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Południowoamerykańskie rytmy, afrykańskie bębny i bałkańska energia – taką mieszankę wybuchową zaserwuje w Summer Arenie duet 
A.HIM&Dudek już w najbliższą sobotę, 8 sierpnia, po 20.00.

Dudek, czyli tarnogórzanin Woj-
tek Dudek, to perkusjonalista, 
który łączy brzmienia z różnych 
zakątków świata – od Afryki po 
Jamajkę. Z kolei A.HIM (pod tym 
pseudonimem kryje się Artur Ja-
chimiec) to człowiek-orkiestra: nie 
tylko DJ, ale również producent 
wydarzeń artystycznych, event 
manager katowickich klubów 
i współzałożyciel grupy Gryfne 
Synki. Panowie grają jako duet nie 
od dziś i niezmiennie wprawiają 
ludzi w taneczny nastrój – nie 
inaczej będzie tym razem.

O tańcu mowa nieprzypadkowo, 
ponieważ wieczorny koncert bę-
dzie zwieńczeniem tanecznego 
popołudnia, które organizujemy 
we współpracy ze szkołą tańca 
Check This Out. Instruktorzy CTO 
należą do krajowej czołówki, 
ale oprócz ogromnej wiedzy 
i doświadczenia wyróżnia ich 
przede wszystkim pasja, którą 
potrafią zarazić każdego, nieza-
leżnie od wieku, umiejętności 
i preferowanego stylu. Tancerze 
CTO, Gosia Janas i Radek No-
sal, poprowadzą dwie godziny 

warsztatów – zajęcia taneczne 
dla dzieci i zumbę.

Całe wydarzenie będzie relacjo-
nowane na żywo przez Radio 
Eska.  (as)

SUMMER ARENA TO 
MIEJSCÓWKA, KTÓRA 
PODBIŁA JUŻ SERCA 
WIELU GLIWICZAN 
TAKŻE DZIĘKI ZAJĘCIOM 
MUZYCZNYM  
I TANECZNYM

ARENA GLIWICE

Mistrzowska rywalizacja w Chwyciarni

Taneczne popołudnie w Summer Arenie

Wrzesień pod znakiem sztuk walki

Gliwicka Chwyciarnia – ściana wspinaczkowa Areny Gliwice – w dniach 29–30 sierp-
nia już po raz drugi będzie gospodarzem Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów we 
wspinaczce. Stawka jest wysoka – zawodnicy będą walczyć o awans do Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w listopadzie w Moskwie. 

Zawodnicy zmierzą się w dwóch 
konkurencjach: wspinaczce na czas 
oraz w prowadzeniu. Ta pierwsza 
jest bez wątpienia jedną z najbar-
dziej widowiskowych dyscyplin 
sportowych. Polega na wyścigu 
dwóch uczestników po równole-
głych 15-metrowych drogach. 

REKORDOWE  
5,5 SEKUNDY
Najlepsi potrafią pokonać tę trasę 
w zaledwie kilka sekund – rekor-
dy świata wynoszą odpowiednio 
5.48 i 6.99 sekund dla mężczyzn 
i kobiet. Druga konkurencja, 
prowadzenie, ma zgoła inny cel 
– tym razem nie chodzi o to, by 
wspiąć się jak najszybciej, ale jak 
najwyżej, ponieważ właśnie to 

w pierwszej kolejności decyduje 
o wyniku. Podczas sierpniowych 
kwalifikacji zmierzą się zawodnicy 
notowani w światowym rankingu 
IFSC (International Federation of 
Sport Climbing), więc wszystko 
wskazuje na to, że będziemy 
świadkami sportowej rywalizacji 
na naprawdę wysokim poziomie. 

Samo wydarzenie to także ogrom-
ne przedsięwzięcie organizacyjne, 
szczególnie biorąc pod uwagę 
obostrzenia sanitarne związane 
z obecną sytuacją epidemiologicz-
ną. Jak zdradza Paweł Kucharczyk, 
opiekun Chwyciarni, każdego dnia 
mistrzostw spodziewamy się łącz-
nie aż stu zawodników z całej Pol-
ski. Nasuwa się oczywiście pytanie 
o udział publiczności. 

– Na ten moment nie jesteśmy 
w stanie jednoznacznie potwier-
dzić, w jakiej formule odbędą się 
zawody. Bardzo zależy nam na 
tym, by kibice mogli być na trybu-
nach osobiście, więc pracujemy 
nad tym, by tak się stało. Mamy 
nadzieję, że niedługo ogłosimy 
ostateczną decyzję w tej sprawie 
– mówi Kucharczyk. 

Jeśli wszystko się uda, miłośników 
wspinaczki czeka miła niespodzian-
ka na zakończenie wakacji.  (as)

KONIEC SIERPNIA  
TO SOLIDNA DAWKA 
SPORTOWYCH EMOCJI  
NA CHWYCIARNI 
W ARENIE GLIWICE! fo

t. 
UM

 G
liw

ice

To będzie gala sportów walki inna niż wszystkie! Do boju o Mistrzowską Szablę sta-
ną nie tylko czołowi zawodnicy MMA, ale także reprezentanci sił zbrojnych Wojska 
Polskiego. 
Armia Fight Night to inicjatywa, 
która wywodzi się z Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrz-
nych w Dęblinie. Jej celem jest 
popularyzacja sportów walki 
w całym kraju, szczególnie 
w kręgach wojskowych. Wy-
darzenie od samego początku 
budzi ogromne zainteresowa-
nie polskich miłośników MMA. 
Ósma edycja gali odbędzie się 
już 11 września w Arenie Gliwi-
ce, a organizatorzy obiecują, że 

w klatce stoczą się emocjonują-
ce pojedynki. 

– Bardzo się cieszymy, że jeszcze 
w tym roku możemy zaprosić 
widzów do Areny na wydarzenie 
na taką skalę – mówi Łukasz 
Buszman, manager ds. promocji 
obiektu. Oczywiście, ze względu 
na sytuację, liczba biletów będzie 
znacznie ograniczona, ale galę 
będzie można oglądać również 
na antenie TVP SPORT. 

Bilety w sprzedaży już wkrótce. 
Szczegółowe informacje na te-
mat wydarzenia można śledzić 
na bieżąco na stronie www.are-
nagliwice.com oraz na Facebooku 
Areny Gliwice. 
 (łb)

WIELKA IMPREZA 
SPORTÓW WALKI 
CZEKA NAS WE 
WRZEŚNIU
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Z MIASTA

Nowe cenniki i nowe godziny płatnego parkowania, przede wszystkim zaś konieczne zmiany w abonamencie mieszkańca, które po-
winny ukrócić nadużywanie tej formy płatności, zostały przyjęte przez gliwickich radnych na lipcowej sesji Rady Miasta. Samorząd 
wprowadza stopniowe zmiany w działającej od 5 lat strefie płatnego parkowania, by przywrócić w Gliwicach pożądaną rotację na 
miejscach parkingowych – tak aby osoby, które załatwiają w śródmieściu swoje sprawy, nie musiały długo poszukiwać wolnego miejsca.

Lipcowa uchwała zmieniająca 
zasady funkcjonowania strefy 
płatnego parkowania jest wyni-
kiem analiz prowadzonych przez 
zarządzającego strefą (Zarząd 

Dróg Miejskich w Gliwicach) od 
ubiegłego roku. Założenia no-
wego planu zostały uzgodnione 
z radnymi Rady Miasta oraz Rady 
Dzielnicy Śródmieście.

Główne zmiany to:

	nowe cenniki za płatne par-
kowanie (obowiązujące od 
stycznia 2021 r.),

Uwaga! Nowa minimalna 
opłata 1,00 zł w strefie A  
– obowiązuje za 20 minut!

	nieco inne godziny funkcjono-
wania strefy: od 1 września 
będzie czynna od poniedział-
ku do piątku od 9.00 do 17.00 
(dotychczas 10.00–18.00);

	nowości w abonamencie 
mieszkańca, wprowadzane 
od 1 września:
	na jedno mieszkanie 

w strefie A i B przysługują 
TYLKO dwa abonamenty,

	za pierwszy abonament 
opłata roczna to 120 zł, 
za drugi 300 zł (300 zł 
obowiązywać będzie od 
stycznia 2021 r.),

 posiadacz abonamentu za-
mieszkały w strefie A może 
parkować w strefach A i B, 
a posiadacz abonamentu 
ze strefy B – tylko w B.

– Przyjęte zmiany są szczególnie 
istotne w odniesieniu do strefy 
A obejmującej uliczki gliwickiej 
starówki. Liczba miejsc parkin-
gowych dostępnych w jej obrębie 
zmniejsza się w związku z nową 
organizacją ruchu, dopuszczającą 
powstanie na uliczkach starów-
ki ogródków gastronomicznych  
– podkreśla zastępca prezydenta 
Gliwic Mariusz Śpiewok. Jedno-
cześnie prowadzone są prace nad 
planem budowy oraz wyznacze-
nia nowych miejsc parkingowych 
w strefie B.

Zmiany wprowadzane lipcową 
uchwałą Rady Miasta mają 
na celu ograniczenie nadużyć 
związanych z abonamentami 
mieszkańca. Dotychczas wydane 
abonamenty zachowają swoją 
ważność na cały okres, na jaki 
zostały wykupione. 
 (kik)/ZDM

By łatwiej zaparkować

ZMIANA OPŁAT ZA PARKOWANIE
Obecna opłata Nowa opłata

Strefa A Strefa B Strefa A Strefa B

1 godzina 2,80 zł
(0,70 zł)

1,60 zł
(0,40 zł)

3,00 zł
(1,00 zł za 20 min.)

2,00 zł
(0,50 zł za 15 min.)

2 godzina 3,30 zł 1,90 zł 3,50 zł 2,40 zł

3 godzina 3,90 zł 2,20 zł 4,30 zł 2,80 zł

4 i kolejne godziny 2,80 zł 1,60 zł 3,00 zł 2,00 zł

Opłata całodniowa 15,60 zł 8,90 zł 25,00 zł 12,00 zł

22 listopada mieszkańcy Czechowic, Ligoty Zabrskiej, Szobiszowic i Wójtowej Wsi 
będą mieli kolejną okazję na wybranie swoich przedstawicieli do Rady Dzielnicy. 
Warto wziąć udział w wyborach!

