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WYDANIE PODWÓJNE – następny numer ukaże się 18 listopada 2021 r.
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zdRowie

Sezam pomaga od 15 lat
Działające w Gliwicach Śląskie 
Stowarzyszenie Chorych na SM 
Sezam od 15 lat wspiera choru-
jących na stwardnienie rozsiane 
i ich rodziny. Dzięki pomocy Se-
zamu oraz powołanej przez niego 
spółki PaTION prowadzącej dzia-
łalność opiekuńczą i leczniczą, 
chorzy na stwardnienie rozsiane 
mają dostęp do specjalistycznej 
rehabilitacji i pomocy psycholo-
gicznej oraz ułatwiony dostęp do 
lekarzy i możliwość współpracy 
ze szpitalami w regionie. Otrzy-
mują też wsparcie w zakresie 
aktywizacji zawodowej.

Teraz pomoc będzie 
jeszcze większa.

Przypomnijmy, że Rada Miasta 
Gliwice w październiku jednogło-
śnie poparła wniosek stowarzy-
szenia Sezam o bezprzetargowy 
zakup dzierżawionej nierucho-
mości przy ul. Jana Śliwki 12 
z najwyższą możliwą, 99-proc. 
bonifikatą. Stowarzyszenie mo-
gło o to zawnioskować, będąc 
organizacją pożytku publiczne-
go wykorzystującą gruntownie 
wyremontowany przez siebie 
budynek przy ul. J. Śliwki na 
cel prowadzonej działalności, 
a zarazem będąc osobą prawną 
prowadzącą działalność opiekuń-
czą i leczniczą za pośrednictwem 
powołanej przez siebie spółki 
PaTION. – Podjęcie tej uchwa-
ły umożliwia stowarzyszeniu 
Sezam dalszy, perspektywiczny 
i wieloletni rozwój z nieskrępo-
wanymi możliwościami starania 
się o dofinansowanie z różnych 
dostępnych źródeł zewnętrznych 
– mówi prezydent Gliwic Adam 
Neumann.

W minionym tygodniu przy ul. 
Jana Śliwki 12 udostępniono miej-
sca całodobowego pobytu dla do-
rosłych. W budynku po dawnym 
Zespole Szkół Ceramiczno-Elek-
trycznych dzięki pracy członków 
stowarzyszenia przeprowadzono 
kompleksowy remont gmachu 
po dawnym „ceramiku”, na który 
pozyskano dotacje z funduszy 
unijnych pochodzących z Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Inwestycja koszto-
wała 11 mln zł.

Przestrzeń zmieniła 
się nie do poznania 
i zyskała nową funk-
cjonalność. Obecnie 
budynek jest nowo-
czesnym centrum 
rehabilitacji oraz 
usług społecznych 
i zdrowotnych, 
dostosowanych do 
indywidualnych 
potrzeb i świadczo-
nych bezpłatnie.

– Wymieniliśmy m.in. wszystkie 
instalacje, wybudowaliśmy dwie 
windy dostosowane do przewozu 
osób z niepełnosprawnościami, 
zamontowaliśmy system wenty-

lacji i klimatyzacji, wyremonto-
waliśmy od podstaw wszystkie 
pomieszczenia na trzech piętrach. 
Cały czas prowadzimy też kom-
pleksową, wartą ponad 3,7 mln 
zł termomodernizację budynku, 
na którą pozyskaliśmy częściowe 
dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go – mówi Karolina Kropornicka, 
prezes Śląskiego Stowarzyszenia 
Chorych na SM Sezam.

DDP przy ul. Jana Śliwki zapew-
nia pobyt dzienny wraz z opieką, 
wyżywieniem i dodatkowymi zaję-
ciami dla 30 osób starszych i z nie-
pełnosprawnościami (głównie 
neurologicznymi). Przygotowano 
też 20 miejsc całodobowego po-
bytu wytchnieniowego w formie 
dwutygodniowych turnusów re-
habilitacyjnych oraz 4 mieszkania 
wspomagane dla chorujących na 
stwardnienie rozsiane. Osoby, któ-
re będą korzystać z tych mieszkań, 
mogą liczyć na wsparcie opiekuna, 
pomoc w znalezieniu pracy oraz 
pomoc medyczną. W wyremon-
towanym budynku powstały też 
gabinety lekarskie i terapeutycz-
ne. Działa tam również m.in.: 
wypożyczalnia sprzętu rehabili-
tacyjnego i medycznego (udostęp-
niająca go nieodpłatnie wszystkim 
chętnym). Więcej informacji na 
temat działalności stowarzyszenia 
Sezam oraz warunków korzystania 
z ośrodka PaTION można znaleźć 
na stronie internetowej www.
sezamsm.pl.  (mf)

W ośrodku PaTION Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam przy ul. Jana Śliwki 12 udostępniono po-
mieszczenia rehabilitacyjno-pobytowe dla 20 osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym i 4 mieszkania 
wspomagane. Placówkę po modernizacji odwiedził prezydent Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępczyni 
Aleksandra Wysocka.
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– Zdaję sobie sprawę, jak skom-
plikowane były losy państwa 
przodków, są one przecież czę-
ścią dziejów naszego narodu. 
Tym bardziej cieszę się, że to 
właśnie w Gliwicach znaleźli-
ście swój nowy dom i mam na-
dzieję, że jesteście i będziecie 
tu szczęśliwi – mówiła podczas 
spotkania z repatriantami ewa 
Weber, zastępca prezydenta 
Gliwic odpowiedzialna m.in. 
za sprawy społeczne.

