grunt za odpowiednim wynagrodzeniem.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach nie później niż dzień przed wyznaczo-
nym terminem przetargu. Wpłata wadium jest równoznaczna 
ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
9. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• złożenie w tutejszym urzędzie do 22 czerwca 2021 r. ory-

ginałów (bądź potwierdzonych za zgodność z oryginałem) 
dokumentów świadczących o wybudowaniu ze środków 
własnych lub poprzedników prawnych budynku garażowego 
zlokalizowanego we fragmencie na działce nr 260, obręb 
Kolej, ewentualnie dokumentów dotyczących nabycia za-
budowy (w przypadku następstwa prawnego),

• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 
na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• 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 przy-
padku 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.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu 
zostanie dokonana przez komisję przetargową na podstawie 
dokumentów przedłożonych do 22 czerwca 2021 r.  
10. Dodatkowe informacje
10.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3843/2021 z 24 marca 2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej 
obejmującej działkę nr 260, obręb Kolej, położonej w Gliwicach, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej działki, nie wpły-
nęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
10.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabyw-
ca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wy-
znaczony 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.
10.3. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
10.4. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze przetargu ustnego ograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3843/2021 z 24 marca 2021 r. 
10.5. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwi-
cach, tel. 32/338-64-22.
10.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie in-
ternetowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
10.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
10.8. Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w roz-
porządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicz-
nego, 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 i na stronie Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach www.gliwice.eu informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej, wskazując w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

29 czerwca 2021 r. o godz. 12.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. jasnej 31A, w sali 206*, rozpocznie się i ustny 
przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanych 
obejmujących działki:
• nr 77/41, obręb czechowice Północ, o pow. 1166 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 

użytek „riVb”, kW Gl1G/00092897/2, 
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb czechowice Północ, kW Gl1G/00092858/7, 

tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną drogą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewentu-
alnie istniejące sieci posadowione przez współwłaścicieli działki lub dostawców mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewen-
tualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.
gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetar-
gu, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmia-
nie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki 
sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.
cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 249 000,00 zł
Wadium: 24 900,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2490,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-3643/21 z 11 lutego 2021 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490) oraz 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
opis nieruchomości
Działka nr 77/41 o powierzchni 1166 m2 położona jest 
w kompleksie działek przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie skrzyżowania ulic Toszeckiej 
i Borówkowej. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi nowa 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudo-
wane, za północną granicą działki przebiega linia kolejowa 
oraz tereny użytkowane na cele rolnicze. Kształt działki jest 
regularny, zbliżony do prostokąta o długości podstawy około 
40,5 m i wysokości około 28,5 m. Działka jest niezabudowa-
na i nieogrodzona, porośnięta dziko rosnącą roślinnością 
i samosiejkami drzew liściastych.
UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze wodociągowe. W najbliż-
szym sąsiedztwie znajduje się przyłącze kanalizacyjne, energii 
elektrycznej oraz gazowe. Korzystanie z wszelkich urządzeń 
infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dyspo-
nentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości.
Wzdłuż północnej granicy działki przebiega podziemna 
sieć teletechniczna. Stan prawny dostępu do sieci nie jest 
uregulowany.
DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się w drugiej linii zabudowy 
do ulicy Borówkowej, od której prowadzić będzie dojazd 
poprzez wydzieloną pod projektowaną ulicę Poziomkową 
działkę nr 77/1 oraz działkę nr 77/51. 
Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obej-
mującego „osiedle Czechowice” (uchwała Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) teren 
położony w Gliwicach przy ul. Poziomkowej obejmujący:
• działkę nr 77/41 oraz przeważającą cześć działki  

nr 77/1, obręb czechowice Północ, oznaczony jest 
symbolem: 13MN, co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące:
przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

przeznaczenie uzupełniające:
a. usługi nieuciążliwe,
b. budynki gospodarcze,
c. garaże,
d. sieci infrastruktury technicznej,
e. drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca posto-

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

• działkę nr 77/1, obręb czechowice Północ, w nie-
wielkim fragmencie przy granicy z ul. Borówkową, 
oznaczony jest symbolem 02kDl, co oznacza: tereny 
dróg publicznych – lokalnych.

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

rówkowej oraz faktu, że działka nr 77/1 jest wykorzystywana 
jako droga, nie wydzielano geodezyjnie fragmentu działki 
oznaczonego symbolem 02KDL.
Przedmiotowy teren znajduje się w strefie „oW” obser-
wacji archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014 
z 8 maja 2014 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu. Nabywca przej-
muje nieruchomość w stanie istniejącym. Ewentualna wy-
cinka drzew rosnących na terenie nieruchomości wymagać 
będzie wydania decyzji administracyjnej właściwego organu.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, 
które wniosą wadium określone w niniejszym ogłoszeniu, 
w formie pieniężnej, dokonując przelewu na konto banko-
we Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr konta 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z zazna-
czeniem „Przetarg ustny nieograniczony, nr działki wraz 
z obrębem geodezyjnym, imię i nazwisko osoby oraz PESEL 
lub nazwa oraz numer NIP firmy, na której rzecz nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na 
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 22 czerwca 2021 r. 
oferentom, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwra-
cane jest bezwzględnie na konto wpłacającego, bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej 

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

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

się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym 
terminie.

