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Palmy ozdobiły miasto

Na gliwickich skwerach, placach i w parkach pojawiły się palmy, a to najlepszy dowód, że lato i wakacje zbliżają się wielkimi krokami. 22 feniksy
kanaryjskie, na co dzień mieszkające w gliwickiej Palmiarni, ozdobiły
m.in. skwer nad DTŚ. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują!
22 okazy można podziwiać
w różnych miejscach Gliwic:
na terenie Sądu Okręgowego,
przy Arenie Gliwice, na placu Piłsudskiego, na terenie
kampusu Politechniki Śląskiej, w parku Chopina i na
skwerze nad Drogową Trasą
Średnicową.

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Feniks kanaryjski, inaczej
nazywany palmą królewską,
pochodzi z zachodniego
wybrzeża Afryki, najprawdopodobniej z Wysp Kanaryjskich. Gliwickie piękności
to potomkowie feniksów
kanaryjskich, które przyjechały do Gliwic na wystawę
roślin egzotycznych w 1924 r.
Zostały w naszym mieście
i dały początek Palmiarni

zielone

Miejskiej. Około 70 lat temu
jeden z ogrodników wysiał

ich nasiona i dzięki temu
Gliwice mają piękne okazy

mierzące ponad 5 m i ważące
około 1,5 tony każdy. (mf)

Realizowany przez miasto projekt „Śląskie.
Przywracamy błękit” wchodzi w kolejny
etap działań – Gliwice zatrudniły ekodoradcę. Jego zadaniem będzie wspieranie
mieszkańców w pozyskiwaniu dotacji na
różnorodne działania na rzecz ochrony
środowiska naturalnego i udzielanie niezbędnych informacji.

Ekodoradcą została Katarzyna Raszkowska z Wydziału Środowiska Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
Można się z nią kontaktować pod numerem telefonu 32/238-55-26.
Do głównych zadań ekodoradcy będzie
należało udzielanie wsparcia w zakresie
pozyskiwania dotacji do wymiany źródła
ciepła, a także informowanie o dostępnych formach wsparcia w tym zakresie.
Przekaże najważniejsze informacje dotyczące deklaracji o źródłach ciepła (CEEB)
– obowiązujących terminów, form i zasad
jej składania. Ekodoradca będzie również prowadził działania mające na celu
realizację Programu ochrony powietrza
i uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego, w tym spraw związanych
z wymianą starych kotłów węglowych.
Dodatkowo zadaniem ekodoradcy będzie
prowadzenie działań edukacyjnych.

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Celem projektu „Śląskie. Przywracamy
błękit” jest poprawa jakości powietrza
na terenie województwa śląskiego poprzez efektywne wdrożenie Programu
ochrony powietrza oraz realizację zapisów uchwały antysmogowej. Rezultatem
wdrażanych działań będzie zmniejszenie
niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń
na jakość życia jego mieszkańców. (ap)

Elektrośmieci
będzie można
oddać:

w sobotę, 11 czerwca
 godz. 10.00–12.00 –
Łabędy, ul. Literatów
(przy placu zabawj)
 godz. 12.30–14.30 –
Ostropa, ul. Daszyńskiego
(przy kościele)

w sobotę, 18 czerwca
 godz. 10.00–12.00 –
Trynek, ul. Młodych
Patriotów (parking przy
wjeździe na osiedle)
 godz. 12.30–14.30 –
Obrońców Pokoju,
ul. Paderewskiego
(parking samochodowy)

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

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

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

(al)

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

maj-czerwiec 2022 r.r

Spotkania prezydenta Adama
Neumanna z mieszkańcami
gliwickich dzielnic rozpoczęły
się w maju i są kontynuowane
w czerwcu. To okazja do rozmów
o tym, co ważne dla lokalnych
społeczności i o możliwościach
poprawy komfortu życia nas
wszystkich. Dzięki bliskiej współpracy z mieszkańcami i przekazywanym przez nich konkretnym
informacjom o najbliższej im okolicy, a także rzeczowej dyskusji,
można skuteczniej realizować
i planować poszczególne zadania,
odpowiadając na dzielnicowe potrzeby. Wykorzystanie potencjału
różnych środowisk w Gliwicach
sprawia, że miasto rozwija się
w zrównoważony sposób oraz
umacnia potencjał gospodarczy,
zapewniając solidne ekonomiczne podstawy działalności w wielu
obszarach. Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może
zabrać głos w dyskusji na temat
dzielnicy, w której odbywa się
spotkanie.
Każde ze spotkań trwa półtorej
godziny i jest podzielone na dwie
części: wprowadzającą, z krótkim
wideopodsumowaniem tego,
co wydarzyło się w Gliwicach
podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze
szczególnym odniesieniem do
konkretnej dzielnicy, oraz główną

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Za nami kolejne spotkania cyklu KIERUNEK-DZIELNICE.
W czwartek, 2 czerwca, prezydent Gliwic Adam Neumann
rozmawiał z mieszkańcami dzielnic Obrońców Pokoju i Żerniki, a we wtorek, 7 czerwca, z mieszkańcami Ligoty Zabrskiej
i Sośnicy. Dyskutowano o lokalnych sprawach oraz możliwych zmianach i perspektywach rozwoju dzielnic.

część przeznaczoną na wymianę
poglądów i zadawanie pytań na
temat spraw ogólnomiejskich
i dzielnicowych. Jeżeli pytań
i tematów, które chcą poruszyć
mieszkańcy, jest więcej, można je
przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy
kierują sprawy do rozpatrzenia
do odpowiednich wydziałów UM
lub jednostek miejskich.
Mieszkańcy dzielnicy Obrońców
Pokoju, Żernik, Ligoty Zabrskiej
i Sośnicy, którzy ostatnio spotkali
się z prezydentem, przedstawili
nurtujące ich sprawy oraz prośby
o interwencje. Z dużym zainteresowaniem spotkały się kwestie

remontom ulic i chodników
oraz budowie nowych połączeń
drogowych. Pytano też m.in.
o kondycję gospodarczą Gliwic,
konsekwencje wprowadzenia
Polskiego Ładu i wzrost cen.
W spotkaniu w Żernikach wraz
z prezydentem wzięła udział
Anna Gilner, dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach,
która odpowiadała na pytania
dotyczące infrastruktury drogowej, a w Ligocie Zabrskiej Tomasz
Wójcik, dyrektor Centrum Ratow-

nictwa Gliwice, który wyjaśnił
kwestie związane z pojawianiem się dzików w tej dzielnicy
i podejmowanymi w tej sprawie
działaniami.
Sporo spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkań,
ponieważ wiele poruszonych
kwestii jest dobrze znanych
władzom Gliwic i są już w trakcie
rozwiązywania.
Pozostałe – z uwagi na szerszy
kontekst bądź typowo indywidulany charakter – zostały zapisane
i będą analizowane. 
(mf)

związane z remontami dróg i szeroko pojętą komunikacją. Pytano
o budowę ścieżek rowerowych,
drogowe bezpieczeństwo,
przystanki autobusowe i możliwość korekty rozkładów jazdy
niektórych linii autobusowych.
Uczestnicy spotkań rozmawiali
z prezydentem także m.in. o planowanej i oczekiwanej budowie
nowego miejskiego szpitala, przyszłości obiektów przy Radiostacji,
Gliwickim Budżecie Obywatelskim, planach zagospodarowania
przestrzennego, gospodarowaniu
odpadami. W Żernikach i Sośnicy
sporo uwagi poświęcono dzielnicowej infrastrukturze drogowej,
w tym oświetleniu ulicznemu,

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami Gliwic

– czerwiec 2022 r.

14.VI

BRZEZINKA godz. 16:30

STARE GLIWICE godz. 18:30

ZSO nr 12, ul. Płocka 16

ZSP nr 13, ul. Rubinowa 16a

21.VI

TRYNEK godz. 16:30

SIKORNIK godz. 18:30

ZSP nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

ZSO nr 5, ul. Sikornik 34

23.VI

WOJSKA POLSKIEGO

28.VI

CZECHOWICE godz. 16:30

SZOBISZOWICE godz. 18:30

Stara Szkoła, ul. Nad Łąkami 1

ZSP nr 10, ul. Jana Śliwki 8

godz. 16:30

CKZiU, ul. Kozielska 1

ZATORZE

godz. 18:30

GCE, ul. Okrzei 20

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23–24/2022 (1112–1113), 9 czerwca 2022

3

Z MIASTA

Cel: nowe drogi rowerowe

zielone

Obecnie rowerzyści mają do dyspozycji w Gliwicach ponad 124 km tras i dróg rowerowych oraz
ciągów pieszo-rowerowych. Nie wszystkie są ze sobą bezpośrednio powiązane – brakuje jeszcze
wielu odcinków, które uzupełniłyby system komunikacji rowerowej i połączyły poszczególne dzielnice ze śródmieściem. Aby to zmienić i sprawnie zrealizować, miasto sięga po różne formy dofinansowania.
Niedawno na rozbudowę infrastruktury pieszo-rowerowej pozyskało ponad 42 mln zł.
się z jej powodu np. zadłużać.
Trzeba jednak zaznaczyć, że powodzenie tak skonstruowanych
przedsięwzięć jest w dużej mierze uzależnione od bieżącej sytuacji wykonawców i ich zdolności
do kredytowania inwestycji.
Od kilku miesięcy obserwujemy
ogromny wzrost cen. Dlatego
miasto, obawiając się, że po rozstrzygnięciu naboru w ramach
Polskiego Ładu może nie być go
stać na realizację założonego
zakresu zadań, nie wskazało we
wniosku o dofinansowanie konkretnych odcinków dróg rowerowych. Wniosek sformułowano
ogólniej, pod nazwą „Budowa,
rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja tras pieszo-rowerowych na terenie miasta
Gliwice.” Przygotowując go
natomiast, założono wykonanie

fot. G. Ozga / UM Gliwice

O środki w wysokości 42,75
mln zł Gliwice wystąpiły w ramach drugiej edycji Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych. Jest
on realizowany poprzez promesy
inwestycyjne udzielane samorządom przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Mechanizm
ten działa tak, że najpierw
samorząd otrzymuje promesę
wstępną, która umożliwia rozpisanie przetargu na inwestycję,
o którą występował. Ma na to
9 miesięcy. Po przeprowadzeniu
przetargu, gdy wiadomo będzie,
jaki jest ostateczny koszt danej
inwestycji, samorząd otrzyma
promesę inwestycyjną, która
stanowi zabezpieczenie płatności po zrealizowaniu inwestycji.
Oznacza to więc, że inwestycja
jest realizowana na koszt wykonawcy, a samorząd nie musi

około 5-kilometrowego odcinka
ciągu pieszo-rowerowego do
Czechowic wzdłuż ul. Toszeckiej
(od zjazdu do restauracji McDonald’s do ul. Wakacyjnej), około
2-kilometrowej drogi rowerowej
wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich
(od ul. Narutowicza do ul. Jachtowej), około 1,5-kilometrowej
trasy dla rowerów w śladzie
kolejki wąskotorowej w Bojkowie i mniej więcej 350 metrów
połączenia pomiędzy stacją Trynek a ul. Kujawską, a także około
600-metrowego połączenia rowerowego pomiędzy ul. Jesienną
i Wschodnią. Założono również
modernizację dwóch kładek nad
Kłodnicą – w parku Chrobrego
i w Sośnicy oraz modernizację
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
al. Mickiewicza.

Szacowana wartość całego
projektu to ok. 45 mln zł.
Zakres przewidzianych robót
jest szeroki i obejmuje zarówno
prace ziemne, wykonanie podziemnych instalacji, położenie
lub wymianę nawierzchni, jak
i budowę oświetlenia, miejsc
obsługi rowerzystów czy obiektów inżynieryjnych takich jak
kładki i przepusty. Z myślą
o bezpieczeństwie użytkowników jednośladów zaplanowano
również odcinkowe przewężenia ulic, wzdłuż których ciągną
się przyszłe trasy rowerowe.
Pozwoli to uspokoić ruch samochodów. Projekt zakłada
też przebudowę lub utworzenie nowych zatok przystankowych, zagospodarowanie
terenu przyległego do ciągów

pieszo-rowerowych, montaż
monitoringu oraz wykonanie
innych niezbędnych elementów pozwalających na włączenie nowo powstałych odcinków
do istniejącej sieci rowerowej
na terenie Gliwic.
Przebieg dotychczasowych
tras i dróg rowerowych oraz
ciągów pieszo-rowerowych
w Gliwicach, a także miejsca lokalizacji niezbędnej infrastruktury (stojaków rowerowych,
stacji napraw rowerów) można
sprawdzić w Miejskim Systemie
Informacji Przestrzennej (msip.
gliwice.eu), w Geoportalu Rowerzysty. Do końca 2023 roku
w mieście ma przybyć jeszcze
około 21 km ścieżek rowerowych.
(kik)

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Rozwój spójnej sieci rowerowej łączącej różne części Gliwic to jeden z celów polityki transportowej i ekologicznej naszego miasta, wpisujący się w kampanię #ZieloneGliwice. Chcemy, by rower był używany przez
gliwiczan nie tylko do rekreacji, ale również jako codzienny środek transportu, wydatnie przyczyniający się do
spadku emisji zanieczyszczeń. Liczymy, że kolejne inwestycje samorządu w tym zakresie oraz zainicjowane już,
wspólne przedsięwzięcia w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, takie jak budowa sieci velostrad
czy tras rowerowych w ramach Incjatywy 605, przełożą się na wzrost zainteresowania mieszkańców tą formą
przemieszczania się po Gliwicach i na obszarze całej metropolii.

RIPH zachęca: zgłoś kandydatów do nagrody
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zachęca do
zgłaszania kandydatów do nagrody
„Marka – Śląskie”. To okazja, aby
docenić aktywnych ludzi, firmy
i instytucje, które poprzez swoją
działalność kreują pozytywny wizerunek naszego województwa
w kraju czy na świecie.
Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: Gospodarka,
Nauka, Kultura, Sport, Turystyka
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i rekreacja, Produkt, Usługa, Zdrowie, Organizacje pozarządowe,
Dziedzictwo kulturowe regionu,
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Media, Osobowość roku.
Kandydatów do nagrody „Marka–Śląskie” mogą zgłaszać
jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe,
gospodarcze, wyższe uczelnie,
stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, pożytku publiczne-

go, fundacje oraz redakcje prasy,
radia i telewizji. Zainteresowane
konkursem podmioty mają również prawo same zgłosić swoją
kandydaturę. Udział w konkursie
jest bezpłatny.
Wnioski wraz z odpowiednimi
załącznikami należy przesłać do
30 czerwca – wyłącznie pocztą
elektroniczną – na adres: markaslaskie@riph.com.pl (tylko
wyjątkowo można przesyłać

pocztą tradycyjną – na płycie CD
lub pendrivie – na adres Biura
Kapituły Konkursu: Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 36,
44-100 Gliwice).

Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie internetowej
www.riph.com.pl, uzyskać pod
numerem telefonu 32/231-99-79 lub e-mailem, pisząc na
markaslaskie@riph.com.pl.  (al)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23–24/2022 (1112–1113), 9 czerwca 2022

WYDARZENIA

fot. Arena Gliwice

Gliwice współgospodarzem
Mistrzostw Świata
w siatkówce mężczyzn 2022!

To już pewne! W Gliwicach i Katowicach odbędzie się większość meczy tegorocznych Mistrzostw
Świata w siatkówce mężczyzn (26 sierpnia – 11 września). Arena Gliwice będzie miejscem
zmagań w czterech spotkaniach 1/8 finału (4 i 6 września) oraz w dwóch ćwierćfinałach,
rozgrywanych 8 września. Nie możemy się doczekać!
Przypomnijmy, że decyzją Międzynarodowej Federacji Piłki
Siatkowej (FIVB), która w marcu
odebrała Rosji prawa do organizacji tego prestiżowego turnieju,
gospodarzami tegorocznych Mistrzostw Świata zostały Polska
i Słowenia. Będzie to 20. edycja siatkarskich MŚ mężczyzn.
Pierwsze odbyły się w 1949 r.
w Pradze, ostatnie w 2018 r. we
Włoszech i Bułgarii.
– Jestem szczęśliwy, że najważniejszy turniej 2022 roku odbędzie się na Śląsku. Dziękuję
bardzo władzom Gliwic, Katowic
oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za podjęcie się
trudu współorganizacji. Jestem
przekonany, że Arena Gliwice
i katowicki Spodek są dla kibiców wymarzonymi miejscami
na to wielkie siatkarskie święto
– mówił 3 czerwca w Katowicach
Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej,
podczas briefingu prasowego
z udziałem premiera Mateusza
Morawieckiego i ministra sportu
i turystyki Kamila Bortniczuka.