Głos dzielnicowych radnych 
w dyskusji nad kierunkami roz-
woju Gliwic jest bardzo ważny, 
ponieważ to oni najlepiej znają 
potrzeby swojej społeczności. 
Zgodnie z zapowiedziami, kie-
rownictwo miasta cyklicznie, co 
kwartał, spotyka się z radnymi 
dzielnic, by przekazać im informa-
cje o najważniejszych tematach, 
nad którymi aktualnie pracują 

urzędnicy. Jest to też okazja do 
zgłaszania uwag i postulatów 
przekazanych przez mieszkańców. 

Jeśli zachodzi potrzeba, odbywają 
się spotkania przedstawicieli gli-
wickiego samorządu z radnymi 
konkretnej dzielnicy – ostatnim 
przykładem jest spotkanie 
w Urzędzie Miejskim z radnymi 
Śródmieścia w sprawie wywozu 

odpadów, organizacji ogródków 
na Starówce i zwiększenia liczby 
policyjnych patroli w Śródmie-
ściu, głównie na Starówce

Warto zatem znać swoich dziel-
nicowych radnych i aktywnie 
uczestniczyć w ich wyborze. 
Więcej informacji na temat Rad 
Dzielnic oraz nadchodzących 
wyborów można znaleźć w Biule-

tynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (bip.

gliwice.eu), w dziale Samorząd, 
zakładka Rady Dzielnic.  (mf)

Wybierz swojego radnego!
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InfoGZM to portal internetowy zawierający mapy, statystyki, analizy i publikacje dotyczące wszystkich aspektów 
życia Metropolii, m.in. demografii, gospodarki, rynku pracy, programów rewitalizacji, przepływów ludności czy 
wskaźników rozwoju. To ogromna baza wiedzy – warto zajrzeć! 

Portal InfoGZM (http://infogzm.
metropoliagzm.pl/) został opra-
cowany i jest prowadzony przez 
Departament Strategii i Polityki 
Przestrzennej Górnośląsko-Za-
głębiowskiej Metropolii. 

Gromadzone i udostępniane są 
na nim wizualizacje danych pu-
blicznych Metropolii i jej gmin 
członkowskich. Zgromadzone 
zasoby umożliwiają m.in. prowa-
dzenie wszechstronnych analiz 
trendów i procesów, służą też do 
badań porównawczych całej GZM 
i poszczególnych gmin. Zbierane 
i opracowywane dane prezen-
towane są m.in. za pomocą: 
map, kartogramów, wykresów, 
raportów i infografik. Głównym 
źródłem danych jest Główny 
Urząd Statystyczny, ale wykorzy-
stywane są również informacje 
z innych źródeł, jak np. gminnych 
biuletynów informacji publicznej, 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Ministerstwa Finansów, budże-
tów gmin, Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii, Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska, Państwowego Instytutu 
Geologicznego.

Podstawowe informacje o Metro-
polii i gminach GZM zebrane zo-
stały w zakładce InfoMapa. Można 
tam znaleźć dane dot. populacji, 
powierzchni, włodarzy, a także od-
nośniki do stron www oraz BIP każ-
dej gminy członkowskiej. Zakładka 
Analizy to zbiór map, raportów 
oraz opracowań, autorsko przy-
gotowanych przez Departament 
Strategii i Polityki Przestrzennej 
GZM, na temat konkretnych kwestii 
tematycznych. Z kolei w zakładce 
Publikacje umieszone zostały 
opracowania przygotowane dla 
GZM, rankingi oraz inne materiały 
i przydatne linki. 

Najszersza baza informacji o gmi-
nach GZM znajduje się w zakład-
ce Statystki. Zostało tam zebra-
nych ponad 200 zbiorów danych 
w pięciu grupach tematycznych: 
demografia, finanse, gospodar-
ka, infrastruktura, środowisko. 
Dane dotyczą m.in. takich za-
gadnień, jak migracje, budżety 
gmin, bilanse skonsolidowane, 
podmioty gospodarcze według 
liczby zatrudnionych i profilu 
działalności, drogi rowerowe czy 
tereny zieleni.  (mf)

WARTO WIEDZIEĆ

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego 
od 17 sierpnia Referat Rejestracji Pojazdów 
przy ul. Zwycięstwa 21 będzie dostępny dla 
mieszkańców poprzez wejście od strony  
ul. Wybrzeże Wojska Polskiego, bez koniecz-
ności wcześniejszego umawiania się. Interne-
towa rezerwacja wizyty zostanie utrzymana 
jedynie w filii referatu przy ul. Jasnej 31A.

Przypominamy, że klientów 
korzystających z usług Referatu 
Rejestracji Pojazdów UM przy 
ul. Zwycięstwa będą obowiązy-
wały bezwzględne zasady bez-
pieczeństwa (zakryte usta i nos, 
dezynfekcja rąk lub rękawiczki 
na dłoniach, własny długopis, za-
chowanie dystansu społecznego). 

– Liczba osób, które będą mogły 
przebywać na sali obsługi Refe-
ratu Rejestracji Pojazdów będzie 
ograniczona. Dlatego prosimy 
o przybycie WYŁĄCZNIE osób 
załatwiających sprawę (w przy-
padku wielu właścicieli pojazdu 

prosimy o udzielenie pełnomoc-
nictw). Druki pełnomocnictw do-
stępne są na stronie bip.gliwice.
eu/pub/boi/KM_30_8.pdf – in-
formuje Beata Szczepankiewicz, 
naczelnik Wydziału Komunikacji 
UM w Gliwicach. Z uwagi na 
bardzo dużą liczbę klientów, 
którzy muszą załatwić sprawy 
w Referacie Rejestracji Pojaz-
dów, przed bocznymi wejściami 
do UM będą stawiane namioty 
chroniące przed słońcem z miej-
scami siedzącymi. Przypominamy 
o przestrzeganiu w namiotach za-
sad bezpieczeństwa chroniących 
przed COVID-19!

W celu usprawnienia 
przebiegu wizyty warto 
przyjść z kompletem 
dokumentów:  
wypełnionym wnioskiem,  
wymaganymi  
załącznikami,  
potwierdzeniem  
dokonania koniecznych 
opłat. Kasy urzędu  
pozostają zamknięte! 

Opłaty urzędowe można uiszczać 
za pomocą: opłatomatu, platform 
internetowych (gliwice.oplaty-
urzedowe.pl, gepar.gliwice.eu), 
przelewem, na odpowiednie 
konto Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, bezpłatnie w kasach ING 
Banku Śląskiego, na poczcie lub 
w innej placówce świadczącej 
tego typu usługi.

UWAGA! W pozostałym zakre-
sie spraw prowadzonych przez 
Wydział Komunikacji (wydawanie 
uprawnień do kierowania pojaz-

dami i postępowań w tym zakre-
sie, sprawy związane z obsługą 
przedsiębiorców prowadzących 
usługi transportowe, ośrodki 
szkolenia kierowców, stacje 
kontroli pojazdów) obowiązuje, 
jak dotychczas, telefoniczne 
umówienie wizyty pod nume-
rami telefonów: 32/239-11-96, 
32/239-11-81, 32/238-56-53, 
32/238-54-70 (prawa jazdy), 
32/239-11-72, 32/239-12-67, 
32/238-54-94, 32/238-56-72 
(RTD).  
 (UM/kik)

Rejestracja  
pojazdów  
bez rezerwacji

InfoGZM – wszystko o Metropolii w jednym miejscu!
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W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – obszernym, internetowym zbiorze danych dotyczących Gliwic – 
został uruchomiony kolejny geoportal: CIEPŁO SYSTEMOWE. Narzędzie dostępne pod adresem msip.gliwice.eu/
geoportale, opracowane przez Miasto Gliwice we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, zawiera 
wiele informacji przydatnych mieszkańcom, inwestorom i projektantom. 
W geoportalu można sprawdzić m.in:
 które budynki w mieście korzystają z ciepła systemo-

wego oraz do jakiego typu węzła są podłączone,
 które budynki mają podłączoną ciepłą wodę użytkową 

z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 które budynki przeszły z ogrzewania gazem na ogrze-

wanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
 ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmos-

fery w związku z przejściem na ogrzewanie z miejskiej 
sieci ciepłowniczej,

 w których rejonach miasta budynki są w trakcie przyłą-
czania do miejskiej sieci ciepłowniczej,

 gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możli-
wość przyłączenia budynku istniejącego lub projekto-
wanego do miejskiej cieci ciepłowniczej,

 w których obszarach miasta zostały wykonane analizy 
koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia 
kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowni- 
czej.

Dane na serwerze są aktualizowane raz na dobę przez 
pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC 
– Gliwice. W przygotowaniu jest także warstwa dotycząca 
efektywności energetycznej budynków. 

Geoportal CIEPŁO SYSTEMOWE, wraz z „Zielonym Ra-
portem Eksploatacyjnym” Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej, przedstawia nie tylko stan infrastruktury czy 
wykorzystania zasobów, ale też efekty działania PEC-u na 
rzecz ochrony środowiska w mieście. Z raportem można 
zapoznać się pod adresem https://www.pec.gliwice.pl/
strefa-klienta/przeciwdzialania-zanieczyszczeniu-srodo-
wiska-i-ochrona-zasobow-naturalnych. 

– W ciągu roku rozbudowaliśmy miejską sieć ciepłowniczą 
o kolejne 11,5 km, to nasz absolutny rekord – omawia 
działania przedsiębiorstwa Krzysztof Szaliński, zastępca 
dyrektora ds. technicznych w PEC – Gliwice. – Nie odpusz-
czamy jednak i budujemy nadal, zwłaszcza że istnieją już 

plany podłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci. 
To pociąga za sobą znaczne ograniczenie emisji szkodliwych 
pyłów do atmosfery – rzędu 9 ton – a wszystko to można 
sprawdzić na geoportalu CIEPŁO SYSTEMOWE – podkreśla 
Krzysztof Szaliński.