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

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

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

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

W przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków, 
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest 
obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosow-
nym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym 
zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapła-
ty wylicytowanej ceny nie później niż na 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność, z zastrzeżeniem, 
iż za dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na wskazanym 
rachunku bankowym.
Zawarcie aktu notarialnego przenoszącego prawo własności 
nieruchomości powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. 29 lipca 2021 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godzinach: pn. 
– śr.: 8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 
nr 16, ul. Jasna 31A, tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3643/21 w sprawie spo-
rządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która objęta jest 
niniejszym ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościa-
mi (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

preZyDent miaSta GLiWice
oGŁaSZa

iNForMAcjA szczeGÓŁoWA o ocHroNie DANycH osoBoWycH zBierANycH Przez UrząD Miejski w GliWicAcH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy  
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

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

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 

dostępu  
do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 

zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

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

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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

Ul. WyBrzeŻe WojskA PolskieGo 7, 
lokal nr 5, ii piętro, pow. 87,80 m2,  
4 pokoje, kuchnia, spiżarka, łazienka 
i przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 356 600,00 zł
Wadium: 35 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

Ul. zyGMUNTA sTAreGo 25, lokal  
nr 16, parter, pow. 32,29 m2 + piwnica: 
7,57 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, 
przedpokój, z dostępem do Wc (sta-
nowiącego część wspólną) z wejściem 
z podwórza, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 85 900,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

Ul. MikoŁoWskA 22, lokal nr 13, 
i piętro, pow. 53,89 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, z dostępem do Wc znajdu-
jącego się na klatce schodowej (sta-
nowiącego część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 145 100,00 zł
Wadium: 14 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

Ul. krÓloWej jADWiGi 2A, lokal  
nr 23, iii piętro, pow. 28,65 m2,  
1 pokój, kuchnia, z dostępem do Wc 
znajdującego się na klatce schodowej 
(stanowiącego część wspólną nieru-
chomości), lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 65 600,00 zł
Wadium: 6600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

Ul. PADereWskieGo 24, lokal nr 2, 
parter, pow. 62,15 m2 + piwnica:  
4,48 m2, 3 pokoje, 2 przedpokoje, 
kuchnia, łazienka i Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 218 100,00 zł
Wadium: 21 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

Ul. czArNieckieGo 2, lokal nr 2, par-
ter, pow. 30,13 m2, 1 pokój, kuchnia, 

przedpokój i łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 84 800,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

Ul. DąBroWskieGo 29, lokal nr 2, 
parter, pow. 47,13 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, spiżarka, przedpokój oraz łazien-
ka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 128 300,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Ul. BrzozoWA 49, lokal nr 8, ii pię-
tro, pow. 28,64 m2, 1 pokój, kuchnia, 
przedpokój i łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 82 400,00 zł
Wadium: 8300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Pl. WszysTkicH ŚWiĘTycH 4, lokal 
nr 12, ii piętro, pow. 75,81 m2 + piw-
nica: 13,29 m2, 3 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 235 700,00 zł
Wadium: 23 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 2 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 28 maja 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Ul. krÓloWej jADWiGi 10, lokal 
nr 5, i piętro, pow. 75,00 m2, 2 poko-
je, kuchnia, spiżarka, przedpokój oraz 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 212 300,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Ul. PszczyńskA 65, lokal nr 8, iii pię-
tro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z Wc, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 212 800,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 2 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 

maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 28 maja 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Ul. WyBrzeŻe WojskA PolskieGo 
7, lokal nr 3, i piętro, pow. 86,20 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka i przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 350 100,00 zł
Wadium: 35 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 8 czerwca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. PerkozA 11, lokal nr 4, parter, 
pow. 41,82 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 137 700,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 10 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. MikoŁoWskA 20, lokal nr 12, 
iV piętro, pow. 25,95 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 78 100,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 8 czerwca 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. UszczykA 10, lokal nr 3A, i piętro, 
pow. 31,66 m2, 1 pokój, kuchnia z do-
stępem do Wc na parterze budynku 
(stanowiącym część wspólną), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 87 600,00 zł
Wadium: 8800,00 zł