Prezydenci miast
– gospodarzy mistrzostw świata,
Adam Neumann
(Gliwice) i Marcin
Krupa (Katowice),
zgodnie potwierdzili gotowość do
podjęcia tego wyzwania.
– Arena Gliwice, ultranowoczesna hala widowiskowo-sportowa, stała się współczesną
wizytówką naszego miasta. Już

W mistrzostwach świata polscy
siatkarze wystartują pod wodzą
nowego szkoleniowca Nikoli
Grbicia (Serb, mistrz olimpijski
Sydney 2000), który w poprzednim sezonie wraz z Grupą Azoty
ZAKSĄ Kędzierzynem-Koźle sięgnął po historyczne złoto Ligi
Mistrzów – pierwsze od 1978
roku. Dla reprezentacji Polski
będzie to 18. start na siatkarskich MŚ. Do tej pory największe sukcesy Biało-Czerwonych
to złote medale z lat 1974, 2014
i 2018.

niejednokrotnie przeżywaliśmy
w niej niezapomniane sportowe
emocje, dlatego ogromnie się
cieszę, że kolejny raz, na początku września, właśnie w Arenie
będziemy kibicować Polakom
w ramach Mistrzostw Świata
w Piłce Siatkowej Mężczyzn.
Satysfakcja tym większa, że to
wyjątkowe wydarzenie będziemy
organizować wspólnie z Katowicami i Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Trzymamy kciuki
za Biało-Czerwonych! – przekazał prezydent Gliwic Adam
Neumann.
– Katowice to mekka polskiej
siatkówki. W Spodku polscy
siatkarze wywalczyli w 2014
roku mistrzostwo świata,
a w ubiegłym roku brązowy
medal Mistrzostw Europy. Liczę,
że we wrześniu, podczas finałów
Mistrzostw Świata, ponownie
zobaczymy w Katowicach triumf

Harmonogram
meczów
MŚ mężczyzn:
Katowice:

• 26-31 sierpnia:
Grupa A (Ukraina,
Serbia, Tunezja,
Portoryko)
Grupa C (Polska,
USA, Meksyk,
Bułgaria)
• 10 i 11 września:
2 półfinały
i 2 mecze o medale

Gliwice:

• 4 i 6 września:
4 mecze 1/8 finału
• 8 września:
2 ćwierćfinały
reprezentacji Polski. Do zobaczenia na trybunach! – podkreślił prezydent Katowic Marcin
Krupa.
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– Wspólna organizacja mistrzostw przez Katowice i Gliwice to przykład fantastycznej
współpracy naszych miast
w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, którą
razem tworzymy. Organizacja
tego wydarzenia w dwóch
pięknych halach widowiskowo-sportowych: legendarnym katowickim Spodku i nowoczesnej
Arenie w Gliwicach, pokazuje, że
działając razem, mamy szansę
pokazać, że nasz potencjał jest
nieporównywalnie większy. To
pierwsze tak duże wydarzenie,
które wspólnie zorganizujemy.
Jesteśmy przekonani, że wszyscy
kibice, którzy przyjadą na mecze
siatkówki, będą mogli również
odkrywać wyjątkową ofertę
turystyczną i wypoczynkową
miast i gmin G-ZM – powiedział
Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropoli.

Na tym nie koniec!
Jesienią czeka nas
z kolei największe
wydarzenie światowej siatkówki
w wydaniu żeńskim, czyli FIVB
Mistrzostwa Świata
w Piłce Siatkowej
Kobiet 2022 w Polsce i Holandii.
Zmagania najlepszych drużyn globu
potrwają od
23 września do
15 października.
Gliwice są jednym z trzech
polskich miast – gospodarzy
turnieju, co więcej – wspólnie
z holenderskim Apeldoorn gościć będą uczestniczki dwóch
spotkań ćwierćfinałowych (11
października) i półfinału (12
października). Bilety są już do
kupienia on-line pod adresem
www.ebilet.pl/sport/sporty-druzynowe/womens-world-championship/.

(kik/PZPS)
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WAŻNE

Urząd dostępny = urząd przyjazny

Najwyższe w województwie śląskim wskaźniki dostępności cyfrowej i ogólnej dostępności oraz 4. miejsce
w Polsce wśród najbardziej dostępnych powiatów – tak prezentują się Gliwice w świetle ostatniego raportu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Za wysokimi notami miasta stoją rozwiązania ułatwiające
kontakt z Urzędem Miejskim, wprowadzone szczególnie z myślą o gliwiczanach z niepełnosprawnościami lub
obniżonym poziomem sprawności z powodu wieku lub choroby.

W ubiegłym roku z myślą
o osobach poruszających się na
wózkach inwalidzkich, a także
mieszkańcach korzystających
z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, w siedzibach UM
m.in. dostosowano część stanowisk obsługi do wysokości osoby
korzystającej z wózka, obniżono
też wysokość włączników świateł
przy pomieszczeniach toalet dla
osób z niepełnosprawnościami,
a w części z nich zamontowano
gongi alarmowe. Budynki doposażono w schodowe krzesła ewakuacyjne niezbędne do bezpiecznego transportu osoby mającej
problemy z poruszaniem się.
Miasto zadbało także o potrzeby
mieszkańców głuchych i niedosłyszących. W budynkach UM pojawiły się tablety z możliwością wykorzystania usługi wideorozmowy
z tłumaczem Polskiego Języka
Migowego on-line. Przy punktach
obsługi udostępniono też pętle
indukcyjne, które zbierają i przesyłają dźwięk – bez najmniejszych
zniekształceń akustycznych – bezpośrednio do aparatu słuchowego
osoby niedosłyszącej.

Także słabowidzący i niewidomi
gliwiczanie mają od ubiegłego
roku dodatkowe wsparcie w magistrackich budynkach – w postaci m.in. zamontowanych na podłogach ścieżek naprowadzających
i pasów ostrzegawczych oraz
wypukłego oznakowania poręczy
przyschodowych i drzwi (z zachowaniem kontrastu w stosunku do
ścian). Oznaczenie brajlowskie
jest obecne we wszystkich windach Urzędu Miejskiego, w pełni
przystosowanych do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
W głównej siedzibie UM przy
ul. Zwycięstwa 21 oznakowano
też kontrastowo powierzchnie

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

– Gliwice są miastem otwartym
na wszystkich. Chcemy, by zwłaszcza siedziby Urzędu Miejskiego,
w których tak wiele spraw załatwianych jest każdego dnia, były
przyjazne i w możliwie najwyższym
stopniu odpowiadały potrzebom
osób z niepełnosprawnościami,
starszych gliwiczan, mieszkańców
mających problemy z poruszaniem
się czy też mam z wózkami. Tylko
w 2021 roku na niezbędne rozwiązania architektoniczne i techniczne
zapewniające dostępność osobom
ze szczególnymi potrzebami wydaliśmy ponad 100 tys. zł z miejskiego
budżetu. Część sprzętu wspomagającego otrzymaliśmy również dzięki
udziałowi w projekcie „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla
wszystkich” – podkreśla prezydent
Gliwic Adam Neumann.

szklane, m.in. automatyczne
drzwi przesuwne. Pojawiły się
także lupy elektroniczne i ramki
do podpisu dla osób niewidomych i niedowidzących, a miasto
podpisało umowę na świadczenie usługi tłumaczeń alfabetu
Braille’a.
Warto dodać, że elementem
ubiegłorocznego udziału Gliwic
w projekcie „Śląskie samorządy
bez barier dostępne dla wszystkich” był także audyt w czterech obszarach dostępności:
architektonicznej, cyfrowej,
informacyjno-komunikacyjnej
i organizacyjno-proceduralnej.
Jego wyniki pozwoliły jeszcze
skuteczniej zmieniać siedziby
lokalnego samorządu w miejsca

przyjazne i bezpieczne dla osób
ze specjalnymi potrzebami.
Oczywiście dostępność to nie
tylko architektura i innowacje
pomocne w bezpośrednim
kontakcie. To także sfera cyfrowa. Obecnie wszystkie strony
Urzędu Miejskiego (z wyjątkiem treści archiwalnych lub
podlegających wyłączeniu ze
stosowania ustawy o dostępności cyfrowej) są dostępne
dla osób ze szczególnymi potrzebami – niedowidzących,
niewidzących i niesłyszących.
Sukcesywnie dostosowywane
do wymagań prawnych są
również strony internetowe
kolejnych miejskich jednostek
organizacyjnych.

Zarówno Urząd
Miejski, jak i miejskie jednostki
organizacyjne biorą
aktywny udział
w projektach realizowanych na rzecz
poprawy zapewniania dostępności.
Dwa gliwickie Zespoły Szkolno-Przedszkolne – nr 12 na Zatorzu
i nr 16 na Sikorniku – zostały
wybrane do udziału w projekcie
„Szkoły bez barier w Gliwicach”
w ramach grantu „Dostępna
Szkoła”. Uczące się tam dzieci
niepełnosprawne objęto dodatkowym wsparciem i terapią,
przewidziano też dodatkowe

szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt dydaktyczny
i modernizację przestrzeni
wokół szkoły, by spełniała ona
wymagania dostępności. Koszt
realizowanego obecnie projektu
to prawie 1,35 mln zł.
Na tym nie koniec. Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w tym
roku wniosek w programie
PFRON „Wyrównywanie różnic
między regionami III”, który
pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne w pomieszczeniu
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gliwicach. Szacowany koszt projektu to
34 tys. zł, przy wkładzie własnym
OPS w wysokości ponad 23 tys. zł.
W tym roku również, w ramach
projektu „Dostępny samorząd –
granty”, został złożony wniosek
umożliwiający m.in. likwidację
istniejących barier architektonicznych w budynkach miejskich
jednostek organizacyjnych oraz
zakup i montaż urządzeń wspomagających wzrok i słuch. Szacowany koszt przewidzianych w nim
działań to ok. 300 tys. zł, a wkład
miasta wyniesie ok. 90 tys. zł.
Aktualnie trwa ocena wniosku.

(kik)

Informacje o dostępności cyfrowej, architektonicznej
i informacyjno-komunikacyjnej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach umieszczone są w deklaracjach dostępności zamieszczonych na stronach bip.gliwice.eu
i Gliwice.eu. Nad całością działań miasta i miejskich
jednostek organizacyjnych w kwestii dostępności
czuwa z kolei powołany przez prezydenta Gliwic
zespół zadaniowy, udzielający informacji za pośrednictwem e-maila dostepnosc@um.gliwice.pl.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23–24/2022 (1112–1113), 9 czerwca 2022
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Gdzie sprawdzić formy dostępności UM?
Z kim się kontaktować?
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CK Victoria z ciekawą ofertą

Centrum Kultury Victoria działa w Gliwicach zaledwie pół roku, ale już wielu mieszkańcom kojarzy się
z doskonale spędzonym czasem i wydarzeniami organizowanymi na wysokim poziomie. W równie ciekawe
propozycje obfitować będą zbliżające się wakacje!

Przykładem nowych inicjatyw
przyjętych z entuzjazmem przez
mieszkańców Gliwic może być
Majówka z Kulturą zorganizowana w przestrzeni alei Przyjaźni,
silent disco (czyli cicha dyskoteka)
w ruinach teatru Victoria i dwudniowe wydarzenie na terenie
Aeroklubu Gliwickiego „Noce pod
skrzydłami”. Sukcesem można
nazwać także miejskie obchody
Dnia Dziecka. Tym razem CK
Victoria zaprosiło wszystkich na
„Podwórko”, w które zamieniony
został plac główny przed Areną

Gliwice. Korzystając z licznych
warsztatów, aktywności sportowych i animacji dobrze bawiły
się nie tylko dzieci, ale także ich
opiekunowie.
– Nie chcemy, by Victoria kojarzona była z jednym miejscem, jedną
salą i jednym scenariuszem. Do
realizacji naszych projektów szukamy ciekawych wnętrz. Jesteśmy
otwarci na różne instytucje, środowiska. Szczególnie cenimy sobie
możliwość współpracy z organizacjami pozarządowymi. Czwartek
jazzowy z gwiazdą ze Śląskim Jazz
Clubem, warsztaty literackie z Klubem Inicjatyw Kulturalnych i Skup
Kultury ze Stowarzyszeniem Cała
Naprzód to tylko kilka przykładów
– mówi Paweł Ciepliński, dyrektor
CK Victoria. Warto przypomnieć
także współpracę, która zrodziła
się z potrzeby serca, a jej efektem
była wymierna pomoc dla dotkniętej wojną Ukrainy. Victoria
była jednym ze współorganizatorów charytatywnego eventu
„Gliwice dla Ukrainy” w Cechowni oraz koncertu bluesowego na
Scenie Bojków.

Centrum Kultury Victoria otwarte
jest na pomysły gliwiczan. Już na
początku czerwca wystartuje start-up kulturalny. Kto ma pomysł na
kreatywne działania, będzie mógł
liczyć na wsparcie finansowe. Regulamin i szczegóły projektu są już
ustalone!
Instytucja prowadzi liczne rozmowy oraz spotkania z ludźmi kultury,
stowarzyszeniami i innymi podmiotami związanymi z działalnością
kulturalną w Gliwicach, wychodzi
także naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rady dzielnic.
Niezależnie od tego Victoria promuje inicjatywy kulturalne i edukacyjne z Gliwic. Organizator wydarzenia
przez formularz na stronie www.
ckvictoria.pl może zgłosić swoją
inicjatywę, której opis pojawi się
w kategorii „Victoria poleca”. Dzięki
temu w Internecie powstaje nowe
miejsce, gdzie zainteresowani znajdą bogatą ofertę kulturalną.
Drugie półrocze również ma obfitować w liczne wydarzenia. Wakacje

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

CK Victoria to nowa instytucja
kultury powołana do życia
w grudniu 2021 roku. Zadanie,
które stanęło przed jej zespołem, to stworzenie atrakcyjnego
repertuaru wydarzeń i danie
możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta wszystkim
zainteresowanym. Warto dodać,
że kierunki działalności programowej CK Victoria są opiniowane
przez Radę Programową instytucji, w skład której wchodzą ludzie
związani z szeroko pojętą kulturą,
doskonale znający nasze miasto.

rozpocznie Gorączka Świętojańskiej
Nocy, czyli koncerty muzyki folkowej
w nowoczesnym brzmieniu na łące
igrowej. Weekendy z kolei upłyną
pod znakiem Letniego Kina Plenerowego, Uliczników oraz Rynku
Kultury – czyli cotygodniowych,
niedzielnych spotkań z kulturą
krajów Europy (filmy, koncerty
i warsztaty tematyczne). Zaraz po
wakacjach ruszą warsztaty komiksowe! Victoria będzie realizowała
je w ramach grantu „Rozgrzewamy
Polskie Serca” z okazji roku Łukasie-

wicza, który otrzymała jako jedna
z zaledwie pięciu instytucji ze Śląska.
Projekt został doceniony przez Fundację PGNiG. Celem programu jest
wsparcie inicjatyw poświęconych
wielkiemu wynalazcy, Ignacemu
Łukasiewiczowi. Jury oceniało m.in.
jakość koncepcji, atrakcyjność i oryginalność działań.
Zachęcamy do śledzenia strony
www.ckvictoria.pl, na której zainteresowani znajdą szczegółowe
informacje. (KSP/CK Victoria)

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Ewa Weber zastępczyni prezydenta Gliwic
– Podejmując uchwałę w sprawie nadania statutu CK Victoria, Rada Miasta postawiła przed instytucją spore wyzwanie. Skala działań, jakie ma ona realizować,
jest bardzo duża. Należy przy tym pamiętać, że Victorię trzeba było w pierwszej
kolejności zorganizować – zatrudnić pracowników, dopełnić wielu kwestii formalnych, by zadania były realizowane sprawnie i zgodnie z literą prawa. Ponadto
należało ustalić kierunki działania, nawiązać kontakty i relacje z przedstawicielami
środowisk artystycznych, ustalić zasady współpracy. To wymaga bardzo dużego
zaangażowania, czasu i wysiłku, co często nie jest dostrzegane gołym okiem.
Na owoce wytężonej pracy trzeba czasem dłużej poczekać. W przypadku Victorii
pierwsze efekty było widać bardzo szybko, bo swoją obecność na kulturalnej mapie miasta zaznaczyła
już podczas tegorocznych walentynek. Przy takim tempie działania ma szanse już wkrótce rozwinąć
prężną działalność we wszystkich powierzonych jej obszarach.