Coraz więcej mieszkańców korzysta z opcji 
przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Na przestrzeni roku, od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r., 
PEC – Gliwice podłączył do miejskiej sieci ciepłowniczej 126 
obiektów. 114 to budynki mieszkalne (zarówno starsze, 
jak i nowe, budowane w systemie deweloperskim) z 1905 
mieszkaniami. W większości starszych budynków przyłącza-
nych do sieci zlikwidowano przy tej okazji nieekologiczne 
piece węglowe, korzystając z miejskiego programu dotacji 
na wymianę źródeł ciepła.
 (kik)

Ciepło w sieci. Sprawdź MSIP!

Eksperci „Czystego Powietrza” przyjadą z mobilnym biurem
Masz jednorodzinny dom z przestarzałym piecem do wymiany i niewysokie dochody? Myślisz 
o termomodernizacji? Wykorzystaj możliwości rządowego programu „Czyste Powietrze”!  
21 sierpnia, w mobilnym punkcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, między 9.00 a 13.00 przy Palmiarni Miejskiej dyżurować będą eksperci WFOŚiGW. 
Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Spotkanie będzie bezpieczne dla zainteresowanych gli-
wiczan – zachowane zostaną wszystkie rekomendacje 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, takie jak zakładanie 
maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego.

Dlaczego warto? Bo od 15 maja nabór wniosków 
o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” 
odbywa się na prostszych zasadach! 

Najważniejsze zmiany to m.in. uproszczenie kryteriów 
dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności 
dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; 
zastosowanie nowego formularza wniosku o dotację, 
bazującego, tam gdzie to możliwe, na oświadczeniach 

wnioskodawcy; integracja z programem „Mój Prąd” przez 
możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji foto-
woltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych 
wniosków; powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicz-
nym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność; skrócenie 
terminu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Wsparcie 
można uzyskać na przedsięwzięcia złożone nawet do pół 
roku przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Od 10 czerwca istnieje także możliwość złożenia 
wniosku bez wychodzenia z domu. 

Wystarczy wejść na stronę www.gov.pl i znaleźć zakładkę 
„Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”, wypełnić wnio-

sek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać 
go, korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego, potwierdzającego tożsamość 
wnioskodawcy. Nadal funkcjonuje też „tradycyjny” system 
ubiegania się o dofinansowanie przez Portal Beneficjenta. 
Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl.  (kik)
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http://msip.gliwice.eu/geoportale
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Czas, kiedy z powodu pandemii i wprowadzonego przez MEN nauczania zdalnego wszystkie gliwickie placówki oświatowe 
świeciły pustkami, w żadnym wypadku nie można uznać za stracony! Wykorzystano go na realizację prac remontowych 
i modernizacyjnych, których większość odbywa się zazwyczaj w trakcie wakacji.
– Pomimo obiektywnych trudności 
oraz niepewności związanej z cza-
sem pandemii, tempo realizacji 
nowych inwestycji w gliwickich 
placówkach było bardzo wysokie. 
Przez ten trudny i niespokojny dla 
większości okres naprawdę sporo 
udało się zrobić. Zależy nam na 
tym, aby warunki, w jakich uczą 
się nasze dzieci, były jak najlep-
sze, a szkoły i przedszkola były 
nie tylko estetyczne, ale przede 

wszystkim bezpieczne – podkreśla  
Ewa Weber, zastępca prezydenta 
Gliwic, odpowiedzialna m.in. za 
sferę edukacji w mieście.

W planach miasta na ten rok 
w zakresie inwestycji, remontów 
i modernizacji gliwickich placó-
wek oświatowych znalazło się aż 
49 z 60 takich placówek. Niektóre 
inwestycje są już na ukończeniu, 
inne wciąż trwają. Co udało się 

wyremontować w miejskich 
szkołach i przedszkolach przez 
ostatnie miesiące? 

Pracom modernizacyjnym, na 
łączną kwotę ponad 14 mln zł, 
poddano m.in. boiska szkolne przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 (Łabędy), Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 (Szo-
biszowice), Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 14 (Sośnica), 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

nr 4 (os. Obrońców Pokoju) oraz  
IV Liceum Ogólnokształcącym 
(przy ul. Kozielskiej).

Dodatkowo, w ramach zadania 
modernizacji boiska, przy IV LO 
wyremontowana została strzel-
nica (podziemna, 50-metrowa), 
a przy ZS-P nr 4 – w ramach Gli-
wickiego Budżetu Obywatelskiego 
– doposażony i zmodernizowany 
został plac zabaw. 
 (ed/kik)

W kilku gliwickich dzielnicach od marca tego roku działa Placówka Wsparcia Dzien-
nego TRAMPOLINA. Dzieci uczestniczą w zajęciach, bawią się, poznają rówieśników. 
Projekt „Streetworking Gliwice” jest prowadzony przez Fundację Sport-Travel przy 
wsparciu finansowym Miasta Gliwice.

– Miasto Gliwice dofinanso-
wuje placówki wsparcia dzien-
nego prowadzone metodą 
podwórkową już od 2016 roku. 
W sumie Gliwice na różne for-
my streetworkingu w ramach 
dotacji przeznaczyły już ponad 
1 mln 600 tys. zł – mówi Ewa 
Weber, zastępca prezydenta  
Gliwic.

Streetworking to tak zwana peda-
gogika podwórkowa, czyli praca 
prowadzona na ulicy, poza insty-
tucjami, skierowana do konkret-
nych grup i wykonywana w ich 
środowisku. Pedagodzy uliczni 
organizują zajęcia w zależności 
od potrzeb dzieci i rodzaju reali-
zowanych zajęć. Harmonogram 
jest ustalany na bieżąco przez wy-

chowawców. Projekt „Streetwor-
king Gliwice” jest prowadzony 
w dzielnicy Baildona, Łabędach, 
Sośnicy, Szobiszowicach, okolicy 
ul. Pszczyńskiej i Chorzowskiej.

– Adresatami projektu są dzieci 
przebywające na ulicach, podwór-
kach, placach zabaw, klatkach 
schodowych, boiskach, które nie 

są w stanie spędzać czasu w spo-
sób efektywny. Są to dzieci z ro-
dzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, dysfunkcyjnych, 
dzieci, które spędzają więcej 

czasu poza domem niż w domu 
– wyjaśnia Agnieszka Paszta, na-
czelnik Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.  (mm)

AKTUALNOŚCI

TRAMPOLINA na podwórkach

Cztery  
nowe boiska
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Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
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Nowym zawodnikiem Piasta Gliwice został Karol Szy-
mański, który ostatnio występował w Lechu Poznań. 
27-letni bramkarz podpisał kontrakt, który związał go 
z Niebiesko-Czerwonymi do 30 czerwca 2022 roku.
– Bardzo się cieszę, że tutaj przy-
szedłem i mogę być częścią Piasta. 
Klub jest poukładany, wszystko 
robione jest mądrze i z głową. 
Przyszedłem tu, aby pomóc 
w osiąganiu jak najlepszych wyni-
ków – powiedział Karol Szymański 
po podpisaniu kontraktu.

W poprzednim sezonie Karol 
Szymański był zawodnikiem Le-
cha Poznań, którego barw bronił 
przez ostatnie dwa sezony. W tym 
czasie w barwach Kolejorza ro-
zegrał dwa spotkania. Znacznie 
częściej grywał w zespole rezerw, 
któremu pomógł w awansie, 
a następnie w utrzymaniu w 2. li-
dze. W trakcie swojej kariery 
występował między innymi w ta-
kich klubach jak: Polonia Środa 
Wielkopolska, Kotwica Kołobrzeg, 
Chrobry Głogów, Chojniczanka 
Chojnice czy Jarota Jarocin.

– W Piaście jest dwóch fachow-
ców, którzy w każdym meczu 
pokazywali, że potrafią bardzo 
dobrze bronić. Tylko się cieszyć, 

że mogę dołączyć do takiej eki-
py. Dla mnie to szansa na naukę, 
ale nie przyszedłem tylko po to. 
Chciałbym też wypracować dla 
siebie pierwszy skład, aby grać 
jak największą liczbę meczów – 
dodał 27-letni bramkarz.

Karol Szymański jest trzecim 
wzmocnieniem Piasta Gliwice 
przed nowym sezonem. Wcze-
śniej szeregi Niebiesko-Czerwo-
nych zasilili Javier Ajenjo Hyjek 
oraz Michał Żyro.
 GKS Piast SA

Varnado wzmacnia GTKTrzecie  
wzmocnienie Piasta

Jakub Czerwiński głosami kibiców został wybrany najlepszym zawodnikiem Piasta Gliwice w sezonie 2019/2020. Obrońca Niebiesko-Czerwo-
nych otrzymał największą liczbę głosów w plebiscycie na oficjalnym klubowym koncie na Facebooku. Z kolei Dominik Steczyk wypożyczony 
do Piasta z 1. FC Nuernberg zostaje w Gliwicach na dłużej. 21-letni napastnik będzie występował w barwach Niebiesko-Czerwonych do końca 
sezonu 2020/2021.

W internetowym głosowaniu na 
„Piłkarza Sezonu” Jakub Czerwiń-
ski nie miał sobie równych i zwy-
ciężył zdecydowaną większością 
głosów (28-latek otrzymał również 
takie wyróżnienie w rozgrywkach 
2018/2019). Drugi był Jorge Félix, 
a dalszych pozycjach znaleźli się 
m.in. František Plach, Piotr Parzy-
szek czy Mikkel Kirkeskov.

