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SPORT WybORy 2020 kulTuRa

Te wakacje w Gliwicach z pewnością będą nieco inne niż poprzednie. 
Z niektórych obiektów będzie można korzystać na nowych zasadach 
sanitarnych, niektóre będą nieczynne. Jedno się nie zmienia – bogata 
oferta wakacyjnych zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych. każdy 
znajdzie w niej coś dla siebie! 

WAKACJE
W MIEŚCIE

https://gliwice.eu
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AkTuAlnOści

Piast Gliwice zremisował w Warszawie 1:1. Gliwiczanie objęli prowadzenie 
w 58. minucie po celnym strzale Félixa z jedenastu metrów, ale do końca 
meczu musieli walczyć o pozytywny rezultat, gdyż niemal całą drugą połowę 
grali w osłabieniu. legia dopięła swego na pięć minut przed końcem meczu 
i strzeliła bramkę na wagę punktu.

W pierwszych minutach obie 
drużyny grały z dużym respek-
tem do przeciwnika. Gdy tylko 
pojawiała się szansa, by rozegrać 
groźniejszą akcję, rywale sięgali 
po faul. Akcje zaczęły się mocniej 
zazębiać po upływie pierwszego 
kwadransa. Wtedy po raz pierw-
szy zagrozili Legioniści, a Fran-
tišek Plach obronił uderzenie 
Luquinhasa. Niebiesko-Czerwoni 
próbowali starannie rozgrywać 
piłkę, ale działo się to w dalszej 
odległości od bramki Radosława 
Majeckiego. Na wyróżnienie za 
grę w pierwszej połowie zasłu-
żyli zawodnicy odpowiedzialni 
za destrukcję. Duża liczba poje-
dynków kończyła zwycięstwem 
obrońców. Legioniści próbowali 
z kolei niebanalnych zagrań, by 
przedostać się w okolice pola 
karnego mistrzów Polski, ale 
w kluczowym momencie zdarzały 
się błędy. Końcowe fragmenty 
pierwszej odsłony należały do gli-
wiczan. Zabrakło jednak celnego 
strzału na bramkę Legii.

Druga połowa zaczęła się od 
„trzęsienia ziemi”. Czerwoną 
kartkę – za drugą żółtą – otrzymał 
Rymaniak. Gdy wydawało się, że 
wynik meczu został już przesą-

dzony, to Milewski wywalczył rzut 
karny. Faulował go Wszołek. Do 
jedenastki podszedł Félix, który 
pewnym strzałem wykorzystał 
rzut karny. Po utracie gola Legia 
ruszyła do ataku. Swoje szanse 
mieli Luquinhas i Pekhart. Im 
bliżej było końca meczu, tym 
napór Wojskowych był większy. 
W końcu gospodarze dopięli 
swego. W 85. minucie Rosołek 
pokonał Placha, który popisał się 
jeszcze fantastyczną interwencją. 
Sędzia początkowo bramki nie 
uznał, ale po interwencji VAR 
zmienił decyzję. Więcej bramek 
w drugiej części gry już nie padło.

– To ciekawy mecz. W pierwszej po-
łowie więcej było taktyki niż sytuacji. 
Do tej pory przerabialiśmy sytuację, 
w której graliśmy w przewadze, 
natomiast tym razem musieliśmy 
radzić sobie, grając w osłabieniu 
od 55. minuty. Drużyna pokazała 
charakter, dobrze funkcjonowaliśmy 
w bloku defensywnym, a przy okazji 
potrafiliśmy zdobyć bramkę. Trudno 
odmówić drużynie zaangażowania. 
W wielu wypadkach pokazaliśmy 
też mądrość – podkreślił Waldemar 
Fornalik, analizując mecz na konfe-
rencji prasowej.

Biuro Prasowe GKS Piast SA

Ruszają konsultacje społeczne projektu Strategii 
Rozwoju Województwa śląskiego „śląskie 2030”.

W związku z przyjęciem przez 
Zarząd Województwa Śląskiego 
projektu Strategii Rozwoju Wo-
jewództwa Śląskiego „Śląskie 
2030” zapraszamy Państwa do 
zapoznania się z tym strate-
gicznym dla naszego regionu 
dokumentem i zachęcamy do 
zgłaszania ewentualnych opinii 
i uwag na jego temat.

Z treścią aktualizacji Strategii 
można zapoznać się na stronie 
www.slaskie.pl w zakładce plany 
rozwoju, w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Śląskiego 
oraz na stronie http://rcas.
slaskie.pl.

Uwagi, z dopiskiem „Konsultacje 
Śląskie 2030”, prosimy przesyłać 
na adres strategia@slaskie.pl 
i jednocześnie do wiadomości 
Biura Rozwoju Miasta Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, brm@
um.gliwice.pl najpóźniej do 27 
lipca na „formularzu zgłaszania 
uwag” dostępnym na stronie 
internetowej www.gliwice.
eu w zakładce: Aktualności.      
 (BRM)

Podaj dalej telefon!

Jakie będzie  
śląskie? 

Palmy wróciły

Jak co roku wraz z latem na terenie 
kampusu Politechniki Śląskiej po-
jawiły się palmy. Rośliny udostęp-
nione przez Palmiarnię Miejską 
w Gliwicach stanęły przy dwóch 

głównych arteriach miasteczka 
akademickiego. Są sygnałem zbli-
żających się wakacji. Wszystkim 
studentom życzymy udanego 
wypoczynku.       (mf)
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Piast niepokonany  
w Warszawie

Masz telefon, którego nie używasz? chcesz zrobić coś dla środowiska, 
a przy okazji komuś pomóc? Przekaż go dalej.
Stowarzyszenie Przed Siebie 
i Fundacja Świętego Mikołaja 
do 16 lipca zbierają stare tele-
fony. Nie muszą być sprawne 
– trafią do recyklingu. Dochód 
ze sprzedanych „komórek” 
zasili fundusz stypendialny. 
Jeden telefon, jedna złotówka, 
jeden cel: pomóc uczniom, któ-
rzy z powodu trudnej sytuacji 
materialnej nie mogą rozwijać 
swoich zainteresowań.

Telefony można przynosić do 
restauracji Karmnik przy ul. 
Górnych Wałów 11. Podaj 
Dalej to inicjatywa, którą od 
lat prowadzi w naszym mieście 
Stowarzyszenie Przed Siebie (za 

swoje zaangażowanie społecz-
nicy zostali nagrodzeni w 2018 
roku w plebiscycie Liderzy 
Społeczni Gliwic). Gliwiczanie 

zbierali już biżuterię, torebki, 
kolorowe włóczki, filc. Teraz 
czas na telefony!  
 (mm)
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inTARG® to międzynarodowe targi o interdyscyplinarnym charakterze. Stanowią forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyro-
bów, technologii i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, iT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, 
a także dla życia codziennego. Tegoroczna 13. edycja inTARG® po raz pierwszy odbyła się w formule online, przynosząc aż siedem nagród 
dla Politechniki śląskiej w Gliwicach.

„Modułowy system pomiaro-
wy” opracowany na Wydziale 
Mechanicznym Technologicznym 
służy do zbierania informacji 
o przyspieszeniach działających 
na obiekt badań w następstwie 
wymuszeń impulsowych, uda-
rowych, sejsmicznych i innych. 
Projekt otrzymał Platynowy 
Medal Targów, nagrodę spe-
cjalną Przewodniczącego Jury 
oraz Dyplom Ministra Funduszy 
i Polityki Regionalnej.

„γBEAkER” z Instytutu Fizyki  
jest dedykowanym rozwiąza-
niem problemu eanacji radonu 
w spektrometrii promieniowa-
nia gamma. Jego twórcy otrzy-
mali Dyplom Ministra Funduszy 
i Polityki Regionalnej za inno-
wacyjne rozwiązanie o wysokim 
poziomie TRL, a także Złoty 
Medal Targów.

„μDOSE” – także z Instytutu 
Fizyki – to kompaktowy sys-
tem do pomiaru dawki rocznej 
i radioaktywności w próbkach 
osadów i ceramiki archeologicz-
nej. Projekt został uhonorowany 
Złotym Medalem oraz Nagrodą 
Prezesa Urzędu Patentowego RP. 

„Brama odkażająca WAAM 
Gate Med 1.0” przygotowana na 
Wydziale Inżynierii Środowiska 
i Energetyki została zbudowana 
w odpowiedzi na zapotrzebowa-
nie związane z walką z epidemią 
COVID 19. Jest automatyczna 
i zaprojektowana tak, by umoż-

liwić szybką, ciągłą dezynfekcję 
osób w odzieży ochronnej i za-
pewnić stałe bezpieczne warunki 
odkażania. Projekt uzyskał Złoty 
Medal Targów. 

„nanostrukturalny włókni-
sty materiał kompozytowy 
o osnowie polimerowej z fazą 
wzmacniającą oraz sposób 
jego wytwarzania” opracowa-
ny przez Wydział Mechaniczny 
Technologiczny i Instytut Fizyki 
pozwoli na zasilanie nanogene-
ratora wszczepionego w klatce 
piersiowej człowieka, stając się 
tym samym rozrusznikiem serca 
niewymagającym stosowania 
baterii! Wynalazek otrzymał 
Srebrny Medal Targów. 

„Predykcja własności produktów 
wytwarzanych z niehomoge-
nicznego strumienia surowców 

odpadowych na bazie poliolefin” 
(przygotowana przez wydziały 
Mechaniczny Technologiczny, 
Chemiczny, Organizacji i Zarządza-
nia) to zaawansowane rozwiąza-
nie umożliwiające wytwarzanie 
z odpadów nowych produktów 
o pożądanych własnościach. Pro-
jektowi przyznano Srebrny Medal 
Targów. 

„Tłok do silnika spalinowego 
wzmocniony lokalnie kompo-
zytowym insertem typu Al/
Sicp kształtowanym w procesie 
odlewania odśrodkowego” z Wy-
działu Inżynierii Materiałowej to 
propozycja konwersji dotychczas 
stosowanych wkładek żeliwnych 
na kompozytowe. Do autorów 
również powędrował Srebrny 
Medal Targów. GRATULACJE!