Muzyczna czerwcówka
Pod nazwą Czerwcówka kryją się
trzy wydarzenia, na które zaprasza
Centrum Kultury Victoria: koncert
Minne i Silent Disco w ruinach
teatru Victoria oraz Gorączka
Świętojańskiej Nocy – koncert muzyki folkowej na łące igrowej przy
ul. Akademickiej.
17 czerwca o godz. 19.00 Trio
Bastarda i Holland Baroque
opowiedzą nam o miłości przez
muzykę dawną w autorskiej
interpretacji. Podczas koncertu
słyszymy materiał z płyty „Minne”
(Miłość), czyli improwizowany
program inspirowany średnio-
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wieczną poezją miłosną. Koncert
w Gliwicach odbędzie się w dniu
polskiej premiery płyty. Warto
przypomnieć, że Trio Bastarda gościło w Gliwicach podczas Majówki
z Kulturą, wypełniając ruiny teatru
Victoria publicznością i zyskując
najlepsze recenzje. Bilety na wydarzenie dostępne są online lub
stacjonarnie w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej przy
ul. Dolnych Wałów.
Dzień później – w sobotę 18
czerwca – także w ruinach, o godzinie 19.00 rozpocznie się Silent
Disco, czyli cicha dyskoteka. Mu-

zyka popłynie nie z głośników,
a przez słuchawki. Przy pomocy
jednego przycisku będzie można
wybierać rytmy, przy których
chcemy się bawić: retro disco,
electronic & alternative dance,
latino. Ruiny teatru – jak podczas
dyskotek w najlepszych klubach
– zostaną efektownie podświetlone. Pod tarasem powstanie strefa
Chill & gastro, czyli strefa relaksu
z wystrzałowymi napojami. Wstęp
na wydarzenie płatny – 10 zł.
Czerwcówkę 25 czerwca zakończy
koncert Gorączka Świętojańskiej Nocy, czyli wieczór z mu-

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Czerwcówka to dwa czerwcowe weekendy, które znów upłyną pod znakiem dobrej
zabawy i doskonałej muzyki. Motywem przewodnim będzie miłość – do tańca,
muzyki, świetnie spędzonego czasu i ludzi, z którymi możemy dzielić naszą radość.

zyką folkową we współczesnym,
alternatywnym wydaniu z elementami popu, rocka i techno!
Igrową łąkę przy ul. Akademickiej rozgrzeją zespoły: Fanfara
Awantura, Taraka z gościnnym
udziałem Amelki oraz muzycy
z projektu Mickiewicz, Stasiuk
i Haydamaky. Nie zabraknie

ukraińskich akcentów, odniesień
do natury i żywiołów. Na łące
stanie też strefa gastronomiczna.
Wstęp na wydarzenie jest wolny.
Początek o godz. 19.00.
Wszystkie szczegóły zainteresowani
znajdą na stronie www.ckvictoria.
pl.
(CK Victoria)
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Zakupy
w słusznej
sprawie

fot. M. Buksa / UM Gliwice

KULTURA

W niedzielę 12 czerwca na al. Przyjaźni będzie rzadka okazja, by
iść na zakupy i nie oszczędzać – na Skupie Kultury każda wydana
złotówka jest przeznaczana na cele dobroczynne. Książki, płyty, filmy,
gry planszowe – na największym w regionie kiermaszu kulturalnym
znajdziecie wszystko, czego dusza zapragnie. Kto pierwszy, ten
lepszy – początek o godz. 12.00.
Impreza w tym roku przenosi się z Rynku
na al. Przyjaźni. Skup Kultury od początku
łączy wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami z dobrą, kulturalną
zabawą. Dary na finał Skupu Kultury są
przekazywane przez mieszkańców i wystawiane na sprzedaż – bez ustalonej
ceny, według zasady „płacisz, ile chcesz”.
Warto być hojnym i za wyszperaną książkę albo płytę wrzucić do puszki coś od
serca – zebrane pieniądze trafiają bowiem do osób niepełnosprawnych. Są
nimi podopieczni Stowarzyszenia Cała
Naprzód, organizatora akcji. Cała Naprzód
i Skup Kultury to solidne marki – organizacja i inicjatywa zostały wyróżnione
w konkursie Liderzy Społeczni Gliwic.

Podczas imprezy odbędą się ciekawe
warsztaty (m.in. tworzenia świec sojowych w ceramicznych miseczkach czy
zakładek do książek w technice decoupage’u), minispektakl lalkowy, animacje dla
dzieci i spotkania autorskie. Z czytelnikami w ruinach teatru Victoria (al. Przyjaźni
17) spotkają się: Magdalena Kulus (godz.
12.00), Marcin Meller (godz. 14.00) i Alek
Rogoziński (godz. 16.00).
Skup Kultury potrwa do godz. 18.00.
Impreza jest organizowana przez Stowarzyszenie Cała Naprzód, Centrum Kultury
Victoria i Miejską Bibliotekę Publiczną,
przy wsparciu licznych partnerów.

(mm)

Dwa czerwcowe weekendy będę obfitować w ciekawe wydarzenia kulturalne. Szczególnie polecamy uwadze wyjątkowe
koncerty grup Bastarda i Holland Baroque oraz Fofoulah.
piątek 10 czerwca

 Na godz. 16.15 zapraszamy do kina

 O godz.

17.00 w Willi Caro (ul.
Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się







projekcja filmu „Symfonia Fabryki
Ursus” w reżyserii Jaśminy Wójcik,
połączona ze spotkaniem z autorką.
O godz. 17.30 w Willi Caro rozpocznie się wykład dr. hab. Kacpra
Pobłockiego „Cielesność jako
metoda badań nad codziennością
pańszczyzny”.
O godz. 18.00 w galerii Atrium (Technopark Gliwice, ul. Konarskiego 18c)
rozpocznie się wernisaż wystawy
„Batiki na papierze czerpanym”
Agnieszki Chrzanowskiej-Małys.
Na godz. 20.00 zapraszamy do klubu
Spirala (Centrum Kultury Studenckiej
„Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85) na „Dobry wieczór na Księżycu”. W podróż
na Księżyc wyruszymy z muzyką Klausa
Schulze i Briana Eno.




 O godz. 19.00 w ruinach teatru Victo

Koncert na tarasie

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

 Kino studyjne Amok (ul. Dolnych Wa-

W niedzielę 19 czerwca w samo południe na tarasie Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)
rozpocznie się pierwszy w tym sezonie Otwarty Salon Muzyczny. Zespół Muzyki Salonowej
Eleganza zaproponuje słuchaczom klasyczną muzykę taneczną, która rozbrzmiewała
w parkach i salonach XIX-wiecznej Europy (zwłaszcza Wiednia). Na występ wstęp wolny.
A ci, którzy przegapią czerwcową odsłonę Salonu, już teraz mogą zarezerwować sobie
termin 21 sierpnia – o godz. 12.00 Eleganza zagra w parku Chopina. 
(mm)

Gliwice inspirują





Tańca zaprezentuje spektakl „Gdzie
jesteś, Alicjo?”.
Z okazji 120. rocznicy urodzin Jana
Kiepury w kinie Amok o godz. 18.15
będzie można zobaczyć komedię
muzyczną z 1935 roku – „Kocham
wszystkie kobiety”. W obsadzie
oczywiście nie zabraknie wybitnego
tenora z Sosnowca.

piątek 17 czerwca

sobota 11 czerwca

łów 3) zaprasza na przegląd filmowy
„7 × Jarmusch”. O godz. 18.15 wyświetlony zostanie kryminał „Mystery
Train”, a o godz. 20.15 czarna komedia „Poza prawem”.
O godz. 19.15 na Scenie Bojków
(ul. Parkowa 15) rozpocznie się koncert „Nie zabijajcie dzieci”. Na jednej
scenie stanie młodzież gliwickich zespołów teatralnych i wokalnych MDK
w Gliwicach oraz utalentowani młodzi
artyści z Ukrainy.
O godz. 20.00 w Cechowni (ul. Bojkowska 35a) rozpocznie się koncert
grupy Honky Tonk. Zapraszamy
na retro-elektroakustyczną podróż
przez dekady z utworami własnymi i zaskakującymi interpretacjami
znanych coverów Rolling Stones,
Lenny’ego Kravitza czy Maanamu.

Amok całe rodziny. Podczas „kinowego
podwieczorku” zostanie zaprezentowany film „Drogi Panie Dyktatorze”
Christiana Lercha.
Na godz. 17.30 zapraszamy na Scenę
Bojków, gdzie Gliwicka Pracownia

ria wystąpi trio Bastarda i Holland
Baroque. Będzie to premiera ich
najnowszej płyty – „Minne”.
Na godz. 20.00 zapraszamy do Cechowni na pierwszy w Polsce koncert
zespołu Dave’a Smitha – byłego perkusisty Roberta Planta z Led Zeppelin!
Fofoulah, bo tak nazywa się jego projekt, to fuzja zachodnioafrykańskich
stylów, elektronicznych tanecznych
beatów, jazzu, funky i hip-hopu.

sobota 18 czerwca

 Między godz. 10.00 a 12.30 w Filii nr




niedziela 12 czerwca

30 Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul.
Partyzantów 25) odbędą się warsztaty
dla kobiet „Blisko Siebie”.
Filmy Jima Jarmuscha nadal w kinie
Amok. O godz. 18.00 publiczność zobaczy komediodramat „Noc na ziemi”,
a o godz. 20.15 rozpocznie się projekcja

dramatu psychologicznego „Truposz”
z Johnnym Deppem w roli głównej.
Od godz. 19.00 do 1.00 ruiny teatru
Victoria będę miejscem kolejnego silent
disco, czyli cichej dyskoteki. Tym razem
bawimy się w rytmie: retro disco, electronic & alternative dance, latino.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

 O godz. 11.30 w Willi Caro rozpocznie niedziela 19 czerwca
się finisaż wystawy „Oblicza czasu.  O godz. 12.00 na tarasie Willi Caro

Gliwice inspirują artystów – na zdjęciu pastel „Rynek w Gliwicach nocą” Ihora
Vasylevskiego z Ukrainy, który powstał na Międzynarodowym Plenerze Malarskim
„Moje Miasto”. Dzieło zostało przekazane przez Związek Polskich Artystów Plastyków
Okręg Gliwicko-Zabrzański jako prezent dla Grzegorza Wszołka, nagrodzonego przez
prezydenta Gliwic tytułem Gliwickiego Lwa 2021. 
(mm)
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Zegary z kolekcji Muzeum w Gliwicach i Muzeów Narodowych
w Krakowie i we Wrocławiu”.
O godz. 10.00 w CKS „Mrowisko” rozpocznie się Gliwicka Giełda Płytowa,
czyli spotkanie pasjonatów muzyki,
płyt gramofonowych, CD oraz kaset
magnetofonowych.
Między godz. 12.00 a 18.00 na
al. Przyjaźni dobędzie się Skup Kultury – największy kiermasz charytatywny w regionie.





rozpocznie się pierwszy w tym roku
Otwarty Salon Muzyczny. Zespół
Muzyki Salonowej Eleganza wykona między innymi utwory Johanna
Straussa.
O godz. 16.15 kino Amok wyświetli

film familijny „Comedy Queen”
w reżyserii Sanny Lenken. To film,
podczas którego w jednej minucie
parskacie śmiechem, a w kolejnej
zalewacie się łzami.
(mm)

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

Rusza sezon kąpielowy

Lato zbliża się wielkimi krokami, zatem czas zainaugurować sezon kąpielowy. W Ośrodku Wypoczynkowym
Czechowice rozpocznie się on 11 czerwca. Trwają ostatnie przygotowania do bezpiecznego przyjęcia gości.
Natomiast na pierwszą wakacyjną sobotę, 25 czerwca, przewidywane jest otwarcie kąpieliska Leśnego.

osób z Gliwic i okolicznych miast.
Ogromna przestrzeń do wypoczynku obfituje w zieleń. Do
dyspozycji jest kąpielisko sezonowe z szeroką plażą, miejsca do
uprawiania sportu, m.in. boiska
do gry w siatkówkę plażową i piłkę nożną. Jest też strefa do grillowania, wypożyczalnia sprzętu
wodnego, domki letniskowe, pole
namiotowe, plac zabaw, rampa
dla rolkarzy, punkty gastronomiczne i park linowy.

Czystość wody w Czechowicach
sprawdza Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach. W trakcie sezonu woda
z jeziora jest badana minimum
czterokrotnie (informacje już
wkrótce będzie można znaleźć
w Serwisie Kąpielowym na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej sk.gis.gov.pl).
Warto wiedzieć, że w OW Czechowice respektowana jest Gliwicka Karta Mieszkańca, która

fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

Gliwicki ośrodek, którym zarządza
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, znajduje się z dala od ścisłego centrum miasta, ale na tyle blisko, że można nawet każdego dnia
dojeżdżać na plażę, aby korzystać
z wodnych i słonecznych kąpieli.
Można też zdecydować się na wynajęcie domku i kilka dni spędzić
na łonie natury. Nad bezpieczeństwem kąpiących się w sezonie
osób czuwają ratownicy Funda-

cji Wodna Służba Ratownicza.
Ratownicy będą pracować we
wszystkie dni tygodnia – do końca czerwca w godz. od 10.00 do
18.00, w lipcu w godz. od 10.00
do 20.00, a od 1 sierpnia do
4 września – czyli do końca sezonu – w godz. od 10.00 do 18.00.
W trosce o bezpieczeństwo miłośników kąpieli, w poprzednich
latach wykonano wypłycanie
jeziora, mające na celu wyrównanie dna i usunięcie wszelkich
uskoków.

fot. R. Neumann / archiwum UM Gliwice

ka nad jeziorem w dzielnicy
Czechowice korzysta mnóstwo

uprawnia gliwiczan do korzystania ze zniżek, m.in. za bilet
wstępu. Więcej informacji na
temat funkcjonowania ośrodka
w Czechowicach można znaleźć
na stronie internetowej mzuk.
gliwice.pl.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, kąpielisko Leśne
zostanie otwarte w pierwszy
dzień wakacji. Tam również
trwają ostatnie przygotowania do
rozpoczęcie sezonu. W tym roku
miasto zmodernizowało stację
uzdatniania wody, co ma wpłynąć
na poprawę jakości wody, w któ-

rej pluskają się goście „Leśnego”.
Inwestycję zrealizowano za kwotę 5,4 mln zł.
Nad bezpieczeństwem plażowiczów w godzinach funkcjonowania – czyli od godz. 10.00 do
19.00 – będą oczywiście czuwać
ratownicy. Kasy biletowe będą
czynne do godz. 18.30. Kąpieliskiem Leśnym zarządza firma
Firma SAB, która ma z miastem
Gliwice podpisaną umowę
koncesji. Więcej informacji na
temat kąpieliska można znaleźć
na stronie internetowej kapieliskolesne.pl. 
(mf)

fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

Każdego roku z atrakcji ośrod-

Runmageddon Silesia wraca na gliwickie hałdy

Po pięciu latach przerwy słynny bieg z przeszkodami powraca na Hałdy Sośnica. Trwają zapisy na tegoroczny Runmageddon, który odbędzie się w weekend, 25 i 26 czerwca. W wydarzeniu mogą wziąć udział
dzieci, młodzież oraz dorośli.

Dla dorosłych przygotowano formułę Classic, złożoną
z 12 kilometrów trasy i 50 przeszkód. Zawodnicy, którzy skończyli 16 lat będą mogli wybierać
pomiędzy formułą Rekrut, w ramach której do pokonania bę-
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dzie 6 kilometrów i 30 utrudnień
oraz mniej wymagającą – Intro,
składającą się z 3-kilometrowej
trasy i 15 przeszkód.
Na brak atrakcji nie będą narzekać także dzieci i młodzież.
Zawodnicy w wieku od 12 do 15
lat zmierzą się bowiem z 2-kilometrową trasą i 15 przeszkodami.
Tegoroczna edycja formuły będzie jednak bardziej wymagająca,
ponieważ nastolatki przebiegną
ułatwioną trasę dla dorosłych.
Z kolei na najmłodszych zawodników czekać będzie Runmageddon Kids, w ramach którego

dzieci w wieku od 4 do 11 lat
pokonają kilometrową trasę oraz
15 przeszkód.
Dodatkowo na tych, którzy wolą
sporty zespołowe, czekać będzie
wariant Family – dla rodzin.
Aby wziąć udział w Runmageddonie Silesia, należy wejść na
stronę www.runmageddon.pl
i zapisać się na wybrane warianty biegów. Zapisy potrwają do
24 czerwca do godziny 12.00.
Organizatorem imprezy jest
Extreme Events.

(ml)

fot. materiały prasowe organizatora

Jak zapewniają organizatorzy –
żeby wystartować w biegu, nie
trzeba być zawodowym sportowcem. Wystarczy chcieć dobrze się bawić i lubić przygody.
Każdy z uczestników Runmageddonu znajdzie bowiem wariant
trasy dostosowany do swojego
wieku i kondycji fizycznej.
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Zgłoś ogrzewanie online lub w urzędzie
Do 30 czerwca zarządcy lub właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych mieszkalnych
(deklaracja A) oraz budynków i lokali niemieszkalnych (deklaracja B) muszą zarejestrować zainstalowane źródła ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to
przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Podpowiadamy, co należy wiedzieć.
Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

do 30 czerwca – w przypadku istniejących budynków,

14 dni od uruchomienia źródła ciepła

– w przypadku nowych
obiektów, jak i w przypadku obiektów istniejących, w których instaluje
się nowe źródło ciepła.

zrobić to
? Jak
najszybciej?