W zakończonym niedawno se-
zonie Jakub Czerwiński wystąpił 
w 19 spotkaniach PKO Ekstraklasy, 

a na boisku przebywał łącznie 
1710 minut. Dużą część sezonu 
28-latek stracił z powodu kontu-
zji, ale gdy grał, to prezentował 
bardzo wysoki poziom. To rów-
nież dzięki jego skutecznej grze 
w defensywie Piast był zespołem, 
który w minionych rozgrywkach 
stracił najmniej bramek. Do swojej 
pewnej postawy w obronie Jakub 
Czerwiński dołożył także jednego 
gola. Strzelił go w meczu z Zagłę-
biem Lubin, w którym powrócił do 
składu po 16 ligowych kolejkach.

„Cieszę się, że zostaję 
w Piaście na kolejny 
sezon”

– Dobrze się tutaj czuję i wiem, 
że to odpowiednie miejsce na 
dalszy rozwój. Poprzedni sezon 
był dla mnie wejściem do dorosłej 
piłki i dużą nauką, która pomoże 
mi zrobić kolejny krok w przód – 
powiedział Dominik Steczyk po 

przedłużeniu wypożyczenia do 
Piasta.

Dominik Steczyk trafił do Gliwic 
w lipcu ubiegłego roku. Od tego 
czasu w barwach Niebiesko-
-Czerwonych rozegrał 21 spo-
tkań. Swoje pierwsze piłkarskie 
kroki stawiał w Żaczku Katowice 
i GKS-ie Katowice. W 2015 roku 
przeniósł się do Niemiec, gdzie 
najpierw reprezentował barwy 
VfL Bochum, a następnie trafił 

do 1. FC Nuernberg. W sezonie 
2018/2019 w rezerwach „Der 
Club” wystąpił łącznie w 22 me-
czach, w których strzelił dziesięć 
goli. Środkowy napastnik ma za 
sobą także występy w reprezen-
tacji Polski na mistrzostwach 
Świata do lat 20. Na turnieju 
rozgrywanym w naszym kraju 
strzelił dwa gole.

Biuro Prasowe  
Piast Gliwice SA

Nowym zawodnikiem GTK 
Gliwice został Jordon Var-
nado. Mierzący 200 cm 
wzrostu silny skrzydłowy 
w ubiegłym sezonie wystę-
pował w węgierskim Egis 
Kormend, gdzie jego trene-
rem był... Matthias Zollner, 
szkoleniowiec GTK.

Varnado urodził się w Browns- 
ville w stanie Tennessee. Po 
ukończeniu szkoły średniej roz-
począł studia na uniwersytecie 
Troy, a po ich ukończeniu roz-
wijał karierę zawodową w Eu-
ropie. Trafił do węgierskiego Egis 
Kormend, gdzie szybko stał się 
ulubieńcem lokalnych kibiców. 
Trudno się jednak temu dziwić, 
bo Varnado to zawodnik grający 
nie tylko efektywnie, ale również 
efektownie.

– Dla mnie to bez wątpienia 
najlepszy zawodnik całej ligi wę-
gierskiej. Nie chcemy wywierać 
na nim presji, ale trzeba jasno 
określić, że jego rola w Gliwicach 
będzie podobna do tej, którą 
pełnił w Kormendzie – zapewnia 
Matthias Zollner, który w trakcie 
niespełna roku pracy z tym za-
wodnikiem poznał jego dobre 
i słabe strony. – To silny koszy-

karz, który bardzo dobrze potrafi 
grać w polu trzech sekund, ale 
także dysponuje dobrym rzutem 
z dystansu – charakteryzuje no-
wego gracza GTK Zollner.

Co ciekawe, Jordon jest młod-
szym bratem Jarvisa, który 
w 2013 roku został mistrzem 
NBA z Miami Heat, a ostatnio 
bronił barw Hapoelu Gilboa Gelil. 
Rozwój kariery brata był dla Jor-
dona niezwykle determinujący. 
– Często toczyliśmy regularne 
bitwy, ale nasza wzajemna ry-
walizacja miała spory wpływ na 
poprawę umiejętności. Tłuma-
czyłem sobie, że skoro potrafię 
zdobywać punkty przeciwko 
Jarvisowi, to znaczy, że coś po-
trafię – z uśmiechem zapewnia 

Jordon. Oprócz brata ma jednak 
także innych idoli i wzory do na-
śladowania. Są nimi Draymond 
Green i Paul Millsap. Ten wybór 
jest nieprzypadkowy. – Każdy 
z nich ma podobne parametry do 
mnie. Ich grę cechuje duża uni-
wersalność, siła fizyczna i umie-
jętność radzenia sobie z obroną 
po zmianie krycia – wylicza 
Varnado, wyraźnie wskazując, że 
wspomniane atuty są także jego 
zaletami. – Kiedy mam wyższego 
i mniej mobilnego rywala, lubię 
wyciągać go na obwód. Kiedy 
z kolei kryje mnie niższy gracz, 
staram się grać bliżej obręczy. 
Lubię atakować „deskę” rywala 
i grać szybko – podkreśla nowy 
skrzydłowy GTK.
 (GTK/kik)

Czerwiński piłkarzem sezonu,  
Steczyk na dłużej
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Dominik Steczyk
Jakub Czerwiński
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY

 

●  elektromonter 
wykształcenie min. zawodowe, min. dwa lata 
doświadczenia na stanowisku elektromontera; 
umiejętność czytania schematów elektrycz-
nych, korzystanie z dokumentacji technicznej, 
znajomość technologii montażu zespołów 
elektrycznych i elektronicznych, mile widziana 
znajomość systemów automatyki, pneumatyki, 
budowy pojazdów; uprawnienia energetyczne 
SEP; zakres obowiązków: wykonywanie wiązek 
elektrycznych, przygotowywanie i przeprowa-
dzenie montażu elektrycznego poszczególnych 
zespołów w gotowe wyroby zgodnie z doku-
mentacją technologiczną i konstrukcyjną, dia-
gnozowanie, usuwanie usterek w obwodach 
instalacji elektrycznej wyrobów, wykonywanie 
zabiegów konserwacyjnych oraz napraw w ob-
rębie elektrycznej instalacji pojazdów, wykony-
wanie pomiarów diagnostyczno-kontrolnych 
w obrębie instalacji elektrycznej; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

●  nauczyciel wiedzy o społeczeństwie 
wykształcenie wyższe z przygotowaniem pe-
dagogicznym; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice; 

●  koordynator   
    ds. eksploatacyjno-technicznych 

wykształcenie średnie lub wyższe techniczne; 
doświadczenie w pracy na stanowisku samo-
dzielnym w obsłudze technicznej spółdzielni lub 
wspólnot mieszkaniowych; znajomość prawa 
budowlanego z przepisami wykonawczymi; zna-
jomość przepisów dot. spółdzielczości mieszka-
niowej; zdolności organizacyjne i umiejętność 
pracy w zespole; mile widziane uprawnienia 
budowlane; zakres obowiązków: nadzór nad 
pracami działu technicznego; organizacja i ko-
ordynacja całokształtu spraw eksploatacyjnych 
i technicznych spółdzielni, opracowywanie 
planów remontów i konserwacji budynków, 
przyjmowanie zgłoszeń, nadzór i zlecanie prac 
firmom zewnętrznym, jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

●  specjalista w wydziale kontrolingu 
wykształcenie wyższe w zakresie nauk ekono-
micznych; roczne doświadczenie zawodowe 
w pracy na podobnym stanowisku; dobra 
znajomość przepisów ustawy o rachunkowo-
ści, ustawy o finansach publicznych; zdolno-
ści analityczne w prognozowaniu wydatków 
i przychodów, jak również sporządzaniu spra-
wozdawczości; zakres obowiązków: bieżąca 
kontrola przychodów i kosztów oraz ich analiza, 
rozliczanie dotacji budżetowych oraz rozliczanie 
projektów współfinansowanych ze środków UE 
oraz innych inwestycji, współudział w sporzą-
dzaniu, aktualizacji, analizie oraz raportowaniu 
wykonania cząstkowego planu finansowego, 
współudział w przygotowywaniu budżetu 
zadaniowego i danych do sprawozdań z jego 
realizacji, współudział w sporządzaniu wymaga-
nych analiz i sprawozdań; 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 30 lipca 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na 
następujące stanowiska:

Numer naboru:  
GCOP.KD.210.6.2020

Dyrektor Gliwickiego 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych  
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1,  

44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na stanowisko  

urzędnicze – specjalisty ds. księgowości 
w niepełnym wymiarze czasu pracy 

etatu, tj. 1/2 etatu.
Do głównych obowiązków pracownika będzie na-
leżało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 
• przygotowywanie przelewów bankowych, 
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania 

na środki finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych,
• sporządzanie sprawozdań GUS, 
• sporządzanie deklaracji VAT 7, 
• prowadzenie kont pozabilansowych (998,980,976),
• księgowanie w rejestrach, 
• sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych, 
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finan-

sowych jednostki, 
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji w progra-

mie Płatnik w ramach zastępstwa. 
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub wy-

kształcenie średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 

i korzystanie z pełni praw publicznych, 
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów 

publicznych, przepisów podatkowych i przepisów 
płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora 
jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na 

stres, rzetelność, wysoka kultura osobista, komuni-
katywność, umiejętność pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1 (II piętro).
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla 

osób niepełnosprawnych, praca biurowa wewnątrz 
pomieszczenia, praca w pozycji siedzącej, praca przy 
komputerze z monitorem ekranowym powyżej  
4 godzin dziennie.

3. Umowa o pracę na ½ etatu w równoważnym sys-
temie czasu pracy. 

Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie 

internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).
4. Kserokopie dokumentów poświadczających posiada-

ne doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (oryginały 
do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).