 (PolSl/kik)

AkTuAlnOści

Politechnika nagrodzona na inTARG

Wotum zaufania dla Prezydenta
Gliwiccy radni pozytywnie oceniają zarządzanie finansami miasta. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Gliwice 
jednogłośnie udzielili prezydentowi Gliwic wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu miasta za 
2019 r. To kolejne dobre noty potwierdzające dbałość o kondycję ekonomiczną miasta. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym podczas sesji Rady Mia-
sta, na której podejmowana jest 
uchwała w sprawie udzielenia 
Prezydentowi Miasta absolu-
torium z wykonania budżetu, 
radni przeprowadzają również 
głosowanie nad udzieleniem 
prezydentowi wotum zaufania, 
na podstawie Raportu o stanie 
miasta. Taki raport przedstawiany 
jest radnym co roku, do 31 maja.

 – Otrzymany przez Radę obszer-
ny dokument jest opracowaniem 
pełnym, wykraczającym nawet 
poza ogólne ramy przewidzia-
ne przez ustawodawcę. Poza 
podsumowaniem działalności 
prezydenta w roku 2019, spra-
wozdaniem z realizacji polityk, 
programów i strategii, uchwał 
Rady Miasta oraz budżetu oby-
watelskiego, zawiera ponadto 
dane prezentujące procesy roz-
woju miasta na przełomie kilku 
ostatnich lat, w porównaniu 
do miast subregionu. Raport 
przedstawia miasto dobrze za-
rządzane i prężnie rozwijające 
się, obrazuje również pracę pre-
zydenta, który dobrze wywiązuje 
się ze swoich obowiązków usta-
wowych – mówił podczas sesji 
radny Paweł Wróblewski. 

Opinię tę podzieliły wszystkie 
komisje i kluby radnych – wotum 

zaufania zostało prezydentowi 
miasta udzielone jednogłośnie. 
– Dziękuję bardzo za pozytywne 
opinie. Cieszę się, że ten cało-
ściowy obraz miasta i obranych 
kierunków jego rozwoju zyskał 
powszechną akceptację – mówił 
podczas sesji prezydent Gliwic 
Adam Neumann.

Absolutorium z wykonania bu-
dżetu za 2019 r. gliwiccy radni 
również udzielili prezydentowi 
jednogłośnie.

Sposób gospodarowania miejski-
mi pieniędzmi co roku poddawa-
ny jest, zgodnie z przepisami, kil-

kuetapowej kontroli. Prezydent 
miasta przedstawia sprawozda-
nie z wykonania ubiegłoroczne-
go budżetu Radzie Miasta oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej (RIO). Oceny RIO i komisji 
stałych Rady trafiają następnie 
do Komisji Rewizyjnej RM. Na tej 
podstawie jej członkowie przy-
gotowują wniosek o udzielenie 
lub nieudzielenie prezydentowi 
miasta absolutorium. Zanim 
zostanie on poddany pod gło-
sowanie radnych, jeszcze raz 
akceptuje go RIO. – Po zapo-
znaniu się ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu, opiniami 
komisji stałych Rady Miasta na 

jego temat, ze sprawozdaniem 
finansowym wraz ze sprawozda-
niem biegłego rewidenta, opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach na temat spra-
wozdania, a także po wysłucha-
niu wyjaśnień Skarbnika Miasta, 
Komisja Rewizyjna przyjęła 
wniosek w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Prezydenta 
Miasta Gliwice za 2019 r. – uza-
sadniał przewodniczący Komisji, 
radny Zbigniew Wygoda.

 – Dziękuję za wszystkie pozy-
tywne opinie. Trzeba podkreślić, 
że jest to docenienie pracy po-
przedniego prezydenta miasta, 

Zygmunta Frankiewicza, choć ja 
w roku ubiegłym oczywiście tak-
że uczestniczyłem w zarządzaniu 
Gliwicami,  jako zastępca prezy-
denta – podsumował prezydent 
Adam Neumann.

To kolejna pozytywna ocena 
kondycji ekonomicznej Gliwic. 

W kwietniu niezależni eksperci 
z międzynarodowej agencji Fitch 
Ratings uznali, że dzięki ostroż-
nej polityce budżetowej prowa-
dzonej przez władze samorządo-
we miasto jest w dobrej sytuacji 
finansowej. – Gliwice utrzymają 
wskaźniki zadłużenia zgodne 
z ratingami, pomimo oczeki-
wanego pogorszenia koniunk-
tury gospodarczej wywołanego 
pandemią koronawirusa oraz 
wcześniejszymi decyzjami władz 
centralnych w zakresie obniżenia 
stawki PIT (od listopada 2019 r.) 
i podwyżek płac nauczycieli (od 
września 2019 r.), które w pełni 
wpłyną na wyniki finansowe 
Miasta w 2020 r. – czytamy w ra-
porcie Fitch Ratings. Agencja 
potwierdziła międzynarodowe 
długoterminowe ratingi Miasta 
Gliwice (IssuerDefault Rating; 
IDR) dla zadłużenia w walucie 
zagranicznej oraz krajowej na 
poziomie ,,A–" oraz długoter-
minowy rating krajowy na po-
ziomie ,,AA+(pol)". (UM)

„μDOSE” – innowacja  
w świecie archeologii
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WybORy 2020

Młodzi robią Metropolię

Terminy dotyczące głosowania 
korespondencyjnego

 W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego gło-
sowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, 
może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyj-
nego najpóźniej do 7 lipca. 

 Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych po tym terminie, może 
zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca.

Wydział Spraw Obywatelskich informuje:
 3 lipca (piątek) upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu 

pełnomocnictwa do głosowania; kontakt telefoniczny – 32/239-11-69.
 7 lipca (wtorek) upływa termin składania wniosków o dopisanie do spisu 

wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania; kontakt telefo-
niczny: 32/239-11-47, 32/239-11-86, 32/239-11-68.

 Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane będą do 10 lipca (piątek)  
do godz. 15.00.

Wnioski przyjmowane są w holu Urzędu Miejskiego w Gliwicach – wejście  
od strony skweru Doncaster.

Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła w Gliwicach 66,27%. Ważne głosy oddało około 89 tys. miesz-
kańców. największe poparcie w naszym mieście uzyskał Rafał Trzaskowski (39,16% głosów). na drugim miejscu uplasował 
się obecnie urzędujący Prezydent RP Andrzej Duda (31,99%). W skali całego kraju wyniki ułożyły się odwrotnie. Andrzej Duda 
uzyskał 43,50% głosów, a Rafał Trzaskowski 30,46%. Druga tura wyborów, w której wyłoniony zostanie kolejny Prezydent RP, 
w niedzielę 12 lipca. Głosy będzie można oddawać w tych samych lokalach wyborczych co 28 czerwca.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce  
WYBORY PREZYDEnTA RZEcZYPOSPOliTEJ POlSkiEJ – 2020 R.

Tak 
głosowali gliwiczanie

ii TuRA

https://bip.gliwice.eu/
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laTO 2020

Wakacje z GTW

Dzielnice Baildona, Politechnika i Zatorze zapraszają 
na lato pełne atrakcji. Będzie okazja, by poznać swo-
ich sąsiadów i aktywnie spędzić z nimi czas.

W dzielnicy Baildona trwa pro-
jekt „Twoja społeczność – Twoją 
szansą”.  3 lipca spotykamy się 
pod hasłem „Zielono mi”.  Na 
podwórkach przy ul. Jagiellońskiej 
i Zabrskiej Gliwickie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych przygo-
tuje plenerowe stanowisko z.... 
roślinami. To świetna okazja, by 
wymienić się sadzonkami i poznać 
ogrodników z sąsiedztwa. Wyda-
rzenie jest elementem promocji 
Klubu Osiedlowego, który działa 
w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 21. 
Na koniec sierpnia planowany jest 
także festyn sąsiedzki.

Dzielnica Politechnika zaprasza 
seniorów na aktywne wakacje. 

Będą zajęcia nordic walkingu 
z instruktorem, spacery po 
mieście z przewodnikiem i wy-
cieczki szlakiem architektury 
drewnianej. Szczegóły: tel.  604-
-412-638 lub 531-238-750.

W wakacje także Zatorze będzie 
aktywne. Dla dzieci i dorosłych 
przygotowano ciekawe zajęcia 
i warsztaty. Fitness, zumba, 
warsztaty ekologiczne i i inter-
netowa kawiarenka będą dzia-
łać w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 12 przy ul. Lipowej. 
Więcej na stronie zsp12.gliwice.
pl/sp15/aktywne-zatorze. 

 (mm)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach poleca się na wakacje. W wypo-
życzalniach znajdziecie coś ciekawego do poczytania, warto też skorzystać 
z wirtualnej oferty wakacyjnej.

Gliwicka biblioteka poza druko-
wanymi książkami oferuje też 
bezpłatne książki elektroniczne. 
Z bazy Legimi może korzystać 
każdy czytelnik MBP w Gliwi-
cach – wystarczy skontaktować 
się z bibliotekarzami i aktywować 
konto. To jednak nie wszystko, co 
biblioteka zaplanowała w sieci na 
nadchodzące wakacje.

Hasłem lipca i sierpnia w me-
diach społecznościowych MBP 
będą ekowyzwania. W lipcu 
nauczymy się tropić leśne zwie-
rzęta i rozpoznawać polskie ro-
śliny, będziemy także pamiętać 
o segregacji śmieci i starać się 
ograniczyć ich ilość. Warto też 
sprawdzić dwie mobilne gry te-

renowe, które można „odpalić” 
w plenerze i zagrać na przykład 
w „Leśne bingo”.

Miłośnicy historii naszego miasta 
w Internecie spotkają się z Bo-

gusławem Traczem, autorem 
znakomitej książki „Gliwice. Bio-
grafia miasta”. Dla spragnionych 
sztuki przygotowana została 
wystawa ekslibrisów. Więcej na 
biblioteka.gliwice.pl. (mm)

Zajęcia survivalovo-militarne i turnusy kulturalne – to 
wakacyjna oferta Stowarzyszenia GTW dla młodych 
gliwiczan. Frajda murowana!

Dzieci od 6 do 12 lat mogą uczest-
niczyć w Coolturalnych Wakacjach 
w Stacji Artystycznej Rynek. Podczas 
tygodniowych turnusów dzieci 
będą miały opiekę i towarzystwo ró-
wieśników od godz. 8.00 do 16.00. 
Będzie dużo sztuki, ciekawych 
warsztatów i kreatywnej zabawy. 
Planowane są także wycieczki. 
Pierwsza grupa startuje już 6 lipca. 
Szczegóły i zgłoszenia: 504-676-972, 
zapisysar@gmail.com.