Najlepiej online w komputerze,
za pośrednictwem serwisu
ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest posiadanie profilu
zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

KROK 1.
Budynek i adres
Po zarejestrowaniu się (np. przez
profil zaufany), wybierasz opcję

„budynek”, gdzie dodajesz adres
lub adresy nieruchomości, jeśli
posiadasz ich więcej. Następnie
do wyboru są formularze „A”
(dla budynków mieszkalnych –
domów jednorodzinnych, kamienic, bloków itp. oraz budynków
zbiorowego zamieszkania, np.
hoteli czy internatów) oraz „B”
(dla budynków niemieszkalnych,
o różnych typach działalności –
od garaży, piekarni, przez muzea,
biblioteki, domy kultury, szkoły,
dworce, szklarnie, szpitale, biura, po kotłownie, gospodarstwa
rolne i kościoły). Jeśli w budynku
mieszkalnym znajdują się lokale
niemieszkalne, to należy wypełnić dwie deklaracje!

KROK 2.
Źródła ciepła
System zapyta cię, czy źródło
zostało uruchomione po 1 lipca
2021 roku. Rejestrujesz wszystkie źródła ciepła i spalania paliw,
jakie są w budynku.

Najwięcej miejsca w deklaracji
poświęcone jest kotłom na
paliwa stałe. Trzeba określić,
czy jest to kocioł z ręcznym czy
automatycznym podawaniem
paliwa (zasypowy). Następnie
podać, jakiej klasy jest kocioł
(ekoprojekt, klasy 3-5 lub poniżej
klasy 3; jest też opcja „bez informacji”. W przypadku wszystkich
kotłów należy też podać, jakie
jest stosowane paliwo – czy jest
to węgiel, biomasa, pellet czy
drewno).

Trzeba zarejestrować m.in. kotły
gazowe, olejowe,
piece kaflowe,
kominki, ogrzewanie z miejskiej
sieci, kolektory
słoneczne, pompy
ciepła, ogrzewanie elektryczne.
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Nie trzeba podawać ani roku
produkcji, ani typu kotła. Nie
ma znaczenia, czy jest to źródło używane czy nie – jeśli jest
w budynku, to trzeba je zgłosić,
odpowiednio zaznaczając, czy
urządzenie jest eksploatowane
lub nie. Liczą się też urządzenia
wykorzystywane do ogrzewania
wody użytkowej.

Można natomiast zapisać kopię
roboczą, jeśli potrzebne jest
zweryfikowanie informacji przed
wysłaniem deklaracji. Swoją
deklarację zobaczysz potem
w systemie – wystarczy wrócić
do początku i wybrać opcję
„deklaracje złożone”. Natomiast
w celu złożenia korekty, można
wypełnić drugą deklarację.

Warto wiedzieć, że w serwisie
ceeb.gov.pl wdrożono narzędzia
sprawdzające, wyświetlające
odpowiednie komunikaty i podpowiedzi, jeśli jakiejś niezbędnej
informacji zabraknie w deklaracji
elektronicznej – to niewątpliwa
zaleta w stosunku do jej wersji
papierowej.

Rejestr źródeł ciepła jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. W tej
bazie oprócz danych o ogrzewaniu znajdą się też informacje
o budynkach, programach pomocowych dla mieszkańców czy
kontrolach kominiarskich.

KROK 3.
Złożenie deklaracji
Na końcu system pyta, czy na
pewno chcesz złożyć deklarację. Kliknięcie „złóż” oznacza,
że czynności nie można cofnąć.

Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady wypełnienia
deklaracji, publikowane przez
GUNB, można pozyskać ze strony: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

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

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

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

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

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

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

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

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
12

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

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

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

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
ZASIĘG

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

MIASTO GLIWICE

CAŁY KRAJ

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 19,5 tys. zł





1997

2018

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

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

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

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

Młode talenty zostały docenione

„Zwiastuny” to wyróżnienia przyznawane młodym artystom. W tym roku 130 statuetek powędrowało
do utalentowanych uczniów gliwickich szkół. Uroczysta gala odbyła się 6 czerwca w Teatrze Miejskim.
– Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratuluję. Wykazaliście się
nie tylko talentem, ale również
zaangażowaniem, cierpliwością
oraz dużą odwagą. To wszystko
zasługuje na szczególne uznanie.
Wyrazy uznania należą się również tym, którzy wspierają naszych
młodych utalentowanych uczniów.
Dziękuję rodzicom, nauczycielom,
dyrektorom szkół za Wasze wsparcie, wiarę w młodego człowieka.
Wasze zaangażowanie, praca
i poświęcony czas są bezcenne. To
Wy pokazujecie, czym są wartości
współczesnego świata: pokój,
rodzina i piękno. Dzięki temu
młodzi ludzie mogą wyrażać się
artystycznie i prezentować swój
talent, co kształtuje ich wrażliwość
na wartości kulturalne – mówi Ewa
Weber, zastępczyni prezydenta
Gliwic, odpowiedzialna między
innymi za edukację.

Gliwicka Gala Młodych Talentów
już od 16 lat jest organizowana
przez Szkołę Podstawową z Od-

działami Integracyjnymi nr 21 im.
Henryka Sienkiewicza w Gliwicach.

(mm)

fot. G. Ożga / UM Gliwice

roku nagrodzono wschodzące
talenty z 20 szkół. W tym gronie
znaleźli się młodzi plastycy, muzycy, tancerze i literaci.

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Była to już szesnasta edycja
„Zwiastunów”. Artyści zaprezentowali się przed publicznością na
scenie gliwickiego teatru. W tym

Drone Demo Day Gliwice 2022

First Person View lub FPV to
sport, w którym uczestnicy
kontrolują małe samoloty sterowane radiowo lub quadkoptery
wyposażone w kamery. Podobnie jak w przypadku pełnowymiarowych wyścigów lotniczych,
celem jest jak najszybsze ukończenie ustalonej trasy. W minioną niedzielę w Gliwicach odbyły
się pierwsze na Śląsku zawody
z cyklu Pucharu Polski Dronów
Wyścigowych FPV – Drone Racing 2022.
Na zielonych terenach przy Gliwickim Centrum Naukowo-Technologicznym CECHOWNIA swoje
umiejętności w zakresie pilotowania bezzałogowych statków
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fot. M. Baranowski / UM Gliwice

Puchar Polski Dronów Wyścigowych za nami. To była prawdziwa uczta dla miłośników dronów, szybkich lotów
i nowych technologii. Na specjalnym torze wyścigowym rozegrano zawody, można też było m.in. skorzystać z symulatora lotów i zobaczyć pokaz drona ratunkowego. Emocji nie brakowało! Gospodarzem i współorganizatorem
zawodów było Miasto Gliwice.
powietrznych zaprezentowało
23 młodych ludzi z całej Polski.
Ich zmagania widzowie mogli na
bieżąco śledzić na telebimie. Zawodnicy byli wyposażeni w gogle FPV, które na żywo rejestrują
obraz przelotu, przez co ma się
wrażenie przebywania w kabinie
pilotowanego statku. Młodzi
ludzie walczyli o punkty, które
przydadzą im się w klasyfikacji
wyłaniającej reprezentację Polski w droncingu, która pojedzie
na mistrzostwa świata w 2023 r.
Edukacyjno-rozrywkowy charakter wydarzenia pozwolił także na
skorzystanie z fachowej wiedzy
przygotowanej przez ekspertów, sesji treningowych oraz

ciekawych dyskusji w strefie
edukacji. Zainteresowani branżą
dronową uczestnicy wydarzenia mogli poznać nowoczesne
sposoby wykorzystania dronów
w codziennym życiu, zobaczyć
różne ich rodzaje oraz skorzystać z okazji, by zaznajomić się
z zasadami legalnych i bezpiecznych lotów, zobaczyć panoramę
miasta w specjalnych goglach
czy przetestować swoje umiejętności w symulatorze lotów.
Przeprowadzono też misję
poszukiwawczo-ratunkową
z wykorzystaniem bezzałogowej
maszyny latającej.
To było pierwsze tego typu wydarzenie w Gliwicach. 
(mf)
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WARTO WIEDZIEĆ

W centrum pomocy dzieciom

Gliwickie Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjne działa od wielu lat, zapewniając edukację, terapię i rehabilitację dzieciom z różnymi formami niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
ruchową, dzieciom ze spektrum autyzmu i dzieciom z zaburzeniami rozwoju mowy. Działając początkowo
jako Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GOAR), przez
35 lat placówka pomogła tysiącom dzieci.

GCER działa przy ul. Słowackiego 58b. Prowadzi przedszkole
specjalne, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz
placówkę medyczną, realizującą
świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju
Dziecka. Każdego dnia specjaliści
– nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, neurologopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci SI i terapeuci zajęciowi – ćwiczą, rehabilitują
i prowadzą zajęcia edukacyjne
z dziećmi niepełnosprawnymi
i zagrożonymi niepełnosprawnością. Dzieci mają zapewnioną
opiekę lekarską i pielęgniarską,
a ich rodziny mogą korzystać
z konsultacji i terapii rodzinnej.

ruchową. Wykorzystujemy wiele
metod terapeutycznych, uznanych na całym świecie, starając
się optymalnie dopasować je do
potrzeb rozwojowych naszych
podopiecznych – mówi Lidia
Urbaniak, dyrektor Gliwickiego
Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego.

Ważną częścią
pracy GCER jest
integracja i przystosowanie do jak
najpełniejszego
funkcjonowania
w środowisku
lokalnym.
Organizowane są częste wycieczki, np. do ogrodu botanicznego,
tężni solankowej, gliwickiej Palmiarni, gospodarstw wiejskich,
Straży Pożarnej, Policji oraz
wyjścia do sklepu, na pocztę czy
do biblioteki. Wychowankowie
uczestniczą m.in. w zajęciach
hipoterapii oraz dogoterapii.
Ponadto GCER, we współpracy
z Radą Rodziców, od kilku lat
organizuje Bieg Charytatywny
św. Goara, który jest okazją do

fot. materiały GCER

Misją Gliwickiego Centrum
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego
(GCER) jest budowanie i realizacja pełnego, zintegrowanego
systemu rehabilitacyjno-edukacyjnego, dostępnego i przyjaznego dla niepełnosprawnych
dzieci i ich rodzin. Misja ta
realizowana jest każdego dnia,
poprzez wczesną, wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc dzieciom
zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym. Podejmowane przez specjalistów
skupionych w GCER różnorodne
działania mają wpływ na rozwój, funkcjonowanie i jakość ich
całego życia.

integracji, ale też zwiększania
w społeczności lokalnej świadomości dotyczącej funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych
i ich rodzin. To również dobra
okazja, by zebrać dodatkowe
fundusze na doposażenie ogro-

du zabaw przy GCER. Dzięki
zebranym podczas ostatniego
biegu środkom finansowym,
zostanie zbudowana ścieżka
sensoryczna, która łagodzi
i niweluje dysfunkcje przetwarzania informacji przez mózg.
To właśnie Bieg św. Goara stał
się bardzo lubianą i rozpoznawalną imprezą, w której chętnie
uczestniczą mieszkańcy.

Wsparcie GCER
W większości placówka finansuje się z własnych środków
oraz dotacji z PFRON. W 2021
r. w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym, którego częścią jest GCER udzielono
pomocy wielu dzieciom, w bardzo różnych obszarach:
 udzielono 1501 świadczeń
rehabilitacyjnych dla dzieci
w Poradni Neurologicznej,

– Chcemy wpływać na rozwój,
funkcjonowanie i jakość życia niepełnosprawnych dzieci poprzez
wykorzystanie ich potencjału.
Dlatego prowadzimy wielospecjalistyczną diagnozę oraz terapię
psychologiczną i pedagogiczną,
w tym tyflopedagogiczną, neurologopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej oraz rehabilitację

Bezpłatna mammografia

Trwa akcja Darmowych Badań Mammograficznych, z których mogą
skorzystać panie w wieku 50–69 lat. Mammobus Narodowego Instytutu Onkologii z Gliwic zawita do Sośnicy i Łabęd. Pojawi się też
przy Centrum Handlowym Arena.
Bezpłatna mammografia skierowana jest dla ubezpieczonych
pań w wieku 50–69 lat (roczniki
1972–1953), które w ciągu minimum ostatnich dwóch lat nie
wykonywały mammografii w ra-

mach badań profilaktycznych.
Wyjątkiem są osoby obciążone
genetycznie (rak piersi u matki,
siostry, córki) – wówczas panie
mogą wykonywać badanie co
12 miesięcy. Wynik mammografii

zostanie przesłany pocztą pod
wskazany adres zamieszkania.
Na badanie nie jest potrzebne
skierowanie lekarskie, ani zaproszenie. Nie ma też znaczenia
miejsce zamieszkania.
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– Ze względu na pandemię
wiele osób zrezygnowało
z wykonywania badań profilaktycznych, co niestety w znaczny
sposób opóźniło, a nawet uniemożliwiło wczesne wykrycie
ewentualnych zmian chorobowych. Dlatego apelujemy
– najwyższy czas zatroszczyć
się o swoje zdrowie i wykonać
mammografię! – zachęcają
organizatorzy akcji.

w ramach 2333 wizyt lekarskich,
 przeprowadzono 15 420
wizyt (u fizjoterapeutów,
psychologów, neurologopedów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, lekarzy)
dla 896 dzieci w Ośrodku
Rehabilitacji Dziennej,
 prowadzono zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu dla
Dzieci Niepełnosprawnych
dla 82 dzieci,
 prowadzono zajęcia w Gliwickim Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym dla 5 dzieci,
 przeprowadzono zajęcia dla
152 dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.
Więcej informacji na temat
działalności ośrodka można
znaleźć na stronie internetowej:
http://www.gcer.pl. 
(mf)

Terminy badań:

• Sośnica: 9, 10, 13, 14 czerwca,
• Łabędy: 21, 22 i 23 czerwca,
• Centrum Handlowe Arena:
24, 27, 28 czerwca.
Panie, chcące skorzystać z mammografii, proszone są o wcześniejsze umówienie się na wizytę pod
numerem telefonu 32/278-98-96
(od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.00 do 15.00). 
(mf)
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ARENA GLIWICE

Najlepszy DJ świata w Arenie Gliwice
Tiësto, jeden z najpopularniejszych DJ-ów i producentów na świecie,
po 12 latach powraca do Polski z solowym projektem.

Na spotkanie z tym znanym artystą czeka w naszym kraju tysiące fanów sceny
klubowej. Tiësto to artysta, którego
nikomu nie trzeba przedstawiać, jego
twórczość to nieprzerwana od dekad
inspiracja dla nowych pokoleń fanów
i wzór do naśladowania przez innych.
Po solowych występach CEE Tour 2005
i Elements of Life 2007 we wrocławskiej
Hali Ludowej oraz Kaleidoscope World
Tour w 2010 roku w Gdańsku będzie to
kolejne wielkie show Tiësto, które może
zyskać miano eventu dekady. Czerwcowy
występ żywej legendy muzyki elektronicznej, będący częścią jego europejskiej trasy, zapowiada się jako event na
najwyższym światowym poziomie. Fani
dostaną z pewnością tysiące powodów,
aby wspominać to show jako wydarzenie,
na które czekali latami.

fot. materiały Areny Gliwice

Już w najbliższą środę, 15 czerwca,
w jednym z najnowocześniejszych i największych obiektów widowiskowych
w Polsce, jakim jest Arena Gliwice,
fani holenderskiego producenta przeżyją jedyne w swoim rodzaju muzyczne
show – Tiësto at Arena. Niepowtarzalny
9-godzinny event z udziałem Tiësto i jego
gości zakończy się nad ranem w świąteczny, wolny od pracy czwartek.

WYDARZENIE
DEKADY
Laureat nagrody Grammy, trzykrotnie
wybrany przez fanów najlepszym DJ-em
świata, zabierze nas w niesamowitą,

pełną emocji i niespotykanej energii
muzyczną podróż wzbogaconą przez
perfekcyjne brzmienia, niespotykane
wizualizacje i efekty świetlne. Wyjątkowy
event dopełnią występy zaproszonych
przez Tiësto gości z międzynarodowej
i polskiej sceny klubowej, takich jak:
Acraze, Mike Williams, Sem Vox, Neevald,

Tribbs, RUDY B2B Encore, Julian Suppo.
Na jedyne w naszym kraju show Tiësto
zapraszają: Agencja TME, E&A Events,
Arena Gliwice oraz Miasto Gliwice.
Przyjdźcie i przekonajcie się, że najlepszym DJ-em na świecie nie zostaje się bez
powodu. Bilety zgarniecie na eventim.pl.