Termin udostępnienia lokalu: 18 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 czerwca 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. UszczykA 27, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 52,69 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z Wc, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 159 500,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. korMorANÓW 5, lokal nr 4, par-
ter, pow. 40,35 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka i przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 132 900,00 zł
Wadium: 13 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 18 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 czerwca 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. DUNikoWskieGo 16, lokal nr 2, 
parter, pow. 45,19 m2, 1 pokój, kuch-
nia, łazienka z Wc, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 135 500,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. sieMińskieGo 29, lokal nr 13, 
iii piętro, pow. 54,22 m2 + 6,38 m2 
(piwnica), 2 pokoje, kuchnia oraz 
przedpokój, z dostępem do Wc po-
zostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości usytuowanego na 

klatce schodowej, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 153 600,00 zł
Wadium: 15 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 16 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. koNArskieGo 3, lokal nr 2, par-
ter, pow. 44,50 m2 + 5,26 m2 (piw-
nica), 1 pokój, kuchnia, komórka, 
spiżarka, przedpokój i Wc, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości: 136 300,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 16 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. ŚWiĘTej BroNisŁAWy 4, lokal  
nr 9, ii piętro, pow. 37,28 m2 + piw-
nica: 8,50 m2, 2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 124 471,00 zł
Wadium: 12 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. krÓleWskiej TAMy 35, lokal  
nr 1, parter, pow. 29,34 m2 + 3,32 m2 
(piwnica), 1 pokój, kuchnia i Wc, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 14.15
cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 18 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 czerwca 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. elsNerA 3, lokal nr ii, parter, pow. 
30,54 m2 + pomieszczenie gospodar-
cze 22,85 m2 oraz komórka 3,11 m2,  
3 pomieszczenia, lokal do generalne-
go remontu
Termin przetargu: 7 czerwca 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości: 107 700,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 2021 r.

Ul. NA PiAskU 3, lokal nr iii, par-
ter, pow. 156,43 m2 + 2 pomiesz-
czenia oraz antresola nie ujęta  
w powierzchni lokalu, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 419 400,00 zł
Wadium: 42 000,00 zł

Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Ul. NAsyP 4A, lokal nr i, parter, pow. 
48,39 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 14 czerwca 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 169 700,00 zł
Wadium: 17 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 czerwca 2021 r.

Ul. HorsTA BieNkA 16, garaż nr 1, 
parter, pow. 17,79 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 13 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 9 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 

maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2021 r.  
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. sŁoWAckieGo 23, lokal nr 3, par-
ter, pow. 36,57 m2, 4 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 93 200,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 10 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2021 r.  
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. GWiAzDy PolArNej 54, lokal  
nr V, parter, pow. 15,93 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 40 300,00 zł
Wadium: 4100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 9 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 7 czerwca 2021 r.  
z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. WyszyńskieGo 14D, lokal nr V,  
piwnica, parter, i piętro, pow. 1147,79 m2;  
piwnica: 22 pomieszczenia, 6 koryta-

rzy, 1 pomieszczenie sanitarne i Wc; 
parter: 9 pomieszczeń, 9 korytarzy, 
1 pomieszczenie sanitarne, 6 Wc;  
i piętro: 4 pomieszczenia, 3 korytarze, 
sala główna, 3 Wc; lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 19 lipca 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
2 536 500,00 zł
Wadium: 126 900,00 zł
Terminy udostępnienia lokalu: 9 czerwca 2021 r. 
i 8 lipca 2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się od-
powiednio do 7 czerwca 2021 r. i 5 lipca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania 
oraz zwalczania coViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz 
na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (www.gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest 
na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 

i komunikaty urzędowe / Wykazy  
nieruchomości do wynajęcia,  

dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice
• wykaz nr 75/2021 do 4 czerwca 

2021 r.

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

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

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

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najem-
cy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/218-219/2021 do 7 czerwca 2021 r.,
• nr ZGM/224/2021 do 1 czerwca 2021 r.,
• nr ZGM/240-241/2021 do 7 czerwca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komunal-
nych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

2. lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży  
w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu:
• nr ZGM/248/2021 do 7 czerwca 2021 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komunal-
nych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

3. Nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego przeznaczonego 
do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego:
• nr ZGM/245/2021 do 7 czerwca 2021 r.

Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komunal-
nych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

4. Garażu przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym  
na rzecz najemcy oraz oddania w wieczyste użytkowanie gruntu 
niezbędnego do korzystania z garażu z jednoczesnym potrąceniem od 
ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr ZGM/197/2021 do 1 czerwca 2021 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komunal-
nych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

5. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta 
Gliwice:
• nr 233/2021 do 4 czerwca 2021 r.,
• nr 236/2021 do 7 czerwca 2021 r.,
• nr 239/2021 do 8 czerwca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej 
(BiP) zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach (www.zdm.bip.gliwice.eu)  
został podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do 
dzierżawy, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/17/2021 do 10 czerwca 

2021 r.,
• nr ZDM/18/2021 do 10 czerwca 

2021 r.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 21-22/2021 (1058–1059), 27 maja 202120