Młodzież, która ma ochotę spraw-
dzić się ratownictwie albo surviva-
lu, powinna zainteresować się za-
jęciami survivalowo-militarnymi. 

To propozycja dla osób od 12 do 
20 lat. W czasie zajęć uczestnicy 
spróbują swoich sił w strzelectwie, 
wspinaczce, terenoznawstwie 
i sztukach walki. Zajęcia będą or-
ganizowane w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Zgłosze-
nia: d.opoka@gtwgliwice.pl.

W sierpniu dla pełnych niespo-
żytej energii gliwiczan przygoto-
wano Gliwickie Lato w Mieście. 
Na boisku przy ul. Orkana będzie 
piłka nożna, rugby, gry i zabawy 
na świeżym powietrzu. Więcej 
informacji na www.gtwgliwice.pl. 
 (mm)

W lipcu Teatr Miejski w Gliwicach zaprasza dzieci do udziału w dwóch wyda-
rzeniach w internecie. na kanale YouTube instytucji będzie można zobaczyć 
spekatal „Tuwim dla dzieci” i wziąć udział w warsztatach teatralnych.
5 lipca o godz. 16.00 rozpocznie 
się transmisja przedstawienia 
w reżyserii Jerzego Jana Połoń-
skiego, zastępcy dyrektora ds. ar-
tystycznych w gliwickim teatrze. 
Pamiętacie kultowy wiersz „Lo-
komotywa”? Autorem jest Julian 
Tuwim, jeden w najważniejszych 
polskich poetów XX wieku.

W spektaklu „Tuwim dla dzie-
ci” pojawią się utwory znane 
i lubiane, ale też te mniej po-
pularne – wszystko okraszone 
solidną dawką muzyki. Oprócz 
wierszy Juliana Tuwima będą 
też cienie, lalki i maski! Wspa-
niała zabawa dla całej rodziny 
gwarantowana.

Dobrze się bawić będą dzieci od 
5 lat – spektakl potrwa około 60 
minut. A dla tych, których teatr 
cieni zainteresuje nieco bardziej, 
na 15 lipca zaplanowano warsz-

taty teatru cieni z Kornelem 
Sadowskim – „Garaż Kornela”. 
Szczegóły będą dostępne na 
stronie www.teatr.gliwice.pl.
 (mm)

lato to czas wolny od zajęć edukacyjnych, ale nie znaczy to, że Miasto Gliwice 
zapomina o swoich uczniach. coroczne warsztaty w Młodzieżowym Domu 
kultury w Gliwicach cieszą się wielkim zainteresowaniem, ale to nie wszystko, 
co jednostki oświatowe przygotowały na wakacje 2020.
Po trudach nauki zdalnej czas 
na zasłużony odpoczynek. 
MDK w Gliwicach tradycyjnie 
zaprasza do świata muzyki, 
plastyki, tańca i sportu. Harmo-
nogram jest dostępny na mdk.
gliwice.pl. Darmowe zajęcia 
artystyczno-techniczne orga-
nizuje także Centrum Inicjatyw 
Społecznych. Trwają spotkania 
rzemieślnicze, 14 lipca startują 
warsztaty ogrodnicze. Zgło-
szenia i szczegóły: kontakt@ 
cis-gliwice.pl. Na sportowo bę-
dzie można spędzić lato w So-
śnicy. KS Sośnica zaprasza na 

zajęcia piłkarskie dla dzieci od 4 
do 6 lat oraz treningi piłki noż-
nej i sztuk walki dla dzieci i mło-
dzieży od 7 do 14 lat. Zajęcia są 

bezpłatne i będą się odbywać 
do końca sierpnia. Szczegóły 
i zapisy: 601-365-320, kssosnica 
@op.pl.  (mm)

lato w dzielnicach Z książką w plenerze

Wirtualny teatr

Wakacje w oświacie
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„Tuwim dla dzieci”,  
reż. J.J. Połoński

http://zsp12.gliwice.pl/sp15/aktywne-zatorze/
http://zsp12.gliwice.pl/sp15/aktywne-zatorze/
https://biblioteka.gliwice.pl/
http://www.gtwgliwice.pl/
https://teatr.gliwice.pl/
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laTO 2020

3 i 4 lipca Arena Gliwice proponuje gliwiczanom wyjątkowe kino. Widzowie będą mogli oglądać film, rozsiadając się 
wygodnie na trybunach lub korzystając z uroków kina samochodowego.
Jeśli ktoś tęskni za naprawdę 
dobrą komedią romantyczną, 
zdecydowanie powinien wybrać 
się do Areny Gliwice na piątkowy 
seans „Czterech wesel i pogrze-
bu”. Mimo tego, że minęło wiele 
lat od film ten ogląda się tak 
samo dobrze, a jego tematyka 
jest wciąż aktualna. Tej zabaw-
nej historii miłosnej z mocnym 
angielskim klimatem oraz świet-
nymi rolami Hugh Granta i Andie 
MacDowell, trudno odmówić 
uroku.

W drugiej połowie lat 60. Ame-
ryka żyła historią Buforda Pusse-
ra – szeryfa, który w pojedynkę 
postanowił walczyć z przestęp-
czością w swoim regionie.  

Na jej podstawie nakręcono 
film „Z podniesionym czołem”. 
Podczas drugiego dnia letnie-
go kina, w sobotę, widzowie 
zobaczą nowszą wersję z 2004 
roku, z główną rolą znanego 
wrestlera, Dwayne’a „The Rock” 
Johnsona.

Sprzedaż biletów jest dostępna 
tylko internetowo na stronie 
www.eventim.pl. Bilety: 10 zł 
miejsce siedzące na trybunach 
lub 30 zł samochód. Seanse 
rozpoczną się o godz. 20.00.

Wszystkie imprezy odbywają 
się z zachowaniem najwyższych 
standardów bezpieczeństwa. 
Korzystaj z wakacji bez żadnych 
obaw!

 (Arena Gliwice/Daria Piprek

Te wakacje z pewnością będą nieco inne niż poprzednie. Z niektórych obiektów będzie można korzystać 
na nowych zasadach sanitarnych, niektóre będą nieczynne. Jednak, aby umilić młodym gliwiczanom czas 
wypoczynku, Miejski Zarząd usług komunalnych w Gliwicach tradycyjnie zaprasza dzieci spędzające lato 
w mieście na bezpłatne zajęcia piłki nożnej, lekkoatletyki i koszykówki. Ale to niejedyne wakacyjne atrakcje.
Dla najmłodszych gliwiczan 
przygotowywane są dwa tur-
nusy zajęć lekkoatletycznych 
i dwa z koszykówki. Odbędą się 
one w lipcu i sierpniu. Zapla-
nowano też trzy turnusy zajęć 
piłkarskich. Dokładne terminy 
sportowych spotkań oraz in-
formacje dotyczące zapisów 
można znaleźć na stronie mzuk.
gliwice.pl. Dostępne są też korty 
tenisowe przy ul. Kosynierów 
(w godz. od 8.00 do 22.00) oraz 
boiska wielofunkcyjne „Orlik” 
przy ul. Jasnej i „Piaskowa Doli-
na” przy ul. Piaskowej (od godz. 
7.00 do 22.00). 

Od 29 czerwca czynna jest 
kryta pływalnia „Olimpijczyk” 
w dzielnicy Kopernika. Na ba-
senie obowiązują nowe zasady 
sanitarne, m.in. w obiekcie 
jednocześnie będą mogły 
przebywać tylko 34 osoby – 
szczegółowe informacje na ten 
temat dostępne są na stronie 
internetowej MZUK (https://

mzuk.gliwice.pl/2020/06/12/
ponowne-otwarcie/). Otwar-
ty dla gości jest też ośrodek 
wypoczynkowy „Czechowice” 
(bilet 3 zł). Do końca sierpnia 
zamknięte będą natomiast pły-
walnie „Mewa” oraz „Delfin”. 

Na wakacyjny spacer zaprasza 
również Palmiarnia Miejska 
– gliwickie tropiki są czynne 
codziennie w godz. od 11.00 

do 18.00. W obiekcie jedno-
cześnie mogą przebywać 82 
osoby. Szczegółowe informacje 
dotyczące nowych zasad sani-
tarnych obowiązujących w pal-
miarni można znaleźć na stronie 
internetowej MZUK (https://
mzuk.gliwice.pl/2020/05/27/
spacer-w-palmiarni/). 

Miłośnicy słońca mogą korzystać 
z kąpieli na terenie Kąpieliska 

Leśnego. Będzie czynne od 3 
lipca, w godz. od 10.00 do 19.00 
(kasy do godz. 18.30). Będą obo-
wiązywały zaostrzone zasady 
sanitarne, m.in. zamknięte będą 
szatnie, a limit osób przebywają-
cych na obiekcie wyniesie 5760. 
Czynne będą toalety, jednak 
personel będzie weryfikował 
liczbę korzystających z nich 
osób. Trzeba też będzie zacho-
wać 2-metrowy odstęp w kolejce 
do kasy. Ceny biletów pozostają 
bez zmian – 6 i 12 zł.   (mf)

Ruszyła możliwość zwiedzania Areny Gliwice. Od 
26 czerwca można zobaczyć najciekawsze, niedo-
stępne na co dzień zakamarki jednej z najwięk-
szych hal widowiskowo-sportowych w Polsce.