5. Oświadczenia (opublikowane na stronie interneto-
wej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata 
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy skła-
dania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 
14 sierpnia 2020 r. w siedzibie głównej GCOP przy 
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) w zaklejonej 
kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko 
urzędnicze – specjalisty ds. księgowości”, numerem 
ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane je-
dynie w formie papierowej, złożone po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku 
przesyłania oferty za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami 
odbędą się 24 – 25 sierpnia 2020 r. O dokładnych 
godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-04-77.
Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-

kach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 
z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandyda-

ta podlegają publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, w rozumieniu przepisów o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne stanowi-
ska urzędnicze w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych lista kandydatów spełniających 
wymagania formalne umieszczana jest na stro-
nie internetowej GCOP, zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania, w ro-
zumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na 

stanowisku sprzedawcy biletów w Krytej 
Pływalni Mewa przy ul. Mewy 36,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy na 

podobnym stanowisku,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym 

pakietu MS Office),
• znajomość ogólnych zasad wystawiania faktur VAT,
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, również 

w soboty, niedziele i święta),
• umiejętność pracy w zespole,
• niekaralność.
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. 
stanowisku będzie należało:
• sprzedaż biletów wstępu na teren obiektu zgodnie 

z cennikiem za pomocą urządzenia rejestrującego 
(kasy fiskalnej),

• wystawianie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zawartymi umowami,

• prowadzenie rejestru sprzedaży i wykonywanie okre-
sowych raportów oraz rocznych statystyk,

• obsługa terminali kart elektronicznych ŚKUP, Benefit, 
OK. System, Vanity Style itp.,

• rozliczanie i przekazywanie środków pieniężnych 
konwojentom zgodnie z przyjętymi zasadami,

• informowanie klientów o obowiązującym na obiekcie 
cenniku, regulaminie oraz realizowanych programach 
(np. Aerobik 65+).

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(telefon 32/335-04-35) w terminie do 17 sierpnia 2020 
r. do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

ich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”,

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrze-
gamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kan-
dydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach, 

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na 

stanowisku kontrolera poborcy opłat na 
Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• pobieranie opłat targowych oraz pobieranie opłat 

czynszowych za udostępnienie miejsc na stanowiska 
handlu obwoźnego na terenie miasta Gliwice,

• pobieranie opłat z kaset automatów płatniczych 
zainstalowanych w kabinach WC na terenie miasta 
Gliwice,

• kontrola wielkości zajmowanych miejsc do sprzedaży 
i właściwe określenie wartości opłat,

• pobieranie i rozliczanie w kasie giełdy bloczków blan-
kietów stanowiących pokwitowanie pobranych opłat 
targowych (druki ścisłego zarachowania),

• sporządzanie każdego dnia raportów i rozliczeń 
z pobranych utargów w kasie giełdy oraz wpłaty 
zainkasowanych opłat,

• współpraca ze Strażą Miejską w Gliwicach oraz Policją.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 2-letni staż pracy,
• podstawowa znajomość obsługi komputera (w tym 

pakietu MS Office),
• prawo jazdy kat. B,
• niekaralność.
Inne wymagania:
• rzetelność, dokładność, uczciwość,
• umiejętność pracy w zespole,
• komunikatywność,
• odporność na stres,
• znajomość obowiązujących na terenie miasta Gliwice 

uchwał Rady Miasta Gliwice i zarządzeń Prezydenta 
Miasta Gliwice w zakresie poboru opłat targowych 
i z tytułu korzystania z powierzchni, w szczególności: 
• zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-

2459/2020 z 3 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 
opłaty czynszowej za udostępnienie miejsc na 
stanowisku handlu obwoźnego,

• uchwały Rady Miasta Gliwice nr XXXVI/785/2018 
z 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gli-
wice opłaty targowej oraz określenia wysokości 
stawek dziennych opłaty targowej.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 14 sierpnia 2020 r. 
do godz. 15.00. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

ich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000)”,

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrze-
gamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kan-
dydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Straż Miejska 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 wy-

kształcenia średniego,
e. cieszenie się nienaganną 

opinią,
f. sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g. brak skazania prawomocnym 

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

h. uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

2. Wymagania, które będą 
dodatkowym atutem:
a. znajomość przepisów:

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

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 110 
z późn. zm.),

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

b. umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem,

c. prawo jazdy kat. B,
d. dobra znajomość obsługi 

komputera,
e. dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności in-
terpersonalne:
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 
zamieszczonym na stronie 
internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory 
lub w pokoju 113B po telefo-
nicznym ustaleniu terminu 
odbioru formularzy.
5. Zakres zadań wykonywa-
nych na stanowisku:
a. praca w terenie poprzez 

patrolowanie dzielnic mia-
sta w zakresie utrzymania 
czystości i porządku,

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

c. prowadzenie działań kontro-
lnych związanych z ochroną 
środowiska, w tym kontrolą 
spalania odpadów w przy-
domowych paleniskach, 

d. wyszukiwanie dzikich wysy-
pisk śmieci,

e. kontrola wyznaczonych tar-
gowisk oraz osób prowa-
dzących sprzedaż w innych 
miejscach na terenie gminy,

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

g. stała współpraca, wymiana 
informacji i podejmowanie 
wspólnych działań z Radą 
Miasta Gliwice, radami 
dzielnic i mieszkańcami w za-
kresie utrzymania ładu i po-
rządku publicznego.

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

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

pracy w 4-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym,

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

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jedno-
stce
Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wyniósł: 
1,00%.

8. Dodatkowe informacje:
a. docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika re-
alizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

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

c. proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażo-
wy, nagrody motywacyjne 
oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia;

d. dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klima-

tyzowanych pomieszcze-
niach,

• finansowanie dodatko-
wych uprawnień (pojazdy 
uprzywilejowane, użytko-
wanie urządzeń przezna-
czonych do obezwładnia-
nia energia elektryczną 
(TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szko-
leniu w zakresie technik 
interwencji i samoobro-
ny, w tym użycia środków 
przymusu bezpośred-
niego (w tym urządzeń 
TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po- 
mocy, 

• praca w młodym i dyna-
micznie rozwijającym się 
zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e. planowany termin zatrud-
nienia: wrzesień – listopad 
2020 r.

9. Termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane po-
winny dostarczyć kompletu 
dokumentów własnoręcznie 
podpisanych do siedziby Stra-
ży Miejskiej w Gliwicach lub 
przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 12 sierp-
nia 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 wpły-
ną na ww. adres do 12 sierpnia 
2020 r. do godz. 13.00.
W przypadku złożenia doku-
mentów drogą elektroniczną 
należy przesłać fotokopię pod-
pisanych dokumentów, następ-
nie otrzymacie Państwo numer 
referencyjny.
Wykaz numerów referencyj-
nych ofert kandydatów spełnia-
jących wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu zosta-
nie opublikowana na stronie 
internetowej www.smgliwice.
pl w zakładce BIP – NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 19 sierpnia 
2020 r.
10. Inne informacje: 
a. selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko 
na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej,

b. oświadczenia, życiorys, 
kwestionariusz powinny być 
własnoręcznie podpisane,

c. planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełnia-
jących wymagania niezbęd-
ne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na stronie in-
ternetowej Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

d. wszystkie dokumenty za-
warte w ofercie należy 
sporządzić w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty 
sporządzone w języku ob-
cym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem,

e. dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu 32/338-19-74 lub 
poprzez e-mail: sm@sm.gli-
wice.eu.

nabór nr KD.210.24.2020.BPM-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika na kierownicze 
stanowisko urzędnicze  

w Biurze Prezydenta Miasta  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na stronie bip.gliwice.eu w dziale Oferty pracy 
/ Urząd Miejski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 18 sierp-
nia 2020 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpły-

wu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-

spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji należy do-
łączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/238-56-50.

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
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W związku nadchodzącym  
okresem zasiłkowym  

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach informuje  

o zmianie godzin przyjęć 
klientów Referatu Świadczeń Rodzinnych 

ubiegających się o przyznanie świadczeń na 
nowy okres zasiłkowy 2020/2021 począwszy 

od 3 sierpnia 2020 r.: 

• poniedziałek – od 8.00 do 16.00,
• czwartek – od 8.00 do 14.00,

• piątek – od 8.00 do 11.00.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz minimali-
zacji zagrożenia w związku z obowiązującym stanem 
epidemii OPS wprowadza następujące rozwiązania 
organizacyjne: 
Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń ro-
dzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
można składać:
	elektronicznie (wymagany jest Profil Zaufany lub 

podpis elektroniczny) za pośrednictwem: 
• portalu Empatia empatia.mrpips.gov.pl,
• ePUAP – epuap.gov.pl,
• portalu ZUS – pue.zus.pl;

	w wersji papierowej w zamkniętych kopertach w sie- 
dzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9, do skrzynki podawczej, 

	wysyłając na adres: Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 
Gliwice. 

W przypadku braków formalnych we wniosku lub 
niepoprawnego wypełnienia wniosku – do klienta 
zostanie skierowane wezwanie. 
Kontakt osobisty z pracownikami Referatu Świadczeń 
Rodzinnych OPS w Gliwicach możliwy będzie: 
• wyłącznie dla klientów posiadających wezwanie 

do uzupełnienia wniosku (klienci bez wezwania 
o uzupełnienie wniosku nie będą obsługiwani),

• z dotrzymaniem rygorów sanitarnych, tj. posiadania 
maseczki, rękawiczek i własnego długopisu,

• jednoosobowo – bez osób towarzyszących i dzieci.
Po wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfe-
kować ręce, założyć maseczkę, rękawiczki (osoby bez 
maseczek oraz osoby, u których występują objawy 
przeziębienia, gorączki nie będą przyjmowane). 
W celu sprawnej obsługi prosimy o prawidłowe wypeł-
nianie wniosków, wpisywanie nr telefonów i adresów 
e-mail. Instrukcja jak prawidłowo wypełnić wniosek 
została zamieszczona na stronie: (https://opsgliwice.
pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/).
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy Pań-
stwa do kontaktu z Referatem Świadczeń Rodzinnych 
OPS w Gliwicach drogą elektroniczną i telefoniczną.