(ARENA GLIWICE)

Summer Arena 2022
Summer Arenę otwieramy już lada moment, a ptaszki ćwierkają, że to będzie wyjątkowe lato! Inauguracyjny weekend w wakacyjnym sercu Gliwic odpalimy już 30 czerwca. Przed nami najlepszy czas w roku,
a my zdecydowanie poczuliśmy powiew ciepła i przede wszystkim – strasznie się za wami stęskniliśmy.

Koncertową Summer Arenę zaczniemy od
hip-hopowego akcentu. 15 lipca na letniej
scenie muzycznej Areny Gliwice wystąpią
Oki i Kukon, czyli naczelni gracze młodego pokolenia polskiej sceny rapowej.
23 lipca będziemy śpiewać z całych sił na
koncercie Happysad, a 19 lipca czeka nas
(już drugi) romans z Nocnym Kochankiem. Jakby tego było mało, tegoroczną
Summer Arenę odwiedzi prawdziwy „biały
kruk” polskiego punk rocka – Pidżama
Porno. Mało? Spokojnie, to jeszcze nie
koniec ogłoszeń.
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W DZIEŃ
GORĄCEGO LATA
Co poza koncertami? Leżakowanie, gorące
letnie wieczory, muzyka na żywo, niebo
pełne gwiazd, świetna „szamka” i powietrze pachnące wakacjami. Summer Arenę
rozpoczniemy od wspólnego kina plenerowego, ale znajdzie się też coś dla spragnionych aktywności – już 1 lipca ruszamy z..
skimboardem, którego pierwszego dnia będziecie mieli okazję spróbować bezpłatnie!
Poza tym będziemy kibicować zmaganiom
młodych adeptów siatkówki, podczas Kinder

fot. M. Buksa / materiały Areny Gliwice

KTO NA SUMMER!

Joy of Moving – już 3 lipca będziemy na was
czekali na placu głównym. Coś nam mówi, że
odświeżone Summer skradnie wasze serca.
Wspólnie wypełnimy wakacje całą masą
aktywności – będą ekscytujące rozgrywki
sportowe, koncerty topowych polskich
gwiazd, imprezy i warsztaty taneczne,
kultowe już w pewnych kręgach karaoke
czy weekendy tematyczne. A to tylko część
atrakcji. Przygotujcie się na moc kolorów,
festiwal kapitalnej zabawy i potężną dawkę
dobrej muzyki. Nie obędzie się bez strefy chillu i ma się rozumieć, strefy gastro,
a w niej waszych ulubionych summerowych
przysmaków. Pojawi się też coś zupełnie
nowego – w tym roku wszystkie koncerty
odbędą się na Małej Arenie.

TYLE SUMMER
W CAŁYM MIEŚCIE
To dopiero początek niespodzianek. Przed
nami trzecie wspólne lato, ale w tym roku
Summer Arena nabrała ochoty na nowe
i nic nie jest w stanie jej zatrzymać, więc
jeśli jeszcze jej nie poznaliście – będziecie
mieli doskonałą okazję, by to nadrobić nawet, jeśli nie macie w planach odwiedzać
Areny Gliwice. Zaintrygowani? Bądźcie
z nami, już niedługo zaserwujemy kolejną
porcję ekscytujących wiadomości. Bilety
na koncerty kupicie na portalu eventim.pl.


(ARENA GLIWICE)
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Z MIASTA / SESJA RADY MIEJSKIEJ

Ruszył remont dolnej części elewacji Ratusza

budynku, wąski teren dookoła
obiektu jest tymczasowo wygrodzony. Koszt zaplanowanych

prac wynosi blisko 50 tys. zł
brutto. Ich wykonawcą jest firma Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego S.A.

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Zakres robót obejmuje oczyszczenie, uzupełnienie ubytków
oraz malowanie cokołu budynku od strony wschodniej, południowej i zachodniej. W celu
ograniczenia niedogodności dla
najemcy lokalu, mieszczącego
się w przeszklonych podcieniach Ratusza, przy którym działa obecnie ogródek letni, renowacja cokołu elewacji północnej
planowana jest w późniejszym
czasie. Ze względu na konieczność oczyszczenia dolnego pasa

fot. UM Gliwice

Warunki atmosferyczne, upływ czasu oraz działalność człowieka nie oszczędziły elewacji jednej z wizytówek Gliwic. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy doczeka się jednak drobnego liftingu – remontu
dolnej części elewacji. Prace już się rozpoczęły.

fot. UM Gliwice

Ostatni remont zabytkowego
Ratusza, obejmujący wnętrza,
przeprowadzono w latach
2008–2009. Z kolei w 2018 roku
wymieniona została stolarka
okienna.
Obecny remont, nad którym
nadzór sprawuje Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Katowicach, powinien się zakończyć
pod koniec lipca.

(ml)

OBRADY NA ŻYWO
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 gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki
„Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE

9 czerwca 2022 r., godz. 15.00, sala obrad Rady Miasta Gliwice w Ratuszu w Rynku, z następującym porządkiem dziennym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 12 maja 2022 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta
Gliwice.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 801).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na
2022 rok (druk nr 802).
Projekt uchwały w sprawie udzielenia
wotum zaufania Prezydentowi Miasta
Gliwice (druk nr 797):
1) przedstawienie „Raportu o stanie Miasta Gliwice za 2021 r.”;
2) debata nad raportem:
a) opinie komisji stałych Rady Miasta
Gliwice w sprawie raportu,
b) wystąpienia przedstawicieli klubów
radnych,
c) mieszkańcy,
d) radni,
e) stanowisko Prezydenta Miasta Gliwice;
3) projekt uchwały w sprawie udzielenia
wotum zaufania Prezydentowi Miasta
Gliwice (druk nr 797).
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gliwice za 2021 rok (druk nr 800) oraz projekt
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania
budżetu za 2021 r. (druk nr 791):

1) przedstawienie:
a) sprawozdania z wykonania budżetu,
b) informacji o stanie mienia miasta,
c) sprawozdania finansowego,
d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu,
e) sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego
rewidenta;
2) opinie komisji stałych Rady Miasta Gliwice w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu;
3) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Gliwice w sprawie sprawozdania
z wykonania budżetu wraz z wnioskiem
w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Gliwice;
4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium dla Prezydenta
Miasta Gliwice;
5) wystąpienia przedstawicieli klubów
radnych i radnych;
6) stanowisko Prezydenta Miasta Gliwice;
7) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Gliwice za 2021 rok (druk nr 800);
8) projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta
Gliwice z wykonania budżetu za 2021 r.
(druk nr 791).
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Bucza (druk nr 795).

11. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na zadania służące ochronie
zasobów wodnych dla miasta Gliwice – program „Mój deszcz” (druk nr 796).
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na plaży znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej
od dymu tytoniowego, pary z papierosów
elektronicznych i substancji uwalnianych za
pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego (druk nr 785).
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki
nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188,
189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice,
położonych przy ul. Brzechwy w Gliwicach,
stanowiących własność Miasta Gliwice
(druk nr 794).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę
nr 121/5, obręb Kopernik, położonej przy
ul. Bereniki w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice (druk nr 788).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości gminnych położonych przy ul. Górników 2-12,
ul. Górników 1, 10, 24, ul. Klonowej 4, na
północ od ul. Zygmunta Starego oraz przy
ul. Jedności 27a i 29, w trybie bezprzetargowym, w drodze zamiany nieruchomości
(druk nr 789).
16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany fragmentu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

wania przestrzennego miasta Gliwice (druk
nr 793).
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice (druk nr 787).
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Gliwice na lata
2022–2032” (druk nr 790).
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare
Gliwice” (druk nr 799).
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie spółki Centrum Sportowo-Rekreacyjne Gliwice Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (druk nr 786).
Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie Gliwickiej Inicjatywy
Lokalnej (druk nr 803).
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach (druk
nr 798).
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (druk
nr 792).
Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane
przez radnych.
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

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.
• Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, mogą śledzić przebieg sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
• 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.
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SPORT / OGŁOSZENIA

W ostatni weekend maja
futsaliści MIG Piasta Gliwice
rywalizowali w Rzeszowie w Mistrzostwach Polski w futsalu
niesłyszących w kategorii +35.
Wyjazd na Podkarpacie wiązał
się z dużymi nadziejami, bowiem
w ubiegłym roku gliwiczanie
wywalczyli złote medale tej imprezy. W tym roku – podobnie
jak w ubiegłym – o Mistrzostwie
Polski zadecydowały rzuty karne

(w meczu padł wynik 0:0), które
tym razem gorzej wykonywali
gracze MIG Piasta Gliwice. Tym
samym musieli uznać wyższość
ŚWIT-u Wrocław. Na pocieszenie najlepszym zawodnikiem
Mistrzostw Polski wybrano
gracza MIG Marcina Piesiaka,
a kapitan Arkadiusz Kozyra oraz
Piotr Reda trafili do najlepszej
„piątki” Mistrzostw Polski. Wielkie gratulacje! 
(kik)

Zieliński i Jendryś Wicemistrzami Europy
Historyczny sukces reprezentacji
polskich szpadzistów na Mistrzostwach Europy Weteranów
(Hamburg, 25–29 maja)! Polacy
po raz pierwszy w swojej historii
sięgnęli po srebro. W drużynie
walczyło dwóch szermierzy
Piasta Gliwice: Dariusz Zieliński
i Marek Jendryś.
W turnieju, łącznie we wszystkich kategoriach wiekowych
i broniach, uczestniczyło 500
zawodników w 98 drużynach
narodowych. Droga do finału nie
była więc ani krótka, ani łatwa.

pozwolili im rozwinąć skrzydeł,
wygrywając 45:29.
W walce o ścisły finał Biało-Czerwoni zmierzyli się z niezwykle
silnym zespołem z Włoch, by
po zaciętym pojedynku wygrać
ostatecznie trzema trafieniami
(45:42). W ścisłym finale Polacy musieli uznać już wyższość
reprezentacji Francji (27:45),
zdobywając ostatecznie srebrny
medal.

– Sukces jest niezmiernie cenny,
ponieważ jest to pierwszy medal
polskiej drużyny szpadowej na
Drużynowych Mistrzostwach
Europy Weteranów, po 14 latach
wcześniejszych niepowodzeń –
tak ocenił wynik Dariusz Zieliński, który odebrał jeszcze jedną
nagrodę: tytuł Weterana Europy
w szpadzie w kategorii II w cyklu
Puchar Europy Weteranów.


(piast.gliwice.pl/kik)
fot. piast.gliwice.pl

fot. materiały MIG Gliwice

Gliwiczanie wicemistrzami
Polski w futsalu niesłyszących

Po uzyskaniu kompletu zwycięstw w grupie nad zespołami Węgier (45:36), Holandii
(45:31) i Niemiec (45:36), Polacy
w meczu o wejście do pierwszej
ósemki wygrali bardzo zdecydowanie z zespołem Hiszpanii
(45:16). Następnie trafili na
groźnego rywala – Belgów,
z którymi przegrali na ostatnich
mistrzostwach. Tym razem nie

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego
w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej, Ku Dołom i Orkana – Etap I
(sporządzonego na podstawie uchwały numer III/46/2019 Rady Miasta Gliwice z 7 lutego 2019 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2022 r., poz.
503), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1022), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 17 czerwca 2022 r. do
8 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice,
ul. Jasna 31A, II piętro, pokój nr 210), w godzinach pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognoza
oddziaływania na środowisko publikowane są również:
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
• w portalu planistycznym (MSIP\Portal Planistyczny\mpzp w opracowaniu\miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Daszyńskiego, Wójtowskiej,
Ku Dołom i Orkana – etap I:
https://msip.gliwice.eu/portal-planistyczny-mpzp-w-opracowaniu,
• w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal
planistyczny, „MPZP wyłożenie publiczne”).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozpocznie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Wydziału
Planowania Przestrzennego – Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, sala nr 206.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wymienionej wyżej ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu miejscowego.
Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby:
• drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• osobiście, w Punkcie Obsługi Interesantów – na stanowiskach
informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu przy
ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A,
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo
podpisem osobistym,
• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone
Konsultacje/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Orkana),
• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl,
• podczas dyskusji publicznej.
Uwagę można przygotować w Geoportalu planistycznym pod
adresem: (https://msip.gliwice.eu / geoportale / Geoportal planistyczny) za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / Zgłaszanie
wniosków (ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Termin składania uwag upływa 22 lipca 2022 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną
bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych
osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14,
• art. 17 pkt 1 i 11.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane
Odbiorcy danych osobowych
osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub
w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych
Okres przechowywania danych osobowych
przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach ureguloPrawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu 1. wanych
przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
Sposoby realizacji przysługujących praw
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych stanowi
przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych przewidzianymi
przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych
Informacje dodatkowe
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).
Dane Administratora Danych
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KOMUNIKATY
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21,
zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu
ustnym z ograniczeniem branży pod nazwą:

„WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE BUDYNKU
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH”.
Ogłoszenie jest także dostępne na stronie bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Komunikaty,
powiadomienia i inne obwieszczenia urzędowe.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
Numer naboru: GODS-KD.210.5.2022
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek
Działań Społecznych z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj.
0,5 etatu, z możliwością zwiększenia do pełnego etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur,
kontrola terminów płatności oraz
opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, dochodów, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie
ewidencji wykorzystanych środków, bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald
księgowych,
• przygotowywanie danych do
sprawozdań, przygotowywanie
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 pozabilansowych (998, 980, 976),
• sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
• doraźne zastępowanie głównego
księgowego i specjalisty ds. płac.
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie zgodne z art. 54
ust. 2 pkt. 5 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończył ekonomiczne jednolite
studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia
magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę
w księgowości,
• ukończył średnią, policealną lub
pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
praktykę w księgowości,
• jest wpisany do rejestru biegłych
rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy
uprawniający do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie
odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie i wiedza z zakresu
rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
• znajomość zasad gospodarki
finansowej sektora jednostek
finansów publicznych,
• umiejętność pracy pod presją
czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, umiejętność
pracy w grupie.
Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku:
• miejsce pracy: Centrum 3.0 –
Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1
(II piętro, brak windy),
• warunki pracy: praca w budynku
niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca
w pozycji siedzącej, praca przy komputerze z monitorem ekranowym
powyżej 4 godzin dziennie,
• umowa o pracę na 1 etat w równoważnym systemie czasu pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej
gods.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (do pobrania na
stronie internetowej gods.gliwice.pl),

• zgoda na przetwarzanie danych
osobowych (do pobrania na stronie internetowej gods.gliwice.pl).
List motywacyjny, CV, oświadczenia
kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być
własnoręcznie podpisane. Wszystkie
dokumenty zawarte w ofercie muszą
być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku
obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 czerwca 2022 r.
do godz. 12.00:
• osobiście w siedzibie Centrum 3.0
przy ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem operatora
pocztowego (decyduje data
wpływu do siedziby Centrum 3.0),
• drogą elektroniczną, pod warunkiem, że korespondencja
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub za pośrednictwem platformy
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych
dokumentów. Za datę wpływu
uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez
system e-PUAP.
Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się
27 czerwca – 8 lipca 2022 r.
O dokładnych godzinach rozmów
kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane
dla pracownika realizującego wyżej
opisany zakres zadań to zastępca
głównego księgowego.
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 samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282
z późn. zm.):
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko
oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego),
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu
na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym
stopniu spełniających wymagania dodatkowe (kandydat, który
zamierza skorzystać z powyższego
uprawnienia, zobowiązany jest do
złożenia, wraz z dokumentami,
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność).
W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych
dokumentach aplikacyjnych będą
przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów
ubiegających się o zatrudnienie jest
dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego
Ośrodka Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na
stronie gods.gliwice.pl w zakładce
pliki do pobrania.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracowników
gospodarczych w Dziale Zieleni
w pełnym wymiarze czasu pracy
Liczba etatów: 2.
Termin zatrudnienia: od zaraz do
31 sierpnia 2022 r.
Minimalne oczekiwania:
• posiadanie wiedzy i umiejętności wykonywania prac przy
pielęgnacji i sadzeniu roślin,
• umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane kobiety.
Do podstawowych obowiązków
pracownika na ww. stanowisku
będzie należało m.in.:
• pielęgnacja kwietników, skupin, żywopłotów (odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie
roślin),
• czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach
zieleni,
• grabienie, prace załadunkowe
i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych w Gliwicach
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c
(tel. 32/335-04-35) lub na adres

e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie do 15 czerwca 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1000)”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych
będą przetwarzane na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających
się o zatrudnienie jest Miejski
Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, reprezentowany
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie
możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych
ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku
konserwatora – elektryka
w krytej pływalni MEWA
w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• uprawnienia do obsługi sieci
elektrycznych do 1 kV (SEP),
• dyspozycyjność (praca zmianowa według harmonogramu),
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność,
samodzielność, umiejętność
pracy w zespole.
Mile widziane:
• staż pracy na podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków
pracownika będzie 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 terenu obiektu,
• obsługa klientów korzystających z szatni,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej pływalni
i przed obiektem.
Oferty należy składać w Dziale
Spraw Pracowniczych i Organi-

zacyjnych Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych w Gliwicach
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c
(tel. 32/335-04-35) lub na adres
e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1000)”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych
będą przetwarzane na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających
się o zatrudnienie jest Miejski
Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, reprezentowany
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie
możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych
ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku
ogrodnika – kierowcy w Palmiarni
przy ul. Fredry 6, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• dyspozycyjność (praca również
w weekendy),
• brak przeciwwskazań do
pracy na wysokości powyżej
3 metrów,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na
zatrudnienie na ww. stanowisku – umiejętność obsługi
sprzętu mechanicznego (ciągnik, kosiarka),
• zdolność do wykonywania
zabiegów fitosanitarnych
(opryski).
Mile widziane:
• wykształcenie: ogrodnicze,
rolnicze lub pokrewne,
• doświadczenie zawodowe na
podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków
pracownika na ww. stanowisku
będzie należało pielęgnowanie
roślin na terenie Palmiarni i parku
Chopina.
Oferty należy składać w Dziale
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu

Usług Komunalnych w Gliwicach
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c
(tel. 32/335-04-35) lub na adres
e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie do 15 czerwca 2022 r.
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1000)”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych
będą przetwarzane na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających
się o zatrudnienie jest Miejski
Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, reprezentowany
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie
możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych
ofert nie odsyłamy.
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Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Oferty z 2 czerwca 2022 r.