W zależności od wybranej trasy 
będzie można zwiedzić każdy 
z poziomów i zejść na płytę are-
ny, na której występowali m.in. 
Viki Gabor i Armin van Buuren. 
Zwiedzanie jest płatne i odbywa 

się w grupach z przewodnikiem. 
Obowiązuje rezerwacja miejsca 
za pomocą strony internetowej. 
Cennik oraz system rezerwacji 
dostępny na arenagliwice.com.  
 (Arena Gliwice/Daria Piprek)

Ruszyła Summer Arena. 
Strefa letnich aktywno-
ści znajduje się przed 
Areną Gliwice od strony 
parku chrobrego.
Dzieje się od rana do wieczora! 
Można wziąć udział w zajęciach 
sportowych pod okiem trenera, 
skosztować ciekawego jedzenia 
oferowanego przez food-trucki, 
a wieczorem potańczyć. A to 
dopiero początek – darmowe 
atrakcje kulturalno-sportowe 

będą dostępne dla mieszkań-
ców Gliwic w każdą wakacyjną 
sobotę i niedzielę, aż do końca 

sierpnia. Wstęp jest bezpłatny. 
Zapraszamy! 
 (Arena Gliwice/Daria Piprek)

Gratka dla miłośników kina i motoryzacji

Wakacje na sportowo

Alternatywa dla dużych koncertów

Podwieszany ekran, na którym wyświetlane będą filmy ma ponad 
4 metry wysokości.
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https://www.eventim.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/2020/06/12/ponowne-otwarcie/
https://mzuk.gliwice.pl/2020/06/12/ponowne-otwarcie/
https://mzuk.gliwice.pl/2020/06/12/ponowne-otwarcie/
https://mzuk.gliwice.pl/2020/05/27/spacer-w-palmiarni/
https://mzuk.gliwice.pl/2020/05/27/spacer-w-palmiarni/
https://mzuk.gliwice.pl/2020/05/27/spacer-w-palmiarni/
https://arenagliwice.com/
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OGłOSZEniA
OFERTY PRACY

Przedsiębiorstwo 
komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Gliwicach, 

ul. chorzowska 150,
ogłasza nabór na stanowisko kierownika 

Działu Zaopatrzenia i Magazynów. 
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
1. Organizowanie pracy działu w celu zapewnienia pra-

widłowego i terminowego wykonania obowiązków 
służbowych przez podległych pracowników, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz za-
sadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Sprawowanie nadzoru nad ilościowym i jakościo-
wym przyjmowaniem materiałów do magazynów 
zgodnie z przepisami.

3. Sprawdzanie prawidłowości działania miar, wag, 
dystrybutorów i zbiorników paliw oraz terminowe 
zgłaszanie ich do legalizacji.

4. Składanie zamówień na części i materiały potrzebne 
do prawidłowej działalności PKM oraz realizowanie ich 
na bieżąco lub pilotowanie realizacji z wyprzedzeniem.

5. Kontrola stanu oleju napędowego w zbiornikach 
podziemnych oraz planowanie dostaw.

6. Prowadzenie dziennej ewidencji zużytych olejów 
smarowych zwolnionych z akcyzy, wynikającej z prze-
pisów prawa i nadzorowanej przez Urząd Celny.

7. Nadzór nad sporządzaniem protokołów reklama-
cyjnych na części autobusowe i inne towary pod-
legające gwarancji.

8. Kontrola prawidłowego składowania materiałów 
zgodnie z odpowiednimi normami oraz z uwzględ-
nieniem normatywnej nośności regałów magazy-
nowych.

9. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ewidencji 
w zakresie przyjmowania i wydawania materiałów.

10. Współpraca ze służbami technicznymi, służbą maga-
zynową i innymi komórkami PKM w zakresie ustala-
nia potrzeb zakupów wynikających z realizacji zadań 
bieżących oraz planowanych, uwzględniając przy 
tym stan zapasów magazynowych.

11. Analiza zapotrzebowań z magazynów pod kątem 
zasadności zakupu, zgodności z umowami, cen 
i terminów realizacji.

12. Przygotowanie zapotrzebowań na części autobuso-
we, oleje, smary, płyny, odzież i materiały pomocni-
cze, na podstawie zapotrzebowań z innych działów, 
stanów minimalnych oraz kartotek zerowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• kursy i szkolenia związane ze specyfiką pracy na 

stanowisku.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, systematycz-

ność, komunikatywność, odporność na stres, umie-
jętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwa-

lifikacje.
List motywacyjny oraz życiorys zawodowy powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert
Dokumenty w zamkniętej kopercie należy składać 
w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 do 10 lipca  
2020 r. w godz. od 7.30 do 14.00.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandy-
daci, którzy spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu 
o naborze. O terminie rozmowy kandydaci będą infor-
mowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwrócone. Oferty niewy-
korzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po 
zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/330-46-02.

informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsię-
biorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Chorzowska 150; adres 
e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 
273604433.

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych 
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@
pkm-gliwice.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących 
celach: 
• rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kan-
dydata na wolne stanowisko pracy,

• archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych 
w powyższych celach są:
• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 

1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający 
z Kodeksu Pracy,

• prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 
6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie 
i udokumentowanie podawanych przez Panią/Pana danych 
osobowych i jest oparty na art. 221 § 5 Kodeksu Pracy,

• w zakresie, w jakim podaje Pan/Pani w dowolnej formie 
i z własnej inicjatywy dodatkowe dane osobowe, inne 
od zakresu wymaganego przez przepisy prawa, podsta-
wą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda 
na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2  
lit. a rozporządzenia oraz przepisy art. 22 1a-1b Kodeksu pracy).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być osoby upo-
ważnione przez administratora danych osobowych dostawcom 
systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu 
lub kurierowi w przypadku prowadzenia korespondencji.

5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem 
ustawowym. Podanie danych w wymaganym zakresie jest 
obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych 
będzie pozostawienie Pana/Pani aplikacji bez rozpatrzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej 
będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od daty zakoń-
czenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub do momentu 
wycofania zgody (dla zakresu objętego zgodą). 
W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru zostanie 
włączona do Pana/Pani akt pracowniczych i będzie przecho-
wywana zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywi-
dualnych przypadkach w celach związanych z ustalaniem, 
dochodzeniem lub obroną roszczeń.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zau-
tomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także przenoszenia danych.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

zAgOsPOdAROwAniE PRzEsTRzEnnE

kOmunikATY

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru położonego w rejonie  

ulic Jana nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej  
i Orląt śląskich

(sporządzonego na podstawie  
uchwały numer III/45/2019 Rady Miasta Gliwice z 7 lutego 2019 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), 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 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), 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 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, od 9 lipca do 6 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A). 
Sposoby zapoznania się z projektem miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz prognozą oddziaływania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzenne\Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzennej (Geoportale\Geoportal planistyczny, „MPZP 

wyłożenie publiczne”),
• kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego UM Gliwice, 

którzy udzielać będą odpowiedzi na pytania dotyczące ww. projektu planu – pod  
nr. tel.: 32/338-65-12, 32/338-65-10, w godzinach pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami Wydziału Planowania Przestrzennego UM 
Gliwice poprzez e-mail: pp@um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu miejscowego planu i prognozy oddziaływania na 
środowisko w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A). 

Ze względu na zagrożenie cOViD-19 oraz związany z nim ograniczony dostęp do bu-
dynku urzędu, preferowane są pierwsze cztery sposoby zapoznania się z projektem 
planu i prognozą. Bezpośredni wgląd do ww. dokumentów jest możliwy wyłącznie po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikami Wydziału Planowania 
Przestrzennego uM Gliwice (nr tel.: 32/338-65-12, 32/338-65-10). 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się 23 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 
– sala 146 (I piętro), o godz. 16.30. 
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie zamiaru wzięcia udziału w dyskusji publicznej w ter-
minie do 22 lipca 2020 r. (nr tel.: 32/338-65-12, 32/338-65-10), z uwagi na konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom dyskusji. 
Osoby, które nie umówią telefonicznie osobistej wizyty w celu bezpośredniego wglądu 
do projektu planu i prognozy, bądź nie zgłoszą w wyznaczonym terminie chęci udziału 
w dyskusji publicznej, nie będą miały możliwości wejścia do budynku urzędu. konieczne 
jest zaopatrzenie się w maseczki, ponieważ urząd Miejski w Gliwicach nie zapewnia 
maseczek dla interesantów. 
Powyższe obostrzenia obowiązują do czasu utrzymania ograniczeń wynikających 
z zagrożenia cOViD-19.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejsco-
wego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta 
Gliwice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu 

oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie 
do 20 sierpnia 2020 r.: 
• w formie papierowej – drogą pocztową, na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-

cięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, poprzez wrzucenie uwag do pojemników na 
korespondencję umieszczonych w budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach lub 
– w przypadku uruchomienia Punktów Obsługi Mieszkańców – na stanowiskach 
informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu,

• jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

• jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Gliwice, a w przypad-
ku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

OgŁOszEniE
PREzYdEnTA miAsTA gLiwiCE

inFORMAcJA SZcZEGÓłOWA O OcHROniE DAnYcH OSOBOWYcH ZBiERAnYcH PRZEZ uRZĄD MiEJSki W GliWicAcH1

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

Dane kontaktowe inspektora 
Ochrony Danych

1. korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, 

w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

cele i podstawa prawna 
przetwarzania danych 

osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. 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 realizowanych w interesie publicznym na podstawie 

art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2020 r., poz. 293): 

–  art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
–  art. 17 pkt 1 i 11.

Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych 
i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

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

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

Prawa osób, których dane 
dotyczą, w tym dostępu do 

danych osobowych

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

ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności 

osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji 
przysługujących praw

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

Prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego

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

informacja o wymogu/ 
dobrowolności podania 

danych oraz konsekwencjach 
niepodania danych osobowych

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

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, 

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

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

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

Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy  
ul. Olchowej 26A w Gliwicach wraz ze zmianą sposobu  

ogrzewania na instalację gazową wraz z pracami towarzyszącymi.
Termin składania ofert: 10 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 10 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na

wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku przy  
ul. Rolników 254 w Gliwicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania 

na instalację gazową wraz z pracami towarzyszącymi.
Termin składania ofert: 9 lipca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 lipca 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.zbmgliwice.pl

http://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:info%40pkm-gliwice.com.pl?subject=
mailto:iod@pkm-gliwice.com.pl
mailto:iod@pkm-gliwice.com.pl
mailto:pp@um.gliwice.pl
mailto:pp%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.zbmgliwice.pl
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://zbmgliwice.pl/
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OGłOSZEniA

ObwiEszCzEniA

OFERTY PRACYkOmunikATY

ii. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Nr działki 

wchodzącej  
w pas 

drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki 
poza 

pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 318/5 318/12 0,0067 318/13 0,0070 Żerniki318/14 0,0172

2. 432 432/1 0,0425 432/2 0,0784 Żerniki432/3 1,1291

3. 433/2 433/3 0,0485 433/4 0,0436 Żerniki433/5 1,2351

4. 434 434/1 0,0242 434/2 0,0305 Żerniki434/3 0,3492

5. 435/3 435/5 0,0255 435/6 0,0372 Żerniki435/7 0,3391

6. 437 437/1 0,0550 437/2 0,0859 Żerniki437/3 0,6452
7. 439/5 439/10 0,0481 439/11 0,0039 Żerniki
8. 442/2 442/13 0,0422 442/14 0,0020 Żerniki
9. 444/1 444/4 0,0054 444/5 0,0861 Żerniki