Dane kontaktowe: 
Referat Świadczeń Rodzinnych
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach 
ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice
tel. 32/335-97-14, 32/335-97-20 (infolinia)
e-mail: rsr@ops.gliwice.eu 

OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY NIERUCHOMOŚCI

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

44-100 Gliwice,
ogłasza nabór na stanowisko 

specjalisty ds. serwisu.
Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykony-
wała zadania związane m.in. z obsługą i utrzymaniem 
systemów teleinformatycznych klientów spółki.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• wsparcie teleinformatyczne,
• wdrażanie nowych technologii, 
• serwis oraz konserwacja urządzeń teleinforma-

tycznych,
• lokalizowanie oraz usuwanie awarii,
• przegląd oraz aktualizacja systemów oraz aplikacji,
• testowanie oraz podnoszenie jakości usług świad-

czonych klientowi końcowemu,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność doku-

mentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór usług świadczonych u klienta,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• umiejętność konfiguracji systemów MS Windows 

oraz pakietu Office z poziomu administratora,
• znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych,
• znajomość elementów infrastruktury LAN/MAN/

WAN/WLAN,
• umiejętność serwisowania komputerów oraz urzą-

dzeń peryferyjnych,
• umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwią-

zań i analityczne myślenie,
• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność,
• komunikatywność,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące obsługę 

i utrzymanie urządzeń teleinformatycznych,
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów 

obejmujących zakres techniczny opisany w wy-
maganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kom-

petencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwali-

fikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie 

o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij 
nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadcze-
niem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.silesia.
pl w temacie „Kandydat na stanowisko 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 wy-
brane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sze-
ściu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności nieruchomości niezabudowanej, 
oznaczonej jako:
• dz. nr 424, obręb Przedmieście, po-

łożonej w Gliwicach przy ul. Słonecz-
nej/Zachodniej, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, użytki: RIIIa 
– grunty orne, pow. 0,0323 ha, księ-
ga wieczysta nr GL1G/00024212/0.

Termin przetargu: 25 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
63 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 6320,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 sierpnia 2020 r.
-----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych jako:
• działka nr 559/3, obręb Stare Gli-

wice, o pow. 0,1253 ha, księga wie-
czysta nr GL1G/00055731/0 i dział-
ka nr 1334/2, obręb Stare Gliwice, 
o pow. 0,0198 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00031308/2, położonych 
w Gliwicach przy ul. Szmaragdowej, 
stanowiących własność Miasta Gli-
wice. Łączna powierzchnia gruntu: 
0,1451 ha.

Termin przetargu: 22 września 2020 r. o godz. 
10.00
Miejsce przetargu: w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
557 500,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 55 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 września 2020 r.

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komu-
nikaty 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 / gospo-

darka nieruchomości / oferta nieruchomości.  
Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargów udzielają pracownicy Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 

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

NIERUCHOMOŚCI  
NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta  
Miasta Gliwice,  

których organizatorem 
jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu  
Miejskiego w Gliwicach

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

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

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do  
wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do sprzedaży, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• nr 113/2020 do 17 sierpnia 2020 r.,
• nr 115/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 116/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 117/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 118/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 119/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 120/2020 do 19 sierpnia 2020 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 101/2020 do 18 sierpnia 2020 r.,
• nr 106/2020 do 18 sierpnia 2020 r.,
• nr 109/2020 do 18 sierpnia 2020 r.,
• nr 110/2020 do 18 sierpnia 2020 r.,
• nr 112/2020 do 18 sierpnia 2020 r.,
• nr 114/2020 do 18 sierpnia 2020 r.

poszukuje kandydatów na stanowisko:
ustawiacz kolejowy

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• wykonywanie prac manewrowych w obrębie bocz-

nicy kolejowej,
• prowadzenie dokumentacji związanej z wykony-

wanymi obowiązkami,
• współpraca z drużyną manewrową oraz osoba-

mi odpowiedzialnymi za kierowanie ruchem na 
bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego,
• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia rewidenta,
• bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na wyko-

nywanie czynności na danym stanowisku.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istnie-

jącej na rynku od 30 lat,
• umowa-zlecenie lub umowa o pracę,
• godziny pracy dopasowane do potrzeb pracodawcy, 
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• ciekawa praca w przyjaznej atmosferze,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia za-

wodowego.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice, ul. Portowa 
28, budynek E, tel. 608-525-440, e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego Cen-
trum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Por-
towej 28 (pracodawca, administrator danych) zgadzasz 
się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarza-
nia Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj https://
scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

KOMUNIKATY

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE 
BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ W OKRESIE 

1–31 SIERPNIA 2020 R.  
O ZWROT PODATKU 

AKCYZOWEGO WYKORZYSTYWANEGO 
NA CELE ROLNICZE

W związku z sytuacją epidemiczną Wydział 
Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

informuje, 
że celem złożenia wniosków dotyczących zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na-
pędowego wykorzystywanego do celów rolniczych, 
producenci rolni powinni umówić się telefonicznie na 
indywidualne spotkanie z pracownikiem Biura Obsługi 
Interesantów UM Gliwice pod numerem telefonu 
32/239-12-36. 
Osoby umówione na spotkanie winny być zaopatrzone 
w indywidualne środki ochrony, w tym maseczkę lub 
przyłbicę, rękawiczki ochronne oraz ewentualnie wła-
sny długopis. Przed wejściem na teren urzędu klienci 
zobowiązani są również do dokonania dezynfekcji rąk. 
Ze względu na konieczność zachowania reżimu sa-
nitarnego osoby, które nie dostosują się do powyż-
szych zaleceń sanitarnych nie zostaną dopuszczone 
do stanowisk obsługi.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9,  

44-100 Gliwice,
informuje, iż dostępne są już  

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 
na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 
od 3 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r. (uczniowie) 
lub do 15 października 2020 r. (słuchacze kolegium) 
w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9.
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku, uprawniający do stypendium, nie 
może przekroczyć 528 zł netto.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy 
dostępne są na stronie internetowej www.opsgliwi-
ce.pl w zakładce „Pomoc materialna o charakterze 
socjalnym”.

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

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem, organizowanego wg procedur 
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

zabudowę systemu kontroli wejścia na  
Portierni Głównej I i III w PEC – Gliwice  

Sp. z o.o. przy ulicy Królewskiej Tamy 135, 44 
oraz wdrożenie i uruchomienie aplikacji  

księgi gości na dwóch tabletach  
w powyższych lokalizacjach.
Termin składania ofert wstępnych:  
10 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

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

Wykonywanie czyszczeń kotłów oraz 
powierzchni wewnętrznych rurociągów 

transportu popiołu i produktu IOS.
Termin składania ofert: 10 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2020 r. o godz. 12.05

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej  
Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  

z „Regulaminem udzielania zamówień w PKM Sp. o.o.  
w Gliwicach nie objętych ustawą Prawo zamówień publicznych”,  

nr sprawy PKM/PN/TR/04/202020, pn.:

„Budowa infrastruktury niezbędnej  
do ładowania autobusów elektrycznych  

na potrzeby PKM Sp. z o.o. w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 11 sierpnia 2020 r. do godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00.

Pełna treść dostępna na  
www.pkm-gliwice.com.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony, pn.:

Rządowy program finansowego wsparcia  
budownictwa komunalnego – Budowa 

dwóch budynków mieszkalnych  
wraz z infrastrukturą przy ul. Dworskiej  

– Zbożowej w Gliwicach.
Termin składania ofert: 12 sierpnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

Zarząd Przedsiębiorstwa 
Remontów Ulic i Mostów S.A., 

44-100 Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1,

rozważa możliwość zakupu  
koparko-ładowarki.

Podstawowe dane:
• masa własna: 9 – 10 t,
• wszystkie koła o tej samej średnicy co najmniej 28 cali 

z tylną osią skrętną (3 tryby poruszania się),
• silnik o mocy min. 100 KM zgodnie z normą ISO14396 

i stosowaną normą spalin STAGE V,
• skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznej 

zmiany biegów,
• sterowanie funkcjami koparki za pomocą joysticków,
• 3 łyżki robocze – łyżka przednia otwierana 4 w 1 o poj.  

ok. 1,15 – 1,25 m3; 0,6 m; skarpowa ok. 1,5 m (hydrau-
licznie uchylna); tylna 0,3 – 0,4 m,

• ramie robocze teleskopowe,
• widły do podnoszenia palet (na osobnej karetce), 
• szybki montaż osprzętu roboczego za pomocą szybkoz-

łączy (przód i tył),
• instalacja hydrauliczna do podpięcia zamiatarki (przód),
• instalacja hydrauliczna do podpięcia młota (tył),
• instalacja hydrauliczna do zasilania łyżki skarpowej z moż-

liwością pracy na wysuniętym teleskopie,
• zamiatarka ze zraszaniem, boczną szczotką,
• klimatyzacja w standardzie,
• gwarancja: min. 36 miesięcy lub 3000 mgt,
• cenę maszyny należy podać w PLN lub € po kursie sprze-

daży NBP z dnia transakcji (tabela C).
Dodatkowo w załączniku proszę dołączyć ofertę cenową na 
obowiązkowe serwisy gwarancyjne (koszty przeglądów).
Wszelkich informacji udziela: 
Dyrektor ds. Logistyki, tel. 32/270-40-03, wew. 140.
Oferty proszę składać w siedzibie firmy: Gliwice, ul. Nad 
Bytomką 1 lub drogą elektroniczną e-mail: jskiba@pruim.
gliwice.pl.
Termin składania ofert: 14 sierpnia 2020 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega 
sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
http://epuap.gov.pl
http://pue.zus.pl
https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/
https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/
mailto:rsr@ops.gliwice.eu
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
http://www.opsgliwice.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
5 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 
183, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 531 000,00 zł,
w tym: 182 000,00 zł netto* (zw. z opodatkowania VAT), 
              349 000,00 zł brutto** (w tym 23% VAT).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 205/1, obręb Czecho-
wice Zachód, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z. 11 marca  
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.). 
**Sprzedaż niezabudowanej działki nr 204, obręb Czechowi-
ce Zachód, opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 
23% na podstawie ww. ustawy.
Wadium: 53 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 5310,00 zł
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 204, obręb Czechowice Zachód, użytek: RIVb 

– grunty orne, o pow. 0,2966 ha, księga wieczysta nr 
GL1G/00014972/2;