● sortowacz surowców wtórnych
– osoba z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności 

wykształcenie podstawowe; praca w zakładzie pracy chronionej; umowa o pracę;
możliwość dodatkowego ubezpieczenia
na życie na preferencyjnych warunkach,
przeszkolenie, odzież ochronna, wsparcie
doświadczonej kadry kierowniczej; praca
w niektóre soboty (do uzgodnienia); zakres
obowiązków: sortowanie surowców wtórnych głównie suchych, praca przy taśmie
w hali; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● specjalista ds. kontroli jakości
wykształcenie wyższe; doświadczenie
zawodowe; znajomość narzędzi jakości
(huty, walcownie, odlewnie); biegła znajomość języka polskiego, wiedza z zakresu oceny jakości surowców i wyrobów
gotowych, dobra znajomość pakietu
MS Office, praktyczna znajomość normy ISO 9001:2015, mile widziane doświadczenie w obszarze jakości w firmie
produkcyjnej (odlewnictwo, plastyczna
przeróbka metali), umiejętności obsługi narzędzi pomiarowych (suwmiarka,
mikrometr); zakres obowiązków: nadzór jakościowy nad procesami produkcyjnymi oraz przeprowadzanie kontroli
produktów, przygotowywanie analiz
i raportów jakościowych, opracowanie
procedur, instrukcji i formularzy w zakresie kontroli jakości, obsługa reklamacji
klientów oraz analiza problemów związanych z jakością produktu, weryfikowanie
testów i badań jakościowych, inicjowanie
działań korygujących i zapobiegawczych,
raportowanie do bezpośredniego przełożonego; pracodawca oferuje: stabilne
warunki zatrudnienia w ramach umowy
o pracę, pakiet socjalny, dofinansowanie
do wypoczynku, nagrody jubileuszowe,
prywatna opieka medyczna finansowana
przez pracodawcę, PPE w całości finansowane przez pracodawcę, karta Multisport,
szkolenia podnoszące kwalifikacje, ciekawe wyzwania zawodowe; jedna zmiana;
miejsce pracy: Gliwice;

● technolog

wykształcenie wyższe, techniczne (inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo,
odlewnictwo, technologie materiałowe
itp.); doświadczenie zawodowe – znajomość zagadnień i procesów technologicznych (szczególnie w przemyśle ciężkim);
biegła znajomość języka polskiego, znajomość j. angielskiego (min. B1), wysoko
rozwinięte umiejętności komunikacyjne,

wysokie zaangażowanie, znajomość podstaw programowania (dodatkowy atut),
znajomość zasad Lean Manufacturing
(dodatkowy atut), prawo jazdy kategorii B, bardzo dobra znajomość pakietu
MS Office (szczególnie Excel, Word, Power
Point); zakres obowiązków: opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technologicznej, opracowywanie i wdrażanie
technologii produkcji, opiniowanie zapytań ofertowych wraz z kalkulacją kosztów,
nadzorowanie i kontrola przestrzegania
reżimu technologicznego, analizowanie
i rozwiązywanie problemów jakościowych,
podejmowanie działań prowadzących do
zwiększenia jakości produktów, zmniejszenia kosztów produkcji, poprawy wskaźników wydajnościowych, raportowanie do
przełożonego, współpraca z innymi pionami firmy; pracodawca oferuje: stabilne
warunki zatrudnienia w ramach umowy
o pracę, pakiet socjalny, dofinansowanie
do wypoczynku, nagrody jubileuszowe,
prywatna opieka medyczna finansowana
przez pracodawcę, PPE w całości finansowane przez pracodawcę, karta Multisport,
szkolenia podnoszące kwalifikacje, ciekawe
wyzwania zawodowe; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● inspektor

wykształcenie średnie lub wyższe; mile
widziane doświadczenie zawodowe; dobra umiejętność obsługi oprogramowania
Microsoft Office; wprowadzanie danych
do analiz i monitorowanie danych, wprowadzanie bieżących danych związanych
z eksploatacją wagonów towarowych,
nadzorowanie wagonów w trakcie eksploatacji, prace przy komisjach kolejowych;
3-miesięczny okres próbny z możliwością
stałego zatrudnienia; wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od kwalifikacji
i umiejętności; jedna zmiana; miejsce
pracy: Pyskowice;

● pedagog/wychowawca 
środowiskowy w placówce
wsparcia dziennego 
TRAMPOLINA
mile wdziane doświadczenie zawodowe;
kreatywność, komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania
relacji; zakres obowiązków: prowadzenie
zajęć dla dzieci i młodzieży w środowisku
w dzielnicach, m.in.: Sośnicy, Łabędach,
Baildona, Szobiszowicach, okolicach
ul. Pszczyńskiej i Chorzowskiej; umowa-zlecenie; miejsce pracy: Gliwice, w placówkach wsparcia dziennego TRAMPOLINA;
praca w godz. 14.00 – 20.00.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub tel. w PUP Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku
do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.
Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu
Pracy w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika ds. eksploatacyjnych (Nr ref. 2/PK/2022)
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
• ewidencja zasobów i prowadzenie dokumentacji,
• przygotowanie umów dzierżawy,
• przeprowadzanie wizji lokalnych, odczyty
i plombowanie wodomierzy,
• rozliczanie wody i kanalizacji,
• realizacja uchwał i wniosków dotyczących
działu eksploatacji, zawartych w protokołach
zebrań wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie ewidencji pustostanów,
• przygotowywanie spraw związanych z regulacją prawną lokalu,
• wystawianie zleceń, weryfikacja rachunków
i faktur w podległym zakresie.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość Excel),
• sumienność, pracowitość i kreatywność,
• odporności na stres.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe
wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list
motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres kadry@zbmgliwice.pl, z dopiskiem „Aplikacja na
stanowisko ds. eksploatacyjnych”, w terminie
do 17 czerwca 2022 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni 2 osoby na podstawie umowy-zlecenie
do prac porządkowych na terenie targowiska
przy ul. Lipowej i Giełdy Samochodowej w Gliwicach
Okres zatrudnienia: od zaraz do 31 grudnia
2022 r.
Wymagania:
• ukończenie 18 lat, pracowitość, uczciwość,
rzetelność, sumienność, elastyczność, chęć
do pracy.
Do podstawowych czynności zleceniobiorcy
będzie należało:
1. otwieranie i zamykanie bram wjazdowych,

2. zbieranie i sprzątanie odpadów (śmieci),
segregacja i składowanie ich w wyznaczonych miejscach,
3. zamiatanie alejek, placów, okolicy bram
wjazdowych itp.,
4. grabienie liści, trawy itp.,
5. odśnieżanie bram wjazdowych.
Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z kierownikiem obiektu w biurze Giełdy Samochodowej w Gliwicach lub
telefoniczne: 32/331-21-24 lub 32/335-61-58.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.18.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do Referatu lokalizacji urządzeń
w pasie drogowym w pełnym wymiarze czasu pracy
Zainteresowane osoby, spełniające wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze opublikowanym
na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających
wymagane dokumenty i oświadczenia na adres siedziby ZDM: ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice (Biuro
Obsługi Interesantów), w terminie do 1 lipca 2022 r. do godz. 14.30.

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.17.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy
(2 etaty) INFORMATYK
Zainteresowane osoby, spełniające wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze opublikowanym
na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających
wymagane dokumenty i oświadczenia na adres siedziby ZDM, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice (Biuro
Obsługi Interesantów) w terminie do 24 czerwca 2022 r. do godz. 14.30.

nr naboru: ZDM-KP.110.1.16.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Referacie zajęcia pasa drogowego
na czas robót w pełnym wymiarze czasu pracy
Zainteresowane osoby, spełniające wymagania wymienione w ogłoszeniu o naborze opublikowanym
na stronie www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY, prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających
wymagane dokumenty i oświadczenia na adres siedziby ZDM, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice (Biuro
Obsługi Interesantów) w terminie do 10 czerwca 2022 r. do godz. 14.30.

Gliwice – miasto na
prawach powiatu,
44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640,

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

w imieniu którego działa jako Pełnomocnik:

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

Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy,
w terminie od 1 lipca 2022 r. do
30 czerwca 2023 r., ciągu nawęglania
KWK Sośnica – PEC – Gliwice Sp. z o.o.

zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn.:

Termin składania ofert: 15 czerwca 2022 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 15 czerwca 2022 r. o godz. 12.01

„Budowa sieci wod.-kan. z retencją
wód na terenie Gliwickiego Obszaru
Gospodarczego, pozwalająca na rozwój
usług oraz zabudowy mieszkaniowej”
– znak sprawy PU/1/2022.

Wykonanie dokumentacji projektowej
zadaszenia części placu węglowego
WR-25.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2022 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert: 15 czerwca 2022 r. do godz. 13.00
Termin otwarcia ofert: 15 czerwca 2022 r. o godz. 13.01

Pełna treść dostępna na
www.pwik.gliwice.pl

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości obejmującej:

• niezabudowaną działkę nr 263/2 o pow.
0,0772 ha, obręb Bojków, zapisaną w księdze
wieczystej nr GL1G/00036903/8. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy
ul. Knurowskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 20 czerwca 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 137 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 13 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako:

• działki nr: 1314 o pow. 0,1200 ha, 1315

o pow. 0,3000 ha, obręb Bojków, KW nr
GL1G/00037297/3, położonej przy ul. Chmielnej,
stanowiącej własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 20 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 028 670,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 102 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
kompleksu nieruchomości niezabudowanych obejmującego:

KOMUNIKATY

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Rybnicka 47, Gliwice 44-100,

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 88/2022 do 17 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 96/2022 do 17 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 89/2022 do 17 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 100/2022 do 17 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 90/2022 do 17 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 101/2022 do 17 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 91/2022 do 17 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 102/2022 do 17 czerwca 2022 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 107/2022 do 22 czerwca 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty /
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

• działkę nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Boj-

kowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1G/00017378/9, działkę nr 94 o pow.
0,9881 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną
w księdze wieczystej nr GL1G/00017628/7,
działkę nr 98 o pow. 0,9879 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej
nr GL1G/00017800/7. Przedmiotowy kompleks
nieruchomości położony jest w Gliwicach na
zachód od ul. Bojkowskiej i stanowi własność
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 czerwca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 7 100 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 710 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 czerwca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości oznaczonej jako:

• niezabudowana działka nr 323 o pow. 0,1580 ha,
obręb Ostropa Północ, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039105/5. Przedmiotowa działka
położona jest w Gliwicach przy ul. Tokarskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 27 czerwca 2022 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 443 000,00 zł

Plac znajduje się na terenie ogrodzonym przy
ul. Portowej 28, częściowo oświetlonym, chronionym 24/7 i monitorowanym. Przy wjeździe na
plac znajduje się przyłącze wody i prądu.
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Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

• niezabudowana działka nr 915 o pow.
0,2493 ha, obręb Bojków, zapisanej w księdze
wieczystej nr GL1G/00037301/5. Przedmiotowa
nieruchomość położona jest w Gliwicach przy
ul. Zielnej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 12 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 698 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.)

Wadium: 69 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 lipca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości:

• działka nr 444/3, obręb Żerniki, o pow.

0,1373 ha, położona w Gliwicach przy ul. T. Halika, użytek: ŁVI – łąki trwałe, RIVb – grunty orne,
KW nr GL1G/00036249/5.

Termin przetargu: 20 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 591 000,00 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: 60 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
kompleksu, obejmującego:

• działkę nr 122/1, obręb Trynek, KWGL1G

00033680/7, zabudowaną budynkami położonymi przy ul. Pszczyńskiej 48 oraz działki nr 1133/1
i 1133/3, obręb Trynek, KW GL1G 00033986/2,
stanowiącego własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 950 000,00 zł,

w tym: 825 637,19 zł (zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
– t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.) oraz 124 362,81 zł (23% podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług – t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 95 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości:

• działka nr 936, obręb Kłodnica, o pow. grun-

tu 0,1089 ha, poł. przy ul. Szobiszowickiej 18
w Gliwicach, użytek B – tereny mieszkaniowe,
zabudowana budynkami nr 1378, 1414 o łącznej
pow. użytkowej: 378,50 m2, księga wieczysta
nr GL1G/00135381/6.

Termin przetargu: 28 lipca 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 100A.
Cena wywoławcza nieruchomości: 490 000,00 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 2022 r.,
poz. 196)

• niezabudowana działka nr 324 o pow. 0,0770 ha,
obręb Ostropa Północ, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00039105/5. Przedmiotowa działka
położona jest w Gliwicach przy ul. Tokarskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.

• działka nr 458/4, obręb Żerniki, położona

Wadium: 44 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości oznaczonej jako:

Termin przetargu: 27 czerwca 2022 r., o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 216 000,00 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 2022 r.,
poz. 931 z późn. zm.).

• położonej w Gliwicach w rejonie ul. Jagodowej
i ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00078993/1, oznaczonej jako
działka nr 134, obręb Kuźnica, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, użytek Ba – tereny
przemysłowe, pow. 0,1597 ha.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
• Terminal kontenerowy PCC Intermodal.

Wadium: 20 868,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
nieruchomości oznaczonej jako:

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r.,
poz. 931 z późn. zm.).

Wadium: 21 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
niezabudowanej nieruchomości:

oferuje do wynajęcia plac
do składowania naczep
samochodowych lub materiałów
budowlanych o powierzchni 7462 m2
w doskonałej lokalizacji
(blisko skrzyżowania DTŚ i DK 88).

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

Termin przetargu: 28 czerwca 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:
208 680,00 zł

Wadium: 49 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 lipca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości:

w Gliwicach przy ul. Tony’ego Halika, pow.
0,1800 ha użytek: ŁVI – łąki trwałe, KW nr
GL1G/00001317/9.

Termin przetargu: 1 sierpnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A,
sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 705 000,00 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: 70 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 25 lipca 2022 r.
-----------------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości:

• działki nr 420/3, obręb Podlesie, o pow.

0,2586 ha, położonej przy ul. Aronii w Gliwicach,
użytek: RIVa – grunty orne 0,0532 ha, RIVb – grunty orne 0,2054 ha, KW nr GL1G/00038960/9.