10. 462/2 462/3 0,0023 462/4 0,0054 Żerniki
11. 463 463/1 0,0005 463/2 0,0405 Żerniki
12. 476 476/1 0,0476 476/2 0,1096 Żerniki
13. 477/1 477/3 0,0885 477/4 0,4461 Żerniki

14. 478 478/1 0,0799 478/2 0,0488 Żerniki478/3 0,3194

15. 479 479/1 0,0557 479/2 0,1885 Żerniki479/3 0,0329

16. 481 481/1 0,0628 481/2 0,2234 Żerniki481/3 0,0186

17. 1643 1643/1 0,0200 1643/2 0,0688 Żerniki1643/3 0,3722
18. 1753/4 1753/24 0,0096 1753/25 0,1373 Żerniki

ObwiEszCzEniE
PREzYdEnTA miAsTA gLiwiCE

AB.6740.7.6.2019 z 24 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (t.j. DzU z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 11f ust. 3 ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1474 ze zm.), Prezydent Miasta 
Gliwice zawiadamia, że 16 czerwca 2020 r. wydał decyzję nr 1/2020 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Budowa drogi gminnej – połączenie ul. T. chałubińskiego (droga gminna 
nr 130409 S) z ul. Tarnogórską (droga krajowa nr 78) w Gliwicach”,

jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gliwice nieruchomości 

znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,

• zatwierdzono projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicznych – ul. T. chałubiń-

skiego (drogi gminnej nr 130409 S) oraz ul. Tarnogórskiej (drogi krajowej  
nr 78), budowy urządzeń wodnych, budowy/przebudowy sieci uzbrojenia 
terenu i budowy zjazdów oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nie-
ruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono na 
wykonanie tych obowiązków,

• odmówiono nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
i. inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi gminnej 
(w nawiasie podano pierwotny numer działki):

Obręb Żerniki:
245, 246, 247, 318/12 (318/5), 326, 327, 328, 376, 377, 427/2, 432/1 (432), 
433/3 (433/2), 434/1 (434), 435/5 (435/3), 437/1 (437), 439/10 (439/5), 442/13 

(442/2), 444/4 (444/1), 448/15, 457/4, 462/1, 462/3 (462/2), 463/1 (463), 
476/1 (476), 477/3 (477/1), 478/1 (478), 479/1 (479), 481/1 (481), 1643/1 
(1643), 1753/2, 1753/3, 1753/24 (1753/4).

2. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy 
podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku  
(art. 11f ust. 1 pkt 8) lit. e), f), g) i h)), tj. przebudowy innych dróg publicznych 
– ul. T. chałubińskiego (drogi gminnej nr 130409 S) oraz ul. Tarnogórskiej 
(drogi krajowej nr 78), budowy urządzeń wodnych, budowy/przebudowy 
sieci uzbrojenia terenu i budowy zjazdów (w nawiasie podano pierwotny  
numer działki):

Obręb Żerniki:
248, 437/2 (437), 476/2 (476), 481/2 (481), 483, 1642, 1643/2 (1643), 1643/3 
(1643), 1647, 1753/1.

iii. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według 
ewidencji gruntów, które staną się własnością Gminy 
Gliwice, z dniem w którym decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2

Numer 
działki

Numer 
działki 

pierwotnej
Obręb

Oznaczenie 
podmiotu na 
którego rzecz 
ma nastąpić 

przejęcie
Lp. 1. 2. 3. 4.
1. --- 246 Żerniki Gmina Gliwice
2. 318/12 318/5 Żerniki Gmina Gliwice
3. 432/1 432 Żerniki Gmina Gliwice
4. 433/3 433/2 Żerniki Gmina Gliwice
5. 434/1 434 Żerniki Gmina Gliwice
6. 435/5 435/3 Żerniki Gmina Gliwice
7. 437/1 437 Żerniki Gmina Gliwice
8. 462/3 462/2 Żerniki Gmina Gliwice
9. 463/1 463 Żerniki Gmina Gliwice

10. 476/1 476 Żerniki Gmina Gliwice
11. 478/1 478 Żerniki Gmina Gliwice
12. 479/1 479 Żerniki Gmina Gliwice
13. 481/1 481 Żerniki Gmina Gliwice
14. 1753/24 1753/4 Żerniki Gmina Gliwice

POucZEniE:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – p. Moniką 

Bauer, pod numerem telefonu: 32/239-13-28 lub 32/238-54-64. Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, przyjmowanie umówionych 
telefonicznie klientów odbywa się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na wyznaczonym w tym celu stanowisku. 

2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 
prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kpa).

* publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim 
Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).

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

44-100 Gliwice,
ogłasza nabór  
na stanowisko

kontrolera  
Strefy Płatnego Parkowania

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na sta-
nowisku będzie należało:
• sprawdzanie opłat samochodów zaparkowa-

nych w Strefie Płatnego Parkowania (praca 
w zmiennych warunkach atmosferycznych).

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie średnie,
• znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu 

drogowym oraz ustawy o drogach publicznych,
• podstawowa znajomość topografii miasta 

Gliwice,
• umiejętność sprawnego posługiwania się 

komputerem i smartfonem,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatyw-

ność, kultura osobista,
• odpowiedzialność, dokładność, efektywność 

w działaniu, wysoka odporność na stres i pra-
cę pod presją czasu,

• spostrzegawczość i podzielność uwagi,
• zdolność szybkiego uczenia się.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na podobnym sta-

nowisku,
• mile widziane prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

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

i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w fir-

mie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, 
prześlij nam list motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 
adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie „Kan-
dydat na stanowisko kontrolera Strefy Płatnego 
Parkowania” lub złóż osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy  
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy.
inne informacje:
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-

brane po sześciu miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

ogłasza nabór na stanowisko
administratora ds. systemów informatycznych 

(administrator systemów linux / SYSOPS)
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• administrowanie serwerami 

i aplikacjami,
• tworzenie i automatyzacja pro-

cesów przy użyciu skryptów lub 
dostępnych narzędzi,

• współpraca z innymi zespołami 
przy wdrażaniu nowych rozwiązań 
i projektów,

• dokumentowanie oraz współdzie-
lenie wiedzy w zespole,

• dbałość o ciągłość pracy syste-
mów IT administrowanych przez 
firmę,

• diagnozowanie oraz rozwiązy-
wanie problemów związanych 
z awariami urządzeń i systemów 
informatycznych,

• opieka nad systemami informa-
tycznymi klientów.

Nasze wymagania to:
• bardzo dobra znajomość i do-

świadczenie z systemami ope-
racyjnymi Linux (mile widziane 
certyfikaty),

• minimum dwa lata doświadcze-
nia zawodowego w udzielaniu 
wsparcia na poziomie 2 i/lub  
3 linii w środowisku opartym 
o system Linux,

• bardzo dobra znajomość i do-
świadczenie związane z konte-
nerami (docker),

• doświadczenia w konfiguracji 
serwerów http (apache, nginx), 
load balancer (haproxy), serwe-
rów pocztowych (postfix),

• umiejętność automatyzacji zadań, 
wykorzystując dostępne narzę-
dzia i języki (np.: bash, python, 
perl, ansible, puppet i chef),

• praktyczne doświadczenie zwią-
zane z implementacją, konfigu-
racją i utrzymaniem środowiska 
opartego o rozbudowane systemy 
Linuxowe,

• samodzielność w podejmowa-
nych działaniach, jak również 
umiejętność współpracy z ze-
społem,

• zaangażowanie oraz sumienność 
w realizacji powierzonych zadań,

• prawo jazdy kat. B, 

• znajomość języka angielskiego 
w stopniu pozwalającym na czy-
tanie dokumentacji,

• umiejętności analityczne, skru-
pulatność.

Dodatkowym atutem będzie:
• umiejętność wykorzystania na-

rzędzi takich jak: git, jenkins, svn,
• znajomość technologii i praktyk 

monitorowania infrastruktury,
• wiedza w zakresie zagadnień do-

tyczących sieci,
• znajomość infrastruktury sprzę-

towej stosowanej w Data Center 
(serwery, macierze), 

• wiedza w zakresie systemów Win-
dows, w tym Windows Server, 
Active Directory,

• znajomość systemów wirtuali-
zacyjnych oraz systemów back- 
upowych.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do 

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

kompetencji i kwalifikacji zawo-
dowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 
pracę w firmie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam list motywacyj-
ny, swoje CV wraz z oświadczeniem 
zawierającym zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „kandy-
dat na stanowisko administratora  
ds. systemów informatycznych” lub 
złóż osobiście w sekretariacie Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy  
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowie-
dzi jedynie na wybrane oferty pracy.
inne informacje:
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, 

a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

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

44-100 Gliwice,
ogłasza nabór na stanowisko

młodszy specjalista ds. serwisu
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii instalacji teletechnicz-

nych, światłowodowych oraz urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych,

• realizacja planów konserwacji instalacji oraz urządzeń,
• wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii oraz bieżącej 

eksploatacji urządzeń monitoringu CCTV, sieci światło-
wodowych,

• montaż instalacji elektrycznych, światłowodowych, te-
leinformatycznych,

• praca z dokumentacją techniczną, sporządzanie raportów, 
rejestrowanie wykonanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny elektryki, elektroniki 

i transmisji światłowodowej,
• znajomość arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel,
• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m,
• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia elektryczne SEP E1 do 1kV,
• umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, 

sumienność, dobra organizacja pracy, 
• odpowiedzialność, dokładność, efektywność w działaniu 

oraz odporność na stres.
Dodatkowym atutem będzie:
• praktyczna znajomość protokołów i usług sieciowych,
• umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych,
• wiedza w serwisowaniu automatów sprzedających, bile-

towych lub parkomatów,
• umiejętność obsługi agregatów prądotwórczych,
• prawo jazdy kat. B+E, uprawnienia zwyżki, HDS, inne.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji 

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

bilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres:  
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat na stano-
wisko młodszego specjalisty ds. serwisu” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
inne informacje:
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu 

miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

iV. Ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania przebudowy innych dróg publicznych, budowy urządzeń 
wodnych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz budowy zjazdów:

Tabela nr 3

Numer 
działki 

po 
podziale

numer działki 
pierwotnej 

lub nie 
podlegającej 
podziałowi

numer księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
zajętości 

terenu w m2

Zakres prac ograniczających 
korzystanie z nieruchomości

Obręb: Żerniki
Lp. 1. 2. 3. 4. 5.
1. --- 248 GL1G/00023095/6 24 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej.
2. 437/2 437 GL1G/00046462/7 8 Budowa fragmentu zjazdu.
3. 476/2 476 GL1G/00023579/3 31 Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

wraz z wylotem do rowu R-V.
4. 481/2 481 GL1G/00008656/6 7 Przebudowa napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej nN.
5. --- 483 GL1G/00049129/2 2 Przebudowa napowietrznej sieci 

elektroenergetycznej nN.