• działka nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, użytek: 
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0966 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00014972/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona jest w północnej części miasta 
Gliwice, przy ul. Toszeckiej 183 (droga wojewódzka nr 901). 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, drobne 
punkty handlowo-usługowe. Nieruchomość zabudowana 
(w ok. 5%) budynkiem o charakterze mieszkalno-usługowym 
oraz budynkiem gospodarczym. W pozostałej części działki 
porośnięte są dziko rosnącą roślinnością trawiastą oraz 
pojedynczymi drzewami. Teren częściowo ogrodzony. Kształt 
działek regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta. 
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nr 205/1, obręb Cze-
chowice Zachód, znajdują się 3 budynki, jednakże w terenie 
ww. działka zabudowana jest budynkiem mieszkalno-usługo-
wych (ul. Toszecka 183) i jednym budynkiem gospodarczym.
Budynek mieszkalno-usługowy to budynek wolno stojący, 
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny z poddaszem nie-
użytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek 
składa się z lokalu mieszkalnego o pow. użytkowej 65 m2 

i lokalu użytkowego o pow. użytkowej 24,7 m2. Stan tech-
niczny i funkcjonalny ocenia się jako zły. Budynek został 
wyłączony z użytkowania. Przedmiotowy budynek w całości 
położony jest po stronie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
po której nie jest dopuszczone wznoszenie budynków. 
Oznacza to, że w przypadku rozbiórki budynku nie będzie 
możliwa jego odbudowa.
Ponadto na terenie przedmiotowej działki położony jest 
budynek gospodarczy o pow. zabudowy ok. 10 m2, wyko-
nany z pustaków. Budynek został wyłączony z użytkowania.   
Skomunikowanie nieruchomości może odbywać się zjazdem 
istniejącym. Z uwagi na fakt, że zjazd zlokalizowany jest w za-
sięgu oddziaływania skrzyżowania, na terenie działki może 
być prowadzona działalność niewymagająca dużego ruchu 
pojazdów. Ewentualna realizacja inwestycji na powyższym 
terenie winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku (4a) 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki 
włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej 
należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są one 
od natężenia ruchu, które będzie generować inwestycja 
oraz innych nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Obciążenia nieruchomości:
Nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce  
nr 204 w zakresie kanalizacji sanitarnej wraz ze strefą 
ochronną o łącznej pow. gruntu objętą służebnością wy-
noszącą 61,57 m2 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej nr 
w GL1G/00014972/2 w dziale III – elektroniczny dostęp do 
treści księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Na działce nr 204, obręb Czechowice Zachód, zlokalizo-
wana jest wiata przystankowa i fragment chodnika wzdłuż  
ul. Toszeckiej. W związku z powyższym, przy sprzedaży, 
przyszły nabywca będzie zobowiązany do obciążenia na-

bywanej działki nr 204, obręb Czechowice Zachód, w pasie 
o długości 5,4 m i szerokości 1,9 m, tj. o pow. 10,26 m2, 
prawem nieograniczonej w czasie i nieodpłatnej służebności 
gruntowej na rzecz Miasta Gliwice (tj. działki przyległej nr 
490, obręb Czechowice Zachód), polegającej na prawie ko-
rzystania z części nieruchomości niezbędnej do korzystania 
z wiaty przystankowej oraz jej eksploatacji i modernizacji. 
Ponadto przy wschodniej granicy działki nr 204, obręb 
Czechowice Zachód, znajduje się punkt oświetleniowy wraz 
z kablem elektroenergetycznym zasilającym oświetlenie, 
będące własnością firmy Tauron Dystrybucja Serwis S.A., 
stanowiący element miejskiej sieci oświetleniowej.
Od północy działka nr 204, obręb Czechowice Zachód, 
graniczy z działką nr 418, obręb Czechowice Zachód, sta-
nowiącą rów melioracyjny. Przyszły właściciel nie może 
wykonywać żadnych prac w odległości 3 m od skarpy rowu. 
Obowiązuje również zakaz zabudowy i grodzenia w odle-
głości 3 m od skarpy.   
Zgodnie z mapą ewidencyjną przez teren przedmiotowych 
działek przebiegają następujące sieci: elektroenergetyczna, 
kanalizacyjna, telekomunikacyjna, wodociągowa. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz moż-
liwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicy przedmiotowych działek przechodzi prawdo-
podobnie sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
Miasto Gliwice planuje w przyszłości realizację trasy rowe-
rowej nr 9 wzdłuż ul. Toszeckiej.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego poło-
żona jest przedmiotowa nieruchomość. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodaro-
wania
Działki nr 204 i 205/1, obręb Czechowice Zachód, położone 
są na terenie, na którym od 31 maja 2014 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”. 
Plan uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r., która opubli-
kowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 8 września 2015 r. pod poz. 4567.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu działka nr 205/1 oraz 
przeważająca część działki nr 204 znajdują się na terenie 
oznaczonym symbolem 2MNU opisanym jako tereny zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej – istniejące.
Pozostała północna część działki nr 204 znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolami 8ZNW opisanym jako te-
reny zieleni niskiej i wysokiej związanej z dolinami cieków 
wodnych i zieleni izolacyjnej oraz 3WSc opisanym jako 
tereny wód powierzchniowych – cieki.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNU do 5MNU 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. d;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i pomocnicze,
b) garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, miejsca posto-

jowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
f) obiekty małej architektury;

(…)
4) zasady zabudowy i zagospodarowania terenów:
(…)

b) zakaz realizacji zabudowy szeregowej,

c) zakaz realizacji więcej niż 3 kondygnacji nadziemnych,
d) 1MNU, 5MNU: dopuszcza się usługi związane z ob-

sługą pojazdów i warsztaty,
(…).
Na ww. terenie 2MNU ustalona została na rysunku planu 
nieprzekraczalna linia zabudowy.
Zgodnie z § 1 pkt 12 ww. planu, ilekroć w planie jest mowa 
o „terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej – należy 
przez to rozumieć tereny, na których funkcje mieszkaniowa 
i usługowa mogą występować samodzielnie lub łącznie, 
w dowolnych proporcjach”.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1ZNW do 18ZNW 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zieleń niska i wysoka;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne, ciągi piesze i rowerowe,
b) mosty i kładki,
c) cieki i zbiorniki wodne,
d) rowy odwadniające,
e) obiekty małej architektury,
f) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1WSc do 19WSc 
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) wody śródlądowe płynące;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) kładki,
b) sieci infrastruktury technicznej bez budynków.

Dla całego obszaru planu wyznaczona została strefa „OW” 
obserwacji archeologicznej. Ponadto obszar planu poło-
żony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 330 – „Gliwice”.
Z uwagi na kształt i położenie działek nr 204 i 205/1, obręb 
Czechowice Zachód, oraz z uwagi na wyznaczoną na terenie 
2MNU linię zabudowy, a także istniejący w sąsiedztwie 
rów melioracyjny zagospodarowanie ww. działek zgodnie 
z planem może być ograniczone.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 5 października 2020 r. o godz. 9.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu 
w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach sie-
dziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice, 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z oso-
bami towarzyszącymi i dziećmi).
5. Wadium
Wadium w wysokości 53 100,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działki nr 204 i 205/1 
obręb Czechowice Zachód, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 30 września 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

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

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,

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

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny (wydany w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne 
(wydane w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) za-
świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospo-
darczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2361/2020  
z 2 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
niezabudowana działka nr 204 i zabudowana działka nr 
205/1, obręb Czechowice Zachód, o łącznej powierzchni 
0,3932 ha, położonej w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 183, 
z KW nr GL1G/00014972/2, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 65 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 4 listopada 2020 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie 
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie z za-
rządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2361/2020  
z 2 czerwca 2020 r.
7.6. 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.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej www.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 65 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490).

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 przypadkach 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, 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). 

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

https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

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. PERKOZA 5, lokal nr 1, parter, pow. 
43,02 m2 + piwnica: 1,58 m2, 3 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 700,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. CYRANECZKI 16, lokal nr 7, I piętro, pow. 
36,86 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 119 600,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
11 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 6 sierpnia 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyń-
ska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 80, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 94,20 m2 + piwnica: 12,11 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 249 400,00 zł
Wadium: 25 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. PIWNA 2A, lokal nr 16, VIII piętro, pow. 
34,28 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 800,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
12 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 7 sierpnia 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, 
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. WROCŁAWSKA 27, lokal nr 12, III piętro, 
pow. 48,80 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-

ka i przedpokój, lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 24 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 163 100,00 zł
Wadium: 16 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2020 r.

UL. ZABRSKA 11, lokal nr 10, II piętro, pow. 
37,86 m2, 1 pokój, kuchnia, przedpokój (WC 
dostępne na klatce schodowej, pozostaje 
w częściach wspólnych nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 103 600,00 zł
Wadium: 10 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
12 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 6 sierpnia 2020 r. z ROM-2, ul. Zabr-
ska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. STYCZYŃSKIEGO 55, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 64,38 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 189 200,00 zł
Wadium: 19 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
18 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 13 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. ŚW. BRONISŁAWY 11, lokal nr 6, I piętro, 
pow. 49,96 m2 + 6,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
spiżarka, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 153 200,00 zł
Wadium: 15 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
19 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 

kontaktować się do 14 sierpnia 2020 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. ŚW. BRONISŁAWY 6, lokal nr 8, II piętro, 
pow. 30,54 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 700,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
21 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 18 sierpnia 2020 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. MASTALERZA 65, lokal nr 5, I piętro, pow. 
31,22 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 31 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 400,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
20 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 17 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dzie-
wanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 24 sierpnia 2020 r.