Termin przetargu: 8 sierpnia 2022 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: w siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna
31A, sala nr 206.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 015 000,00 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 2022 r.,
poz. 196)

Wadium: 101 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2022 r.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A.
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości
i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu
w zakładce oferta nieruchomości.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokale użytkowe położone przy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I PRZETARG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ul. Błogosławionego Czesława 38/U-2,

2. ul. Daszyńskiego 6/U-1, parter, lokal

front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 45,60 m2, składający się z 2 pomieszczeń
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie
– brak.Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 1163,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

użytkowy o powierzchni 22,64 m2, składający
się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje:
wodno-kanalizacyjną, WC – brak, ogrzewanie
– brak. Lokal nie ma niezależnego zasilania
w energię elektryczną. Stan techniczny lokalu –
do remontu. Nieruchomość stanowi własność
Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 611,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

1. ul. Błogosławionego Czesława 50/U-1,

2. ul. Pszczyńska 17/U-1, front, parter,

3. ul. Dworcowa 58/U-2, oficyna, parter,
lokal użytkowy o powierzchni 53,00 m2,
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną,
WC – w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1272,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II PRZETARG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------front, parter, lokal użytkowy o powierzchni
16,47 m2, składający się z 1 pomieszczenia
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC – brak, ogrzewanie –
brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota
Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 7,50 zł
Wadium: 500,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

lokal użytkowy o powierzchni 90,79 m2,
składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. etażowe
gazowe. Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 7,50 zł
Wadium: 2043,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul. Franciszkańskiej 25/U-2, front, par-

ter, lokal użytkowy o powierzchni 37,77 m2,
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan
techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na
prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 907,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjmowanie oryginałów dokumentów
wymaganych do przystąpienia do przetargu
odbędzie się 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
od godz. 9.00 do godz. 9.30 w pokoju 121
– sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 27 czerwca 2022 r.
(poniedziałek) o godz. 10.00 wg kolejności
adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie
do 23 czerwca 2022 r. wadium na rachunek
bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski S.A. nr
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres
licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na
rzecz której lokal będzie wynajmowany”.
2. Dostarczenie do 23 czerwca 2022 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – lokal użytkowy” do skrzynki
znajdującej się przed drzwiami siedziby
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta
w godzinach urzędowania spółki,
• pocztą – decyduje data dostarczenie
przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.,
kompletu kserokopii dokumentów:
a) potwierdzenia dowodu wpłaty:
○ z informacją o numerze rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone
wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
○ z informacją o danych personalnych
(imię nazwisko, nr telefonu oraz adres
e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie
brała udział w przetargu;
b) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytkowego,
treścią regulaminu przetargu oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego
– załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl);
c) oświadczenia o braku zaległości wobec
Miasta Gliwice z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezy-

denta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl);
d) aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS
Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku
zaległości z tytułu najmu/dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu przetargu;
e) aktualnego odpisu z właściwego rejestru
oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, wystawionych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu przetargu;
f) osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności
gospodarczej.
3. Stawienie się, przed rozpoczęciem przetargu,
z oryginałami dokumentów, o których mowa
w pkt. 2 w celu ich weryfikacji.
4. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu
osobistego lub paszportu, a w przypadku
osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub
z notarialnie poświadczonym podpisem.
5. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą
brać udział w przetargu, pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do organizatora
przetargu w terminie nie późniejszym niż
data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie
zostaną dopuszczone do licytacji.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu
technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach
urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM
I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności
czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek
od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy
przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu
lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy

najmu w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę
najmu lokalu użytkowego, składa do dyspozycji
organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania
najemca wykonuje we własnym zakresie i na
własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bądź też wycofania lokalu użytkowego
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek):
1. ul. Błogosławionego Czesława 38/U-2,
 godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Błogosławionego Czesława 50/U-1,
 godz. 9.20 – 9.35,
3. ul. Franciszkańska 25/U-2,
 godz. 9.45 – 10.00,
4. ul. Pszczyńska 17/U-1,
 godz. 10.20 – 10.35,
5. ul. Daszyńskiego 6/U-1,
 godz. 10.50 – 11.05,
6. ul. Dworcowa 58/U-2,
 godz. 11.20 – 11.35.
-------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 5 maja 2016 r.); zwanego dalej
rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11,
2. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych:
tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia,
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom
danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem
sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania
niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających
z niej rozliczeń,
5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres
trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy,
a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy
wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych,
7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy rozporządzenia.

DO WYNAJĘCIA OD ZARAZ
lokale użytkowe na prowadzenie działalności gospodarczej:
• lokale
dostosowane
do potrzeb biura,
Lp.
1.
2.
3.
4.

• ogrzewanie
c.o. miejskie,
• bieżąca woda,

• profesjonalny
zarządca
nieruchomości,

• atrakcyjna
oferta cenowa.

adres
powierzchnia/piętro liczba pomieszczeń cena za m2 + VAT
11 zł
ul. Zwycięstwa 13 – UWS/10d 42,03 m2/III piętro 2 pomieszczenia
2
11 zł
ul. Zwycięstwa 13 – UWS/10h 29,57 m /III piętro 2 pomieszczenia
11 zł
ul. Zwycięstwa 13 – UWS/10m 12,31 m2/III piętro 1 pomieszczenie
3 pomieszczenia
23 zł
ul. Mikołowska 21/U2
45,29 m2/parter

Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Działem Zasobów Własnych ZBM I TBS, 44-100 Gliwice,
ul. Dolnych Wałów 11, tel. 32/33-92-937/969, 506-494-316.
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Wyciągi z ogłoszeń – pełna treść
ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
oraz na stronie internetowej Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej –
www.zgm-gliwice.pl (wraz z rzutami lokali i fotografiami).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udziela Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

18 lipca 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4*) odbędą się
przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
 o godz. 9.00 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu
użytkowego nr II usytuowanego w budynku przy ul. ZYGMUNTA STAREGO 34

 o godz. 11.15 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. KACZYNIEC 7

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 143,00 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 6 pomieszczeń, WC, 2 korytarze
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 1450,
1460/2 o łącznej pow. 1465 m2, obręb Nowe
Miasto, KW GL1G/00046913/4
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
330 700,00 zł
WADIUM: 33 100,00 zł
-------------------------------------------------------------

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 61,14 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
WC, przedpokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Kaczyniec 7,
Grodowa 12, działki nr 781/1 i 781/2 o łącznej pow. 802 m2, obręb Stare Miasto, KW
GL1G/00032617/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
204 000,00 zł
WADIUM: 20 400,00 zł
-------------------------------------------------------------

 o godz. 9.45 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku przy ul. DASZYŃSKIEGO 40

 o godz. 12.00 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu
użytkowego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. GÓRNYCH WAŁÓW 38

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 84,66 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 3 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Daszyńskiego 40, działka nr 342 o pow. 178 m2, obręb
Nowe Miasto, KW GL1G/00026626/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
295 200,00 zł
WADIUM: 29 600,00 zł
-------------------------------------------------------------

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 38,21 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 3,51 m2
SKŁAD LOKALU: 4 pomieszczenia
KONDYGNACJA: III piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr
755 o pow. 227 m2, obręb Stare Miasto, KW
GL1G/00031938/7
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
113 500,00 zł
WADIUM: 11 400,00 zł
-------------------------------------------------------------

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 37,60 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 8,06 m2
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka,
przedpokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Szybowcowa 24-28, działki nr 525 i 526 o łącznej pow.
1417 m2, obręb Trynek, KW GL1G/00044014/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
139 100,00 zł
WADIUM: 14 000,00 zł

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 64,73 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, łazienka
z WC, przedpokój
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr
565 o pow. 200 m2, obręb Stare Miasto, KW
GL1G/00044416/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
247 300,00 zł
WADIUM: 24 800,00 zł

 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego
w budynku przy ul. SZYBOWCOWEJ 26

 o godz. 12.45 rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. GÓRNYCH WAŁÓW 31

25 lipca 2022 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4*) odbędą się
przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:
 o godz. 9.00 rozpocznie się III ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr III usytuowanego
w budynku przy al. KORFANTEGO 6
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 263,09 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: parter: 4 pomieszczenia, 2 WC,
hall, 2 korytarze, klatka schodowa, weranda;
I piętro: 3 pomieszczenia, hall, weranda
KONDYGNACJA: parter, I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr
359 o pow. 732 m2, obręb Stare Miasto, KW
GL1G/00031731/6
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
894 150,00 zł
WADIUM: 45 000,00 zł

 o godz. 9.45 rozpocznie się I ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu użytkowego nr III usytuowanego w budynku przy ul. PSZCZYŃSKIEJ 133
FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 346,76 m2
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 8 pomieszczeń, 3 korytarze,
hall, WC
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Pszczyńska 133, 135, działka nr 569 o pow. 2725 m2,
obręb Politechnika, KW GL1G/00054230/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI:
713 100,00 zł
WADIUM: 36 000,00 zł

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie
adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej
www.zgm-gliwice.pl/aktualności)
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.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu
Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw.
wykazy:
1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemcy:
• nr 334–342/2022, 346/2022 do 21 czerwca
2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych w wykazach.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU
z 2021 r., poz. 1899 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 (zdm.bip.gliwice.
eu) został podany do publicznej
wiadomości wykaz zawierający
nieruchomość przeznaczoną do
użyczenia, stanowiącą własność
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/18/2022 do 17 czerwca 2022 r.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Górnośląski
Akcelerator
Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice,
ul. Wincentego Pola 16,
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,
ogłasza zaproszenie do przetargu
ustnego ograniczonego mającego
na celu sprzedaż nieruchomości
opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem
wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie
ul. Bojkowskiej, obejmująca:
1. działkę nr 495 o pow. 0,5862 ha,
ujawnioną w księdze wieczystej nr
GL1G/00149211/5 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. działkę nr 381/1 o pow. 0,2936 ha,
ujawnioną w księdze wieczystej nr
GL1G/00149215/3 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
3. działkę nr 14/75 o pow. 0,0811 ha,
ujawnioną w księdze wieczystej nr
GL1G/00149243/8 prowadzonej przez
Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
tj. obszaru o łącznej powierzchni 0,9609 ha.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
przysługuje prawo użytkowania wieczystego
działki nr 495 i 381/1 oraz prawo własności działki nr 14/75 na podstawie określonej
w księgach wieczystych. Prawo użytkowania
wieczystego działki nr 495 i 381/1 oraz prawo
własności działki nr 14/75 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione.
Działki nr 495, 381/1 i 14/75 nie są przedmiotem
zobowiązań.
Działki nr 495, 381/1 i 14/75 nie są obciążone
ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności
wpisane w działach III ww. ksiąg wieczystych
nie są wykonywane po działkach nr 495, 381/1
i 14/75.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.
Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały
specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne,
projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł
netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy),
tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości
składającej się z działek o numerach 495, 381/1
i 14/75 wynosi: 1 921 800,00 zł (słownie: jeden
milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy
osiemset złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 495,
381/1 i 14/75 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:
2 363 814,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta
sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście
złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej
wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej
1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie
cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną.
Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium
w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984,
w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 23 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie
z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Warunkiem
udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji
Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP),
wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie
oraz złożenie w siedzibie organizatora przetargu
pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz
z wymaganymi dokumentami, do 23 czerwca
2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu,
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP,
którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej, po uprzedniej
prośbie skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.
pl, w terminie od 9 czerwca 2022 r., godz. 8.00,
do 22 czerwca 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał
przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega
sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
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PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
27 lipca 2022 o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*,
rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 161, obręb Politechnika, położonej w Gliwicach przy ul. Zimnej Wody 6A, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki nr 157 i 159, obręb Politechnika.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
278 100,00 zł
Wadium: 27 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2790,00 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 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg
danych z ewidencji gruntów i KW
• działka nr 161, obręb Politechnika, księga
wieczysta nr GL1G/00035275/9, użytek:
B – tereny mieszkaniowe, powierzchnia
gruntu 0,0415 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 161, obręb Politechnika, położona
jest przy ul. Zimnej Wody 6A, w odległości
ok. 1 km od centrum miasta. Kształt działki
jest nieregularny, południowa granica nieruchomości przebiega po obrysie budynku
położonego na działce nr 159, obręb Politechnika – ul. Zimnej Wody 6.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługowym o powierzchni użytkowej
169,01 m2, stanowiącym pustostan. Pozostała, niewielka część działki zagospodarowana
jest jako podwórze.
Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną i energetyczną.
W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące sieci uzbrojenia technicznego:
• sieć wodociągowa,
• sieć kanalizacyjna,
• sieć elektroenergetyczna,
• sieć gazowa,
• sieć ciepłownicza.
Warunki techniczne podłączenia do sieci
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce zlokalizowana jest kanalizacja, prawdopodobnie
deszczowa i w momencie przeprowadzenia
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią
szczególną uwagę. Działka nr 161 stanowi
przedmiot sprzedaży wraz ze znajdującą
się na niej infrastrukturą odwodnieniową.
W przypadku wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które mogą być zlokalizowane
na przedmiotowej działce, odpowiada za nie
przyszły nabywca.
W 2019 r. doszło do zanieczyszczenia rzeki Kłodnicy ściekami sanitarnymi w rejonie
ul. Zimnej Wody. W związku z powyższym
przyszły nabywca zobowiązany jest do uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
na przedmiotowej działce, tj. wykonania pełnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu
w zakresie branży sanitarnej. W przypadku
stwierdzonych włączeń kanalizacji deszczowej
do kanalizacji sanitarnej, bądź odwrotnie,
przyszły właściciel przedmiotowego terenu
zobowiązany jest we własnym zakresie i na
własny koszt do uporządkowania i przepięcia
sieci do odpowiednich odbiorników.
Działka nr 161 obciążona jest służebnością
drogową na rzecz każdoczesnego właściciela
garażu nr 2, usytuowanego na działce nr 162,
obręb Politechnika. Dojazd/dojście do garażu
nr 1, położonego na działce nr 162 nie jest
prawnie uregulowany.
Dział IV księgi wieczystej wolny jest od
wpisów, natomiast w dziale III widnieje
wpis dotyczący nieograniczonej w czasie
służebności przejścia i przejazdu w miejscu
istniejącego przejazdu, na nieruchomości
gruntowej położonej w Gliwicach, obręb Politechnika, utworzonej z działki numer 161,
na rzecz każdoczesnego właściciela garażu
numer 2, objętego księgą wieczystą numer
GL1G/00068315/2 (usytuowanego na działce
nr 162, obręb Politechnika, o powierzchni
68 m2, dla której prowadzona jest księga
wieczysta GL1G/00065188/1). Przedmiotowa służebność biegnie od granicy z działką
nr 159 (nieruchomość zabudowana budynkiem Zimnej Wody 6) w kierunku północnym
do granicy działki nr 162.
W przypadku rozbiórki budynku usytuowanego na działce nr 161, zabudowa przedmiotowej działki budynkiem o funkcji zgodnej
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego nie będzie możliwa, ze wzglęZałącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego Prezydenta
Miasta Gliwice nr 3/20 z 13 stycznia 2020 r.

du na gabaryty działki (dodatkowo ograniczone przebiegiem służebności drogowej),
jak również z uwagi na istniejące zagospodarowanie działek sąsiednich (m.in. budynek
frontowy przy ul. Zimnej Wody 6, usytuowany w granicy działek – ścianą z otworami
okiennymi).
Działka nr 161, obręb Politechnika, nie ma
dostępu do drogi publicznej, a dojście/dojazd
do oficyny odbywa się poprzez klatkę schodową lub bramę wjazdową budynku ul. Zimnej
Wody 6, usytuowanego na działce nr 159
(dojście/dojazd nie są prawnie uregulowane).
Z uwagi na brak dostępu nieruchomości do
drogi publicznej, przetarg został ograniczony
do właścicieli tych nieruchomości sąsiednich,
poprzez które działka nr 161, obręb Politechnika, ma fizyczny dostęp do drogi publicznej,
tj. do właścicieli działek nr 157 i 159, obręb
Politechnika.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania
terenu, w granicach którego położona jest
przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte
zbywanej nieruchomości.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 161, obręb Politechnika, położona
jest na terenie, dla którego od 31 maja 2014 r.
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmującego rejon „Dzielnicy Akademickiej”. Przedmiotowy plan został uchwalony
przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą
nr XLIII/905/2014 z 8 maja 2014 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego 16 maja 2014 r.,
poz.2860.
W planie tym, ww. działka znajduje się na
terenie oznaczonym symbolem:
 4 UM – opisanym jako: tereny zabudowy
usługowo-mieszkaniowej o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od
1 UM do 7 UM, ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa
usługowo-mieszkaniowa o wysokiej intensywności zabudowy:
a) usług nieuciążliwych,
b) mieszkaniowa wielorodzinna,
c) zamieszkania zbiorowego, taka jak: hotel, schronisko turystyczne, internat,
dom studencki, dom rencistów;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) garaże,
b) sieci infrastruktury technicznej,
c) miejsca do parkowania, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, rowerowe,
d) zieleń urządzona,
e) terenowe urządzenia sportowe.
Ponadto ww. działka znajduje się w granicach:
• strefy obejmującej obszar zalewów
o prawdopodobieństwie przewyższenia
p = 0,5%,
• terenu objętego „Obszarowym programem rewitalizacji dla śródmieścia”,
• udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Gliwice”, symbol: Gliwice,
• obszaru planu, dla którego ustalono
bezwzględne ograniczenia wysokości
obiektów budowlanych do 298,75 m nad
poziom morza.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 lipca 2022 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz.
8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową

będą wpuszczane jedynie osoby licytujące
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Tryb przetargu
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako działki
nr 157 i 159, obręb Politechnika.
Wybór formy przetargu ograniczonego do
wyżej wymienionych podmiotów następuje
z uwagi na brak dostępu nieruchomości obejmującej działkę nr 161 do drogi publicznej.
Przetarg został ograniczony do właścicieli
tych nieruchomości sąsiednich, poprzez które
działka nr 161, obręb Politechnika, ma fizyczny dostęp do drogi publicznej.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
nie później niż dzień przed wyznaczonym
terminem przetargu. Wpłata wadium jest
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa
w przetargu.
6. Wadium
Wadium w wysokości 27 900,00 zł należy
wnieść w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Bank
Millennium, nr 79 1160 2202 0000 0005 0904
4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka
nr 161, obręb Politechnika, imię, nazwisko
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie
nabywana”. Wadium winno być uznane na
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 21 lipca
2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra
przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu, na konto bankowe, z którego
dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości
przeksięgowania na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego
przez uczestnika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego lub sporządzone w obecności
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby
fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków, chyba że
nieruchomość jest nabywana z odrębnego
majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuję ustrój rozdzielności
majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu
jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach
prowadzonej działalności, należy okazać
odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu
notarialnego – w przypadku pełnomocnika
osoby prawnej (chyba że pełnomocnictwo
wynika wprost z innych przedstawionych
dokumentów, np. z wydruku z KRS).
Uczestnik przetargu, który spóźni się
na otwarcie przetargu, nie zostanie
dopuszczony do licytacji.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu zostanie dokonana przez
komisję przetargową na podstawie elektronicznego wypisu z księgi wieczystej wg stanu
na 21 lipca 2022 r. W przypadku gdy zapisy
księgi wieczystej nie odzwierciedlają stanu
faktycznego, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego
uprawnienie do udziału w przetargu ograni-

czonym, w terminie do 21 lipca 2022 r. do
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A.
8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5793/2022 z 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do
właścicieli nieruchomości sąsiednich prawa
własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 161, obręb Politechnika, o powierzchni 0,0415 ha,
KW nr GL1G/00035275/9, położonej przy
ul. Zimnej Wody 6A w Gliwicach, stanowiącej
własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia
i podania do publicznej wiadomości wykazu
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje
pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 1899 z późn. zm.).
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 zamknięcia przetargu,
tj. do 26 sierpnia 2022 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.
DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie
przedłożenie, przed wyznaczonym terminem,
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Nieruchomość została przeznaczona
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu
ograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5793/2022
z 11 kwietnia 2022 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 lub
32/338-64-09, 32/338-64-12, 32/338-64-41.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest
na stronie internetowej – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz.
1899 z późn. zm.).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według
zasad określonych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU
z 2021 r., poz. 2213 z poźn.zm.).
9. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, zgodnie z rozdziałem 6a
rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu, na okres co
najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu,
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – gliwice.eu informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu,
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy
użyciu tych środków, uczestnik przetargu
będzie mógł w nim uczestniczyć.

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

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. W celu realizacji zadań związanych ze zbyciem nieruchomości stanowiących własność Gminy Gliwice;
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie
osobowych
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości, ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1.
Podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
Odbiorcy danych osobowych
2. Podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na
Okres przechowywania danych osobowych
podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do
1. Wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub
danych osobowych
ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
1. Składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. Drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku
uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych 2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz
Informacje dodatkowe
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).
Dane Administratora Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
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LISTA DYSTRYBUCJI
STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

Bądź na bieżąco.
Weź gazetę...
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NAZWA PUNKTU

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „FAMILIA”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach
Sklep ABC
GZUT
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA
NESCAR
II Urząd Skarbowy
Delikatesy DONIA
Sklep ABC
Sklep ŻABKA
Mini Market – sklep ABC
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
Sano Sp. z o.o. NZOZ
Sklep Famili
Sklep JULIA
Sklep spożywczy
Delikatesy TATRA
Sklep ODIDO na stacji benzynowej
Warsztaty Terapii Zajęciowej
NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o.
Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK
MBP – Filia nr 21
Supermarket STOKROTKA
PGNiG Biuro Obsługi Klienta
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
Piekarnia „KŁOS”
Gliwicka Giełda Samochodowa
Przychodnia Unia Bracka
Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA
Komisariat Policji IV w Gliwicach
Sklep spożywczy ALDO
Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA
Cukiernia Waldemar Kobzik
ZBM II TBS
Sklep firmowy Łodzianka
Huta Łabędy SA
Sklep
MBP – Filia nr 30
HP Polska Adler Pelzer Group
Mapei Polska Sp z o.o.
Restauracja HELION
Sklep JEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONY ZAKĄTEK
Sklep MAJA
Sklep ROMEX (ODIDO)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy
Śląskie Centrum Logistyki SA
Piekarnia
NZOZ Vitamed Sp. z o.o.
NZOZ Przychodnia ALMA-MED
Stacja paliw Shell
Piekarnia „Chlebuś”
Kiosk
NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o.
Sklep spożywczy
Kawiarnia MARYSIEŃKA
Auto Czosnowski
Piekarnia Wysocki
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
Stacja Pogotowia Ratunkowego
Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
Politechnika Śląska (Wydział Górniczy)
Politechnika Śląska (Rektorat)
drukarnia IKS DRUK (hol Wydziału Architektury Pol. Śl.)
Lodowisko TAFLA
ARENA GLIWICE
Przychodnia Akademicka Sp. z o.o.
Komenda PSP
Sklep motoryzacyjny
Hurtownia fryzjerska EUREX
Interior Sp. z o.o.
Kiosk z prasą i chemią
Kapadocja kebab Sikornik
Kryta pływalnia MEWA
MBP – Filia nr 5
Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM
Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ
Teatr Miejski w Gliwicach
Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS
Kryta pływalnia NEPTUN
Salonik prasowy MARTEX
Sklep spożywczy „Chlebuś”
Punkt LOTTO
MBP – Filia nr 16
Simply Market Gliwice
NZOZ EUROMEDICAL
Stacja paliw LOTOS
Restauracja GABRIELLA
TESCO Extra Gliwice
Sklep spożywczy „Pod klonem”
Kryta pływalnia DELFIN
Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ
Kiosk
Sklep spożywczy „Chlebuś”
Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice”
Sklep spożywczo-monopolowy
Restauracja DiVinio
Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ
PSB BUSTER
Stacja paliw PKS (obok SELGROS)
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
– stary budynek portiernia
107. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
108. Piekarnia „Chlebuś”
109. Sklep całodobowy „PIAST”
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ul. Dębowa 5
ul. Hutnicza 9
ul. Robotnicza 10
ul. Robotnicza 2
ul. Wincentego Pola 16
ul. Jagiellońska 21
ul. Zabrska 6
ul. Chorzowska 150
ul. Nad Bytomką 1
ul. św. Elżbiety 2
ul. Młodego Hutnika 2
ul. Bojkowska 108
ul. Rolników 147
ul. Rolników 203
ul. Rolników 358
ul. Alfreda Nobla 3
ul. Sopocka 6
ul. Łódzka 18
ul. Zakopiańska 14
ul. Kozielska 458
ul. Kozielska 456
ul. Jagodowa 6
ul. Toszecka 179
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4
ul. Oriona 120
ul. Syriusza 30
ul. Kopernika 16
ul. Toszecka 101
ul. Jowisza 30
ul. Jowisza 1a
ul. Błonie 12
ul. Błonie 3
ul. Mechaników 9
ul. Strzelców Bytomskich 22
ul. Strzelców Bytomskich 30
ul. Strzelców Bytomskich 42
ul. Anny Jagiellonki 30
ul. Anny Jagiellonki 9
ul. Anny Jagiellonki 10
ul. Anny Jagiellonki 45
ul. Partyzantów 10
ul. Partyzantów 25
ul. Leonarda da Vinci 9
ul. Gustawa Eiffel'a 14
ul. Literatów 76
ul. Literatów 74
ul. Zygmuntowska 36B
ul. Metalowców 5
ul. Staromiejska 11
ul. Rzeczycka 17/2
ul. Portowa 28
ul. Popiełuszki 8
ul. Różana 7
ul. Paderewskiego 80
ul. Tarnogórska 163
ul. Architektów 43
ul. Geodetów 1
ul. Lekarska 10
ul. Daszyńskiego 593
ul. Daszyńskiego 453
ul. Daszyńskiego 325
ul. Daszyńskiego 647
ul. Kaszubska 23
ul. Konarskiego 26
ul. Konarskiego 18C
ul. Akademicka 2
ul. Akademicka 2A
ul. Akademicka 7
ul. Akademicka 29
ul. Akademicka 50
ul. Łużycka 5
ul. Wrocławska 1
ul. Pszczyńska 65A
ul. Derkacza 1
ul. Derkacza 9
ul. Czajki 19
ul. Czajki 19A
ul. Mewy 36
ul. Perkoza 12
ul. Derkacza 10
ul. Rybitwy 2
ul. Nowy Świat 55-57
ul. Reymonta 18
ul. Dzionkarzy
ul. Korczoka 51
ul. Jedności 4a
ul. Jedności 4b
ul. Przedwiośnie 2
ul. Szafirowa 55
ul. Szafirowa 18
ul. Kozielska 128
ul. Łabędzka 39a
ul. Łabędzka 26
ul. Świętojańska 15A
ul. Warszawska 35
ul. Toszecka 18
ul. Sztabu Powstańczego 21a
ul. Sztabu Powstańczego 1
ul. Sztabu Powstańczego 3
ul. Grottgera 1
ul. Grottgera 58
ul. Tarnogórska 73
ul. Składowa 2
ul. Toszecka 11
ul. Dolnych Wałów 3
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14
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Baildona
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Baildona
Baildona
Baildona
Bojków
Bojków
Bojków
Bojków
Brzezinka
Brzezinka
Brzezinka
Brzezinka
Brzezinka
Brzezinka
Czechowice
Czechowice
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Ligota Zabrska
Ligota Zabrska
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Obrońców Pokoju
Obrońców Pokoju
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Stare Gliwice
Stare Gliwice
Stare Gliwice
Stare Gliwice
Stare Gliwice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Śródmieście
Śródmieście
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142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
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ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście
pl. Piastów 8
Śródmieście
pl. Piastów 6
Śródmieście

NAZWA PUNKTU
INTEX Hurtownia tkanin
Punkt Obsługi Pasażera ZTM
Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW
MDK (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GCOP)
WASKO S.A.
Komenda Miejska Policji – RECEPCJA
Bar CZAR GAR
MBP – Biblioteka Centralna
MBP – Filia nr 1
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
Kancelaria prawna Włodzimierz Wierzbicki
Zakład pogrzebowy HADES
Certum
Gabinet dentystyczny DENTINAL
Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski
NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.
Ośrodek Pomocy Społecznej
PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina
Powiatowy Urząd Pracy
NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o.
Archiwum Państwowe
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ
Etno bazar
Zakład fotograficzny FORMAT
GETIN NOBLE Bank SA
Fabryka Naleśników
Bar u Piotra
Urząd Miejski w Gliwicach
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Bar kawowy KAWA, HERBATA
ZNP w Gliwicach
Studio 11
Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach
DPS „OPOKA”
Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni)
CECHOWNIA
Hala Jasna31
MBP – Filia nr 7
Kwiaciarnia Helianthus
Okręgowy Urząd Górniczy
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Ośrodek szkolenia kierowców GNIEWKO
Ewa Żak Fryzjerstwo
Salon fryzjerski MILENA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Sklep ŻABKA
Apteka Pharmacon
ZLPiS Medicor Sp. z o.o.
Piekarnia Pilchowice
Leyla Kebab
Apteka Główna
Kwiaciarnia
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żwirki i Wigury”
Stary Hangar Fitness & Wellness Club
Allergo-Med Poradnia alergologiczna
NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o.
Sklep spożywczy
Park Handlowy ARENA
Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska
MBP – Filia nr 9
Euro Expert UBEZPIECZENIA
Sklep ŻABKA
SQUASHMANIA
Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o.
Restauracja KOLOROWA
AKTIVDENT
NZOZ Almed Gliwice
Avantor
DAWNE SMAKI sklep spożywczy
NZOZ VITO-MED Sp. z o.o.
Zarząd Dróg Miejskich
I Urząd Skarbowy
Salon fryzjerski KN
Hurtownia elektryczna
Sklep „U Zbyszka”
Studio Urody AGAT
Piekarnia GERLACH
Salon Fryzjerski BEATA
Sklep SMAKUŚ
Sklep TERESKA
Jednostka Wojskowa (WKU)
NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o.
APTEKA
Wisteria
Sklep DELIKATESY
Sklep wielobranżowy
Animed Sp. z o.o. NZOZ
Drogeria ALSTO
MBP – Filia nr 17
Salon fryzjerski Elżbieta Porada
Kawiarnia Blue Dog Cafe
Salon drzwi i podłóg VOX
ZPUH Żar s.c.
FORUM
Górnośląskie Centrum Edukacyjne
Internat przy ZST-I w Gliwicach
Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ
Sklep spożywczy obok restauracji
Pizzeria BOMBOLA
Punkt pocztowy
Salon fryzjersko-kosmetyczny Agnieszka Blicharska
Sklep NETTO
Sklep SPOŁEM
Sklep GRONO
Sklep ŻABKA
Sklep ŻABKA

ADRES
pl. Piastów 8
pl. Piastów 2
ul. Kościuszki 29
ul. Zwycięstwa 1
ul. Barlickiego 3
ul. Berbeckiego 6
ul. Powstańców Warszawy 12
ul. Młyńska 8
ul. Kościuszki 17
pl. Inwalidów Wojennych 3
ul. Dolnych Wałów 8a
ul. Młyńska 10
ul. Młyńska 2
ul. Młyńska (parking)
ul. Dolnych Wałów 20
ul. Pod Murami 2
ul. Kościuszki 1
ul. Górnych Wałów 9
ul. Fredry 6
pl. Inwalidów Wojennych 12
pl. marszałka Piłsudskiego 5a
ul. Zygmunta Starego 8
ul. Zygmunta Starego 17
ul. Zygmunta Starego 20
ul. Wyszyńskiego 14B
ul. Wyszyńskiego 14C
ul. Zwycięstwa 15
ul. Zwycięstwa 12
ul. Zwycięstwa 17
ul. Zwycięstwa 21
pl. Inwalidów Wojennych 12
ul. Basztowa 7
ul. Bankowa 10
ul. Jasna 11
ul. Jasna 31A
ul. Pszczyńska 100
ul. Bojkowska 37P
ul. Bojkowska 37
ul. Bojkowska 35A
ul. Jasna 31
ul. Junaków 4
ul. Jasna 14A/60
ul. Jasna 31
ul. Asnyka 10
ul. Asnyka 13A
ul. Rybnicka 9
ul. Rybnicka 11K
ul. Rybnicka 27
ul. Rybnicka 47
ul. Cichociemnych 18
ul. Cichociemnych 18
ul. Cichociemnych 14
ul. Cichociemnych 6
ul. Żwirki i Wigury 65
ul. Żwirki i Wigury 68
ul. Żwirki i Wigury 75
ul. Żwirki i Wigury 87
ul. Toruńska 1
ul. Kilińskiego 15
plac Jaśminu 2
plac Jaśminu 2
al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1
ul. Bolesława Śmiałego 2B
ul. Czwartaków 18
ul. Kozielska 89
ul. Kozielska 80
ul. Kozielska 33A
ul. Kozielska 16
ul. Andersa 12
ul. Sowińskiego 3
ul. Sowińskiego 3
ul. Sowińskiego 11
ul. Radiowa 1
ul. Radiowa 2
ul. Płowiecka 31
ul. Góry Chełmskiej 15
ul. Daszyńskiego 144
ul. Daszyńskiego 144
ul. Emilii Plater 1
ul. Emilii Plater 1
ul. Emilii Plater 1
ul. Emilii Plater 1
ul. Emilii Plater 1
ul. Emilii Plater 3
ul. Zawiszy Czarnego 7
ul. Daszyńskiego 75
ul. Dolnej Wsi 62
ul. Daszyńskiego 222
ul. Daszyńskiego 167
ul. Dolnej Wsi 58
ul. Lipowa 36
ul. Lipowa 57
ul. Spółdzielcza 33A
ul. Spółdzielcza 33D/13
ul. Ignacego Sikory 3
ul. Traugutta 6
ul. Lipowa 7
ul. Lipowa 1
ul. Okrzei 20
ul. Krakusa 16
ul. Opolska 18
ul. Czarnieckiego 33
ul. Skowrońskiego 26
ul. Lipowa 48
ul. Tarnogórska 80
ul. Kurpiowska 2c
ul. Elsnera 50
ul. Rogozińskiego 35
ul. Tarnogórska 239
ul. Tarnogórska 214A

OSIEDLE
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Wilcze Gardło
Wilcze Gardło
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Żerniki
Żerniki
Żerniki
Żerniki
Żerniki

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

ZAŁATW
SPRAWĘ
PRZEZ
INTERNET
Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:




dostępu do Internetu,
konta na platformie ePUAP,
profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę
wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.
Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania,
pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.
Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie
elektronicznie znajdziesz na stronie internetowej: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.
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