6. --- 1642 GL1G/00023067/1 128

Przebudowa drogi gminnej  
– ul. T. Chałubińskiego, przebudowa 
sieci elektroenergetycznych nN oraz 
oświetlenia ulicznego, przebudowa 
odcinka sieci gazowej n/c, budowa 

fragmentu sieci kanalizacji deszczowej.
7. 1643/2 1643 GL1G/00048551/2 33 Budowa zjazdu.
8. 1643/3 1643 GL1G/00048551/2 85 Budowa zjazdu.

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej  

Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  

z publikacją ogłoszenia,  
organizowanego wg procedur  

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

remont instalacji cO i ccW  
w budynku kotłowni WP-70 

oraz w budynku sprężarkowi.
Termin składania ofert:  

10 lipca 2020 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert:  

10 lipca 2020 r. o godz. 10.05

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

kOMunikAT
Miasto Gliwice dzięki do-
tacji celowej przyznanej 
przez Górnośląsko-Zagłę-
biowską Metropolię w ra- 
mach Programu działań 
na rzecz zwalczania niskiej 
emisji realizuje w roku 
2020 projekt pod nazwą 
„kompleksowa termo-
modernizacja budynków 
wraz ze zmianą systemu 
ogrzewania w 2020 r.”. 
Przekazane środki finanso-
we przeznaczone zostaną 
na kompleksowe termo-
modernizacje oraz zmiany 
systemów ogrzewania.

mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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OGłOSZEniA

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości.
22 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206* rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony 
na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka  
nr 559/3, obręb Stare Gliwice i działka nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, położonych w Gliwicach przy 
ul. Szmaragdowej, stanowiących własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
557 500,00 zł
Wadium: 55 800,00 zł
Minimalne postąpienie: 5580,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i kW:
• działka nr 559/3, obręb Stare Gliwi-

ce, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
o pow. 0,1253 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00055731/0,

• działka nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, 
użytek dr – drogi, o pow. 0,0198 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00031308/2. 

Łączna powierzchnia gruntu: 0,1451 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gli-
wice, położone są przy ul. Szmaragdowej, 
w pobliżu drogi krajowej nr 88. Sąsiedztwo 
stanowi zabudowa mieszkaniowa. Kształt 
nieruchomości zbliżony do trapezu. Działki są 
ogrodzone, zagospodarowane pozostałościa-
mi po ogródkach przydomowych. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowe-
go do drogi publicznej, tj. ul. Szmaragdowej, 
nowo utworzonym zjazdem. Ewentualna re-
alizacja inwestycji na powyższym terenie win-
na zostać poprzedzona złożeniem wniosku 
(4a) do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
bowiem warunki włączenia ruchu drogowego 
z działki do drogi publicznej należy rozpatry-
wać indywidualnie, gdyż uzależnione są one 
od natężenia ruchu, które będzie generować 
inwestycja oraz innych nieznanych na chwilę 
obecną okoliczności.  
Sieci uzbrojenia dostępne w pobliżu granicy 
nieruchomości, tj. w ul. Szmaragdowej. Wa-
runki techniczne podłączenia do sieci uzbro-
jenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowych działek może 
przechodzić sieć drenarska, w momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypad-
ku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest 
do usunięcia awarii na własny koszt oraz we 
własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w tere-
nie, treścią ksiąg wieczystych, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisa-
mi miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położone są 
przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje 
działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice, 
w stanie istniejącym. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działki nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gli-
wice, położone są na terenie, dla którego 
od 22 lipca 2018 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
„dzielnicę Stare Gliwice”. Plan ten uchwalony 
został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą 
nr XXXVIII/832/2018 z 14 czerwca 2018 r., 
która opublikowana została w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego  
z 2018 r., poz. 3935.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, przedmio-
towe działki znajdują się na terenie oznaczo-
nym symbolem 6Mn/u, co oznacza tereny 
mieszkaniowo-usługowe o niskiej intensyw-
ności zabudowy.

Dla ww. terenu ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe;
2) zasady zagospodarowania terenu – bu-

dynki mieszkalne jednorodzinne w za-
budowie wolnostojącej lub bliźniaczej.

Dla ww. terenu została ustalona na rysunku 
planu miejscowego nieprzekraczalna linia 
zabudowy. Zatem zabudowa kubaturowa 
nie będzie mogła wychodzić poza nieprze-
kraczalną linię zabudowy i tym samym nie 
będzie możliwa w obrębie działki nr 1334/2, 
obręb Stare Gliwice.
Ponadto przedmiotowy teren znajduje się 
w granicach złoża węgla kamiennego Gli-
wice 337 WK.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 września 2020 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta 
nieruchomości” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki nieruchomościami 
uM Gliwice, przy ul. Jasnej 31A. na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie oso-
by licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 55 800,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. 
nr 559/3 i 1334/2, obręb Stare Gliwice, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość bę-
dzie nabywana”. Wadium winno być uzna-
ne na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
15 września 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe 
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

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

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, na-
leży okazać: aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku 

osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej – w przypadku 
osoby fizycznej,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego – w przypadku pełnomoc-
nika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr PM-2232/2020 z 28 kwietnia 2020 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego pra-
wa własności nieruchomości oznaczonych 
geodezyjnie jako niezabudowane działki:  
nr 559/3, obręb Stare Gliwice, o powierzch-
ni 0,1253 ha, KW nr GL1G/00055731/0,  
nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, o powierzch-
ni 0,0198 ha, KW nr GL1G/00031308/2, po-
łożonych w Gliwicach przy ul. Szmaragdowej, 
stanowiących własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowych nieruchomo-
ści nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem za-
warcia umowy przenoszącej własność z za-
strzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości 
powinien być zawarty w terminie do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 22 paź-
dziernika 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie przed wyznaczonym 
terminem aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM Gliwice w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338- 
-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 65 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490).

niERuChOmOśCiOFERTY PRACY

inFORMAcJA SZcZEGÓłOWA O OcHROniE DAnYcH OSOBOWYcH ZBiERAnYcH  
PRZEZ uRZĄD MiEJSki W GliWicAcH1

gospodarowanie nieruchomościami

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

Odbiorcy danych osobowych

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

padkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

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

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 
profilowanie

W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

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

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

PREzYdEnT miAsTA gLiwiCE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. dzu z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.),

OgŁAszA

●  malarz konstrukcji stalowych 
wykształcenie zawodowe – mile widziane; 
doświadczenie w malowaniu konstrukcji sta-
lowych; uprawnienia na suwnicę z poziomu  
0 IIS; zakres obowiązków: malowanie konstruk-
cji stalowych, transport elementów za pomocą 
suwnicy z poziomu 0; trzy zmiany; miejsce pra-
cy: Gliwice – strefa ekonomiczna;

●  operator maszyn 
wykształcenie zawodowe – mile widziane; do-
świadczenie w obsłudze maszyn produkcyjnych 
(mile widziane w obsłudze prasy); znajomość 
podstaw rys. technicznego i urządzeń pomia-
rowych; zakres obowiązków: obsługa maszyn 
produkcyjnych, czytanie rysunku technicznego, 
obsługa urządzeń pomiarowych (suwmiarka); 
trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice – strefa 
ekonomiczna;

●  spawacz MaG 135 
wykształcenie zawodowe; umiejętność spa-
wania metodą MAG w składaniu i spawa-
niu elementów; uprawnienia spawalnicze  
MAG 135, znajomość rys. technicznego oraz 
przyrządów pomiarowych; zakres obowiązków: 
spawanie i składanie elementów, czytanie rys. 
technicznego, obsługa urządzeń pomiarowych; 
trzy zmiany; miejsce pracy: Gliwice – strefa 
ekonomiczna;

●  instruktor nauki jazdy kat. B 
wykształcenie min. zawodowe; uprawnienia 
instruktora nauki jazdy kat. B; miejsce pracy: 
Knurów;

●  fizjoterapeuta/tka 
wykształcenie kierunkowe; aktualne prawo 
do wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 
wysoka kultura osobista; prawo jazdy kat. B; 
umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu 
z pacjentami; umiejętność pracy w zespole; 
miejsce pracy: Zabrze;

●  główny księgowy 
wykształcenie wyższe; min. 2 lata doświadcze-
nia na podobnym stanowisku; biegła znajomość 
języka angielskiego; znajomość zasad i prze-
pisów z zakresu rachunkowości i podatków; 
rozliczanie projektów (np. granty), znajomość 
programu finansowo-księgowego OPTIMA; 
zakres obowiązków: prowadzenie pełnej księ-
gowości zgodnie z ustawą o rachunkowości 
i prawem podatkowym, sporządzanie i odpo-
wiedzialność za rozliczenia podatkowe (CIT, PIT, 
VAT) i inne (GUS, PFRON), sporządzanie analiz, 
bilansów i sprawozdań księgowych, współpraca 
z audytorami projektów, odpowiedzialność za 
proces zamknięcia ksiąg, nadzór merytoryczny 
nad pracą Działu Ksiąg; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt telefoniczny z PuP Gliwice,  od poniedziałku  

do piątku od godz. 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 25 czerwca 2020 roku

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława śmiałego 2A, 44 – 121 Gliwice, 

ogłasza nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a. posiadanie obywatelstwa polskiego,
b. ukończone 21 lat,
c. korzystanie z pełni praw publicznych,
d. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e. cieszenie się nienaganną opinią,
f. sprawność pod względem fizycznym i psychicz-

nym,
g. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popeł-
nione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a. znajomość przepisów:

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

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (tj. DzU z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.),

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

b. umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym 
dyplomem,

c. prawo jazdy kat. B,
d. dobra znajomość obsługi komputera,
e. dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
a. komunikatywność,
b. umiejętność pracy w zespole,
c. odpowiedzialność,
d. odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a. życiorys zawodowy,
b. kwestionariusz osobowy,
c. formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie b i c, 
dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczo-
nym na stronie internetowej http://sm.bip.gliwice.
eu/ogloszenia/nabory lub w pokoju 113B po tele-
fonicznym ustaleniu terminu odbioru formularzy.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicz-

nych,
b. podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających 

do zapewnienia ładu i porządku publicznego na 
terenie miasta Gliwice,

c. udział w interwencjach i kontrolach zlecanych 
przez dyżurnego Straży Miejskiej w Gliwicach,

d. podejmowanie działań mających na celu zapobie-
ganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
współdziałanie w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

e. udział w zabezpieczeniach i akcjach,
f. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastro-

fy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem 
osób postronnych lub zniszczeniem śladów i do-
wodów, do momentu przybycia właściwych służb, 
a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków 
zdarzenia,

g. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uży-
teczności publicznej.