UL. TOSZECKA 33, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 38,94 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 800,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
14 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 11 sierpnia 2020 r. z ROM 4, ul. Dzie-
wanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

UL. CHORZOWSKA 41, lokal nr 1, parter, 
pow. 36,29 m2 + piwnica: 4,00 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, przedpokój, z WC dostępnym na 

klatce schodowej (pozostającym w częściach 
wspólnych nieruchomości)
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 85 800,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
18 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 13 sierpnia 2020 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

AL. KORFANTEGO 27, lokal nr 14, III piętro 
(oficyna), pow. 62,49 m2 + piwnica: 10,77 m2, 
2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie pomoc-
nicze, z WC dostępnym na klatce schodo-
wej (pozostającym w częściach wspólnych 
nieruchomości), lokal do generalnego re- 
montu
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
19 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 14 sierpnia 2020 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIE-
GO 19, lokal nr 2, parter, pow. 146,98 m2 
+ piwnica: 10,34 m2, 4 pokoje, 2 kuchnie,  
2 łazienki, spiżarka, WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 3 września 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 372 600,00 zł
Wadium: 37 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
20 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, prosimy 
kontaktować się do 17 sierpnia 2020 r. z ROM 2 Oddział 1, 
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 27 sierpnia 2020 r.

UL. ZABRSKA 9, lokal nr II, parter (oficyna), 
pow. 35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
12 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 6 sierpnia 2020 r. z ROM-2, ul. Zabr-
ska 15, telefon: 32/339-29-82. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. KOZIELSKA 22A, lokal nr I, parter, pow. 
53,11 m2, 2 pomieszczenia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 160 500,00 zł
Wadium: 16 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
13 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 10 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. PRZYSZŁOŚCI 94, lokal nr 55, X piętro, 
pow. 36,30 m2 + piwnica: 2,10 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 500,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
13 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 10 sierpnia 2020 r. z ROM-5, ul. Niedur-
nego 6, telefon: 32/339-29-88. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 2020 r.

UL. KOŚCIUSZKI 35, lokal nr III, I piętro, pow. 
145,98 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 2 WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 sierpnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 407 900,00 zł
Wadium: 40 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu został wyznaczony na  
17 sierpnia 2020 r. W oględzinach jednocześnie uczestni-
czyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami – prosimy 
kontaktować się do 12 sierpnia 2020 r. z ROM-1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97. 
Termin wpłaty wadium: 20 sierpnia 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).

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Woje-
wody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Skarbu 
Państwa:
• nr 22/SP/2020 do 17 sierpnia 2020 r.
• nr 23/SP/2020 do 18 sierpnia 2020 r.

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 
31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
zarówno Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(zdm.bip.gliwice.eu), jak i Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu) został podany 
do publicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/26/2020 do 14 sierpnia 2020 r.

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

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

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

lokali przeznaczonych do  
sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 341/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 343/2020 do 19 sierpnia 2020 r.;

lokali mieszkalnych  
przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 345/2020 do 19 sierpnia 2020 r.,
• nr 346/2020 do 19 sierpnia 2020 r.;

garażu przeznaczonego (w oparciu 
o art. 211 ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami) do zbycia w trybie  
bezprzetargowym na rzecz najemcy 
oraz oddania w wieczyste  
użytkowanie gruntu niezbędnego 
do korzystania z garażu:
• nr 322/2020 do 19 sierpnia 2020 r.;
nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia:
• nr ZGM/2020/347 do 10 sierpnia 

2020 r.,
• nr ZGM/2020/348 do 18 sierpnia 

2020 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

turystyka.gliwice.eu

http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualności
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://zdm.gliwice.pl/
http://www.turystyka.gliwice.eu
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Od poniedziałku 10 sierpnia w Bibliotece Centralnej przy ul. Kościusz-
ki 17  będzie można otrzymać bezpłatne wejściówki na wyjątkowy 
spektakl lalkowy – „MAKBETA” Williama Szekspira. Przedstawienie 
zostanie wystawione 3 września na deskach Teatru Miejskiego. Start 
– godz. 19.00.

Spektakl realizowany będzie 
w ramach projektu MBP – „Lalka 
w teatrze życia”, przygotowane-
go z okazji 130. rocznicy pierw-
szego pełnego wydania „Lalki” 
Bolesława Prusa, zasługującej na 
miano jednej z najważniejszych 
polskich powieści. Projekt „Lalka 
w teatrze życia” został dofinan-
sowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

Niezwykłej inscenizacji „MAK-
BETA”, najsłynniejszego dramatu 
mistrza ze Stratfordu, podjął się 
– w Teatrze Lalki i Aktora „Ku-
buś” w Kielcach – Adam Walny. 
Za pomocą lalek-obiektów 
i lalek-symboli, dopełnianych 
grą aktorów w planie żywym 
oraz mistrzowsko wykonanych 
rekwizytów i scenografii, prze-
nosi nas do XI-wiecznej Szkocji, 

tworząc na scenie bogactwo 
kształtów, postaci, przedmiotów, 
barw i dźwięków.  Wrażliwość 
i pomysły artysty utrzymują wi-

dza w napięciu, przedstawiając 
historię Makbeta w niezwykle 
oryginalny sposób i zostawiając 

jednocześnie sporo miejsca na 
własną interpretację. To spektakl, 
którego nie można nie zobaczyć.

Czas trwania przedstawienia – 
70 min. Wiek 15+.

Liczba miejsc ograniczona. 
W związku z uczestnictwem 
w wydarzeniu w czasie obowią-
zywania stanu epidemii wyma-
gane będzie złożenie pisemnego 
oświadczenia.
 (MBP/kik)

Od 1 sierpnia znów dostępne są dla gliwiczan Oddział Odlewnictwa 
Artystycznego i Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (oddziały Muzeum 
w Gliwicach) oraz studyjne kino Amok. Czekaliśmy na to!
Od połowy lipca działa już 
Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej w kinie Amok, 
zaś w perspektywie kilku dni 
rozpocznie się sezon w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach. Jako 
pierwsze zostaną wystawione 
spektakle dla dzieci: „Mała Sy-
rena” (11–14 sierpnia) i  „Chło-
piec z Gliwic” (26–29 sierpnia). 
Wtedy też – w dniach zaplano-
wanych prezentacji – czynna 
będzie kasa teatru w głównej 

siedzibie TM-u (ul. Nowy Świat). 
Więcej informacji na stronie 
kultura.gliwice.eu.

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach pracuje w waka-
cyjnych godzinach otwarcia. 
Więcej na stronie biblioteka.
gliwice.pl.

Odwiedzającym oddziały Mu-
zeum w Gliwicach i Centrum 
Informacji Kulturalnej i Tury-

stycznej w kinie Amok przypomi-
namy, że w sobotę 15 sierpnia, 
w Święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny będące 
również Świętem Wojska Pol-
skiego, będą one nieczynne.

Dodatkowo, w niedzielę 16 sierp- 
nia niedostępny dla zwiedzają-
cych będzie Oddział Odlewnic-
twa Artystycznego. 

 (mm/kik)

KULTURA

„Książki mają miejsca na półkach, są wycierane 
z kurzu i gładzone po okładkach. Są szczęśliwe, 
ponieważ czują się potrzebne i kochane. Tak jest 
ze wszystkim; z każdym przedmiotem, rośliną, 
zwierzęciem i człowiekiem. Mówię to ja, stara 
Księga, która niejedno już w życiu widziała.”
Takimi słowami przemawia do 
czytelnika Księga Baj, główna 
bohaterka jednej z najpięk-
niejszych bajek dla dzieci – 
„Wysypiska książek” Katarzyny 
Grzybek. 

Księga Baj opowiada historię 
swojego życia oraz innych 
porzuconych na wysypisku 
książek. Książek, które kiedyś, 
kochane i lubiane, mieszkały 
u podnóża gór w pięknej biblio-
tece w malowniczym Zaczytan-
kowie, gdzie wszyscy mieszkań-
cy uwielbiali czytać i spędzać 
czas w bibliotece. To, dlaczego 
książki trafiły na wysypisko, co 
czuły i widziały oraz czy ktoś 
je uratuje z opresji, koniecznie 
musicie sprawdzić sami!

Z każdą kolejną kartką nie 
sposób zatrzymać wyobraźni, 
którą wspaniale pobudzają 
poetyckie opisy autorki oraz 
pełne magii ilustracje Karoliny 
Piętoń. Czytając, mamy wraże-
nie, jakbyśmy słyszeli wszystkie 
dźwięki przyrody: szum drzew, 
pohukiwania sowy siedzącej na 
kraciastej kanapie, szemrzący 
strumyk i krople deszczu spa-
dające na dziurawe wiadro. 
Widzimy granatowe niebo 
mrugające gwiazdami i księ-
życ, który swoją poświatą tuli 
okładki porzuconych książek.

Autorka książki porusza również 
temat ekologii, nielegalnych 
wysypisk śmieci i braku szacun-
ku wobec przyrody. Pokazuje 
świat z perspektywy Tęczowej 
Książki – nietrafionego prezentu. 
Jej jedynym pragnieniem jest 
być przeczytaną i pogładzoną 
po grzbiecie. Fale emocji prze-
lewają się między stronami, 
radość i smutek są tu stałymi 
gośćmi. Ta sugestywna i pełna 
uroku opowieść przedstawiająca 
czytelnika jako artystę zapada 
głęboko w serce. Książkowa po-
stać małego chłopca, który swo-
ją ciekawością i pracowitością 
odmienia wysypisko w miejsce 
pełne kolorów i magii, przywraca 
nadzieję i wiarę w człowieka – 
odpowiedzialnego za naturę 
oraz brane do ręki książki.

Pamiętajmy, że wspólne czytanie 
zbliża nas do siebie, więc czytaj-
my dzieciom! Litery zawsze two-
rzą zaczarowane słowa, umysły 
naszych dzieci przemieniają sło-
wa w obrazy, a następnie obrazy 
w najpiękniejsze filmy. I każdy 
z nich jest inny i wyjątkowy. 

Prostota tej książki i jej ponad-
czasowe przesłanie sprawia, 
że chce się ją czytać bez końca.  
Przenieście się w świat bajek 
i czarów, i posłuchajcie mądro-
ści starej Księgi Baj….
 (MBP)

Powroty kultury

Lalka w teatrze życia
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Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, 
oddział Muzeum w Gliwicach
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