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

nych,
c. miejsce pracy: miasto Gliwice,
d. równoważny system czasu pracy w 4-miesięcznym 

okresie rozliczeniowym,
e. pierwsza umowa o pracę na czas określony lub 

nieokreślony.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 

poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłosze-
nia wyniósł 1,00%.
8. Dodatkowe informacje:
a. docelowe stanowisko przewidziane dla pracow-

nika realizującego wyżej opisany zakres zadań to 
inspektor;

b. zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne 
do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku 
naboru;

c. proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodze-
nie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody moty-
wacyjne oraz nagrody za szczególne osiągnięcia;

d. dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych pomiesz-

czeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień (po-

jazdy uprzywilejowane, użytkowanie urządzeń 
przeznaczonych do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej siłowni oraz 
hali sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodniowym szkole-
niu w zakresie technik interwencji i samoobrony, 
w tym użycia środków przymusu bezpośrednie-
go, w tym urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym 
się zespole, 

• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pra-
cowników,

• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych;
e. planowany termin zatrudnienia: sierpień 2020 r.
8. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć komplet 
własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby 
Straży Miejskiej w Gliwicach lub przesłać za pośred-
nictwem poczty w terminie do 13 lipca 2020 r. do 
godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży 
Miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za złożone w terminie, 
jeżeli wpłyną na ww. adres do 13 lipca 2020 r. do 
godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektro-
niczną należy podpisać dokumenty i wykonać fotoko-
pie. Pracownik wydziału Organizacyjno-Finansowego 
będzie się kontaktował w celu przekazania numeru 
referencyjnego.
Oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być 
własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy spo-
rządzić w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty sporządzone w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.smgliwice.pl w zakładce BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do  
20 lipca 2020 r.
9. inne informacje: 
a. selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie 

tylko na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
b. planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

c. dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/338-19-74 lub poprzez e-mail: 
sm@sm.gliwice.eu.

https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
http://www.smgliwice.pl/
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OGłOSZEniA
niERuChOmOśCi

uŻYTkOwE

miEszkALnE

LOkALE nA sPRzEdAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości 
i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl  

oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

ul. ZWYciĘSTWA 31, lokal nr iV, parter – oficyna, 
pow. 29,53 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 39 600,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

ul. cHOPinA 11, lokal nr i, parter, pow.  
115,17 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, Wc, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 351 300,00 zł
Wadium: 35 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
8 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-
-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

ul. ZWYciĘSTWA 38, lokal nr 7, iV piętro, pow. 
26,27 m2, 2 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 44 700,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 10 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 
7 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

ul. SiEMiŃSkiEGO 26, lokal nr 7a, iV piętro, 
pow. 21,04 m2, 3 pomieszczenia, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 35 400,00 zł
Wadium: 3600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 17 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 
14 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

ul. DOlnYcH WAłÓW 19B, lokal nr i, parter 
(oficyna), pow. 28,77 m2, 3 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 60 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł

Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 
15 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

ul. DOlnYcH WAłÓW 19B, lokal nr ii, parter 
(oficyna), pow. 58,70 m2, 5 pomieszczeń, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 142 300,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do 
15 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

ul. cHuDOBY 5, lokal nr 18, iV piętro – poddasze 
(oficyna), pow. 31,08 m2, 3 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 64 700,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 28 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
23 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. liPOWA 38, garaż nr 1, parter, pow. 15,21 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 13 600,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
22 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. liPOWA 38, garaż nr 2, parter, pow. 21,84 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 19 500,00 zł
Wadium: 2000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
22 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

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

ul. SiEMiŃSkiEGO 27F, lokal nr 22, iV piętro – 
poddasze (oficyna), pow. 68,63 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 6 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 194 600,00 zł
Wadium: 19 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 27 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
22 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 30 lipca 2020 r.

ul. ASnYkA 5, lokal nr 2, parter, pow. 28,32 m2 
+ piwnica 2,50 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 83 900,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
24 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. PiWnA 2, lokal nr 1a, parter, pow. 17,43 m2, 
1 pokój, przedpokój z aneksem kuchennym, Wc, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 48 800,00 zł

Wadium: 4900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 29 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 24 lipca 2020 r. z ROM-2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, tele-
fon: 32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. cZAJki 24, lokal nr 19, iV piętro, pow.  
37,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 117 000,00 zł
Wadium: 11 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 28 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
23 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

ul. MASTAlERZA 44, lokal nr 5, i piętro, pow. 
31,09 m2, 1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 10 sierpnia 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 30 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się do  
27 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24. 
Termin wpłaty wadium: 3 sierpnia 2020 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności niezabudowanej:
• działki nr 20, obręb Sośnica, zapisanej 

w kW nr Gl1G/00030091/0, o po-
wierzchni 0,0738 ha oraz niezabudo-
wanej działki nr 21, obręb Sośnica, za-
pisanej w kW nr Gl1G/00033269/0, 
o powierzchni 0,0636 ha. Przedmioto-
we działki położone są w Gliwicach przy 
ul. Związkowej i stanowią własność 
Miasta Gliwice. łączna powierzchnia 
działek: 0,1374 ha.

Termin przetargu: 14 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 18
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
316 000,00 zł
* Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 31 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 8 lipca 2020 r.
-------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie:
• prawa własności lokalu mieszkalnego 

nr 1, stanowiącego własność Skarbu 
Państwa, o powierzchni użytkowej 
39,70 m2 wraz z przynależną piwnicą 
o powierzchni 1,86 m2, usytuowa-
nego w budynku przy ul. św. Marka 
48 wraz z udziałem wynoszącym 
15/1000 w częściach wspólnych bu-
dynku i w prawie własności gruntu, 
obejmującego działkę geodezyjną  
nr 374, obręb Zatorze, objętej księgą 
wieczystą nr Gl1G/00082001/2, o łącz-
nej powierzchni 3541 m2.

Termin przetargu: 28 lipca 2020 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: 101 100 zł 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega 
zwolnieniu z podatku VAT.
Wadium: 10 110 zł
Termin oględzin: 16 lipca 2020 r. w godz. 14.30 
– 15.00.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

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

na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić 
na mapie pod adresem: http://msip-mapa.
um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 

inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta 
nieruchomości. Dodatkowych informacji na 

temat warunków przetargów udzielają pracow-
nicy Wydziału Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86- 

-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

niERuChOmOśCi nA 
sPRzEdAŻ

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta Miasta 

Gliwice, których orga-
nizatorem jest Wydział 

Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe o powierzchni 

od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, wyposa-

żone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe bezpo-

średnio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochrania-

ny przez profesjonalną firmę oraz moni-
torowany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.
Dojazd Drogową Trasą średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

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

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwali-
dów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 313–315/2020 do 8 lipca 2020 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 316/2020 do 8 lipca 2020 r.;
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 246/2020 do 8 lipca 2020 r. 
wydzierżawienia części nieruchomości, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 317/2020 do 14 lipca 2020 r.

PREzYdEnT miAsTA gLiwiCE
inFORmuJE,

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie in-
ternetowej urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach (www.gliwice.eu) zostały po-
dane do publicznej wiadomości wyka-
zy zawierające nieruchomości:

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

i komunikaty urzędowe / Wykazy nierucho-
mości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 81/2020 do 15 lipca 2020 r.,
• nr 90/2020 do 15 lipca 2020 r.,
• nr 91/2020 do 15 lipca 2020 r.;
przeznaczone do sprzedaży, stanowią-
ce własność Miasta Gliwice:
• nr 95/2020 do 14 lipca 2020 r.

PREzYdEnT miAsTA gLiwiCE
inFORmuJE,

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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OGłOSZEniA
niERuChOmOśCi

miEszkALnE

LOkALE nA sPRzEdAŻ

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

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

Al. kORFAnTEGO 27, lokal nr 10, i piętro 
(oficyna), pow. 58,71 m2 + piwnica: 14,96 m2, 
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, pomieszcze-
nie pomocnicze, z Wc dostępnym na klatce 
schodowej (pozostającym w częściach wspól-
nych nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 136 500,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

Al. kORFAnTEGO 27, lokal nr 8, parter (ofi-
cyna), pow. 34,30 m2 + piwnica: 3,63 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, z Wc dostęp-
nym na klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 77 100,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

Al. kORFAnTEGO 27, lokal nr 13, iii piętro 
(oficyna), pow. 34,92 m2 + piwnica: 9,26 m2,  
1 pokój, kuchnia, przedpokój, z Wc dostęp-
nym na klatce schodowej (pozostającym 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

Al. kORFAnTEGO 27, lokal nr 14, iii piętro 
(oficyna), pow. 62,49 m2 + piwnica: 10,77 m2, 
2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie pomocni-
cze, z Wc dostępnym na klatce schodowej 
(pozostającym w częściach wspólnych nie-
ruchomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2020 r.

ul. WiEniAWSkiEGO 7, lokal nr 2, parter, 
pow. 34,20 m2 + piwnica: 6,20 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z Wc, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

ul. STRZElcÓW BYTOMSkicH 13c, lokal  
nr 21, iii piętro, pow. 37,90 m2 + piwnica:  
1,91 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z Wc, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 96 100,00 zł
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

ul. WiEniAWSkiEGO 10, lokal nr 2, parter, 
pow. 37,41 m2 + piwnica: 13,42 m2, 2 pokoje, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z Wc, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 9 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lipca 2020 r.

ul. MARZAnki 13, lokal nr 3, parter, pow. 
29,05 m2, 1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2020 r.

ul. AnDERSA 7, lokal nr 1, parter, pow.  
64,05 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 178 400,00 zł
Wadium: 17 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2020 r.

ul. cicHOciEMnYcH 10, lokal nr 28, V piętro, 
pow. 25,09 m2 + piwnica: 0,57 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 13 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 76 400,00 zł
Wadium: 7700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 6 lipca 2020 r.

ul. SkOWROŃSkiEGO 18, lokal nr 12, ii pię-
tro, pow. 23,16 m2, 1 pokój, kuchnia, przed-
pokój, z Wc dostępnym na klatce schodowej 
(pozostającym w częściach wspólnych nieru-
chomości), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 58 800,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 7 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 2 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

ul. WiEniAWSkiEGO 11, lokal nr 1, parter, 
pow. 34,20 m2 + piwnica: 6,50 m2, 1 pokój, 
przedpokój, kuchnia, łazienka z Wc, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

ul. STRZElcÓW BYTOMSkicH 13B, lokal  
nr 25, iV piętro, pow. 37,32 m2 + piwnica:  
3,43 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka z Wc, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 94 700,00 zł
Wadium: 9500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

ul. MASTAlERZA 31, lokal nr 4, i piętro, pow. 
32,96 m2 + piwnica: 5,20 m2, 1 pokój, kuch-
nia, Wc, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 16 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 100 400,00 zł
Wadium: 10 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 7 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 2 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 9 lipca 2020 r.

ul. MODElARZY 12, lokal nr 7, ii piętro, pow. 
21,43 m2, 1 pokój, kuchnia, Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 60 900,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 8 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 3 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

ul. RYDYGiERA 23, lokal nr 2, parter, pow. 
36,79 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z Wc, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 105 300,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 8 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 3 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

ul. cZERnEGO 13, lokal nr 52, X piętro, 
pow. 35,97 m2 + piwnica: 0,97 m2, 2 pokoje, 
2 przedpokoje, kuchnia, łazienka, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 107 800,00 zł
Wadium: 10 800,00 zł

Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 9 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 6 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

ul. SłOWAckiEGO 64, lokal nr 6, i piętro, 
pow. 47,48 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 131 100,00 zł
Wadium: 13 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 9 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować się do 6 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 13 lipca 2020 r.

ul. kRÓlOWEJ BOnY 3, lokal nr 4, i piętro, 
pow. 64,16 m2 + piwnica: 12,15 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 176 500,00 zł
Wadium: 17 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 8 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

ul. BARlickiEGO 19, lokal nr 5, ii piętro, pow. 
89,85 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka, Wc, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 23 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 279 200,00 zł
Wadium: 28 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 13 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 8 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-
-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 16 lipca 2020 r.

ul. kOcHAnOWSkiEGO 17, lokal nr 7,  
ii piętro, pow. 60,56 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
pomieszczenie higieniczno-sanitarne, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 160 700,00 zł
Wadium: 16 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 15 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 10 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92. 
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

ul. PSZcZYŃSkA 118c, lokal nr 7, iii piętro, pow. 
33,57 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 91 700,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 14 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontak-
tować się do 9 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

ul. AnDERSA 13, lokal nr 4, i piętro, pow. 
35,24 m2 + piwnica: 1,09 m2, 1 pokój, przed-
pokój, kuchnia, łazienka z Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 97 900,00 zł
Wadium: 9800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 14 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 9 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

ul. SZTABu POWSTAŃcZEGO 72, lokal nr 15, 
V piętro, pow. 58,75 m2 + piwnica: 1,80 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 27 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 170 600,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 15 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 10 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2020 r.

ul. SkOWROŃSkiEGO 28, lokal nr 2, i piętro, 
pow. 39,76 m2 + komórka: 7,06 m2, 1 pokój, 
pokój z aneksem kuchennym, przedpokój, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 30 lipca 2020 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 112 300,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 15 lipca 2020 r. z ROM-6, ul. Chorzowska 14, telefon: 
32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 23 lipca 2020 r.

ul. cHOPinA 2, lokal nr 1, parter, pow.  
30,67 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój, ła-
zienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 84 600,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 21 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 16 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. PlEBiScYTOWA 6, lokal nr 13, iV piętro 
(poddasze), pow. 28,06 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z Wc, 2 pomieszczenia pomocnicze, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 57 700,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 17 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. DunikOWSkiEGO 3, lokal nr 28, iV piętro, 
pow. 22,38 m2, 1 pokój, przedpokój, kuchnia, 
łazienka z Wc, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 69 812,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 22 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować się 
do 17 lipca 2020 r. z ROM-3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. SZTABu POWSTAŃcZEGO 78, lokal nr 4, 
i piętro, pow. 42,78 m2 + piwnica: 5,92 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 126 000,00 zł
Wadium: 12 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 21 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować się do 16 lipca 2020 r. z ROM-4, ul. Dziewanny 2, 
telefon: 32/231-53-24. 
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

ul. DOlnYcH WAłÓW 19B, lokal nr 11,  
ii piętro (oficyna), pow. 29,07 m2 + piwnica: 
5,71 m2, 1 pokój, kuchnia, Wc, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 3 sierpnia 2020 r., godz. 14.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 78 400,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na 20 lipca 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami – prosimy kontaktować 
się do 15 lipca 2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 
32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2020 r.

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

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
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W ramach strony internetowej miasta Gliwice.eu działa podserwis kul-
tura.gliwice.eu. Publikowana są w nim wszystkie potrzebne informacje 
o nadchodzących imprezach. kalendarz wydarzeń może być uzupełniany 
również przez instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje!
Strona kultura.gliwice.eu to z jed-
nej strony szczegółowy rozkład 
jazdy, dzięki któremu zawsze 
będziecie na bieżąco z nadcho-
dzącymi wydarzeniami, z drugiej 
‒ zbiór informacji o miejskich in-
stytucjach kultury i działających 
w mieście galeriach.

Organizujesz imprezy albo wy-
darzenia w Gliwicach? Serwis 

kulturalny mogą współtworzyć 
także instytucje kultury, orga-
nizacje pozarządowe czy nie-
formalne grupy mieszkańców. 

Informacje o przygotowywa-
nych wydarzeniach można 
zamieszczać samodzielnie. 
Wystarczy kliknąć DODAJ 
WYDARZENIE na stronie 
głównej, uzupełnić formu-

larz i zaczekać na akceptację 
administratora serwisu.

W serwisie znajdują się także 
informacje na temat możliwo-
ści ubiegania się o dofinan-
sowanie inicjatyw organizo-
wanych przez stowarzyszenia 
i fundacje (w zakładkach KON-
KURSY i MAŁE GRANTY). 
 (mm)

Już od pięciu lat w centrum Handlowym Forum działa filia Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Gliwicach: Biblioforum. To biblioteka o charakterze 
uniwersalnym – dla dorosłych i dla dzieci.
W Bibilioforum przez pięć lat 
działalności działo się bardzo 
dużo. Były spotkania autorskie, 
warsztaty i inne wydarzenia 
kulturalne. Na razie filia działa 
w ograniczonym przez pandemię 
zakresie, ale gdy tylko sytuacja 

wróci do normy, w Biblioforum 
znowu będzie wiele okazji do 
ciekawego spędzania czasu.

W Biblioforum czytelnicy 
wypożyczają książki, audio-
booki i czytniki e-booków. Na 

miejscu dostępna jest prasa. 
W specjalnym pokoju gier 
udostępniane są gry planszo-
we oraz konsola PlayStation. 
Biblioteka jest przyjazna oso-
bom niepełnosprawnym. 
 (mm)

kulTuRa

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zapra-
sza na nowy cykl literacki „Zaczytane Gliwice”. 
co tydzień polecać będziemy Państwu książki 
warte uwagi i przeczytania. Takie, które nas 
zaintrygowały, poruszyły, zachwyciły kunsztem 
literackim i poszerzyły nasze horyzonty. książki, 
o których nie mogliśmy przestać myśleć.

Na początek książka, nagrodzo-
na w 2019 r. literacką nagrodą 
Nike, o której mówi się, że wy-
znacza nowy kierunek tworze-
nia reportaży. „Nie ma” Mariu-
sza Szczygła to zbiór reportaży 
dotykających różnych tematów 
i historii, posiadających jednak 
wspólny mianownik, jakim jest 
poczucie braku, nieistnienia, 
niedoświadczenia czegoś i nie-
obecności kogoś. Co to jest 
brak? Gdzie zaczyna i kończy 
się pustka lub czy można ją do-
tknąć, poczuć? Szczygieł stanął 
twarzą w twarz z pustką i po-
stanowił przyjrzeć się brakowi 
z różnych perspektyw. Podjął 
się bardzo trudnego zadania 
ubrania w słowa tego, co cięż-
ko zrozumieć i opisać. Przez 
historie zawarte w książce 
próbuje znaleźć odpowiedź na 
pytanie, jak ludzie przeżywają 
stratę i w jaki sposób brak 
funkcjonuje zarówno w nich 
samych, jak i w przedmiotach. 

Nie jest to książka terapeutycz-
na.  Jest prawdziwa. Momen-
tami brutalna i momentami 
oczyszczająca. Bo w życiu każ-
dego z nas jest jakieś nie ma, 

mniej lub bardziej. Szczygieł 
ma piękny dar opowiadania 
bez oceniania. Opisuje historie 
zarówno porywające, jak i te 
całkiem wydałoby się zwy-
czajne, codzienne. „Nie ma” 
to opowieści o ludzkim życiu, 
pełnym zwykłych dni i uroczy-
stych chwil. Bardzo poruszająca 
i wartościowa dla czytelnika. 
Jest to też pozycja w sam raz 
na czasy obecne, kiedy mie-
rzymy się z utratą czegoś, co 
do tej pory było dla nas wręcz 
oczywiste.  Gdzieś pomiędzy 
kartkami, historiami i słowami 
znaleźć możemy kawałek sie-
bie – cichą lukę, która wymaga 
opowiedzenia. 

„Nie ma” Mariusza Szczygła zo-
stawia w czytelniku też ziarnko 
nadziei . Na co? Nie na złago-
dzenie braku, ale na oswojenie  
z luką. Na to, że nauczymy się 
budować świat wokół pustki. 
Podaje nam myśli, z którymi 
możemy się lepiej poczuć, takie 
jak np. słowa jednego z boha-
terów, gotującego kompot 
przed końcem świata: „Bo po 
każdym końcu świata musi być 
jakiś początek”.  (MBP)

5 lat Biblioforum

Odkryj kulturalną  
stronę miasta
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https://kultura.gliwice.eu/