Repatrianci to osoby pochodze-
nia polskiego powracające do 
ojczyzny i nabywające polskie 
obywatelstwo. Prawo to przy-
sługuje wyłącznie osobom, któ-
re nie posiadają polskiego oby-
watelstwa i pragną przesiedlić 
się na stałe do Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ustawa o repatriacji 
umożliwia powrót do kraju tym 
osobom (bądź ich potomkom), 
które na skutek deportacji, 
zesłań i innych prześladowań 
narodowościowych i politycz-
nych nie mogły się w Polsce 
nigdy osiedlić. 

W powrocie do kraju pomagają 
kompetentne osoby i instytu-
cje, m.in. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji, Śląski Urząd Wojewódzki, 
urzędy miejskie, powiatowe 
urzędy pracy i ośrodki pomocy 
społecznej. 

Repatriacja dotyczy osób, któ-
re 1 stycznia 2001 r. na stałe 
mieszkały na terytorium obec-
nej Armenii, Azerbejdżanu, 
Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, 
Tadżykistanu, Turkmenistanu, 
Uzbekistanu, a także azjatyckiej 
części Rosji. 

Gliwice  
zawsze  
ciepło witają  
repatriantów.

W Gliwicach program repatria-
cji ma już 15 lat! Rozpoczął się 
od uchwały podjętej przez Radę 
Miejską w 2006 r. W pierw-
szych latach przyjmowana była 
jedna rodzina rocznie, ale od 
2018 r. miasto zaprasza więcej 
rodzin. W 2021 r. były to już 
trzy rodziny, w 2022 r. plano-
wane jest przyjęcie kolejnych 
czterech. 

Rodziny, które adaptują się do 
polskiego życia w Gliwicach, to 
te, które otrzymały najwyższą 
punktację Komisji ds. oceny 
wniosków repatriantów zain-
teresowanych osiedleniem. 

– Do Polski wróciłam w 1948 
r. Najpierw do Zakopanego, 
gdzie czekał na nas mój tata. 
Przyjechałam z dawnego 
Związku Radzieckiego. Po 
zdaniu matury i ukończeniu 
studiów farmaceutycznych 
w Krakowie przyjechałam za 
mężem do Gliwic. Mieszkam tu 
50 lat. To jest mój prawdziwy 
dom. Gliwice bardzo serdecznie 
przyjmują repatriantów, obok 
Wrocławia to główny cel prze-
siedleń – mówi Krystyna Jur-
czewska-Płońska, repatriantka 
i prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Gliwicach. 

miasto Gliwice  
jest otwarte na 
przyjęcia repa-
triantów i podej-
muje szeroko za-
krojone działania, 
by stworzyć im 
najlepsze warunki 
do osiedlenia.

– Od 2006 r. Miasto Gliwice 
prowadzi politykę repatria-
cyjną. Dotychczas udało się 
sprowadzić już 52 osoby, które 
w naszym mieście urządziły 
sobie życie po nowemu, przy-
stosowując się do polskich 
warunków. Gliwiczanie zawsze 
serdecznie przyjmują repa-
triantów. Stwarzamy nowym 

mieszkańcom warunki pozwa-
lające na szybką adaptację – 
mówi Beata Jeżyk z Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, zajmująca się repatriacją. 

Miasto pomaga repatriantom 
m.in. w znalezieniu zatrudnie-
nia, załatwieniu spraw urzędo-
wych, organizacji nauki języka 
polskiego czy zapewnieniu 
edukacji szkolno-przedszkol-
nej. 

Przez ostatnie 15 lat do na-
szego miasta przyjechało 17 
rodzin – 2 z Uzbekistanu i 15 
z Kazachstanu. Jedna rodzina 
zamieszkała w Łabędach, 4 
w Śródmieściu, 2 na Sikorni-

ku, 2 na Trynku, 1 w Sośnicy, 
1 w Szobiszowicach i 6 na Za-
torzu. W 2016 r. w Gliwicach 
świat powitał Michałek, synek 
repatriantów, a w 2021 r. mała 
Zosia. 

Zgodnie z zapisami 
ustawy o repatria-
cji, miasto otrzy-
muje z budżetu 
państwa środki  
na pomoc  
w zorganizowaniu 
nowego życia 
repatriantów.

Dotychczas na remonty mieszkań 
komunalnych, które otrzymują 
repatrianci i ich wyposażenie 

Miasto Gliwice pozyskało z bu-
dżetu państwa dotacje w łącznej 
wysokości 2 776 605 zł. 

Podejmowane są też inne inicja-
tywy, które maja na celu wspar-
cie repatriantów w nowym 
miejscu pobytu, np. w 2011 r.  
z inicjatywy pracowników OPS 
uruchomiono w Gliwicach 
program integrujący środowi-
sko repatriantów zakończony 
wystawą fotograficzną i degu-
stacją potraw z Kazachstanu 
i Uzbekistanu przygotowanych 
przez repatriantki. Działania 
miasta są pokazywane w kraju 
jako przykład dobrych praktyk 
w zakresie organizacji procesu 
repatriacji. 
 (mf)

Gliwice już od 15 lat przyjmują rodziny repatrianckie, pomagają im odnaleźć się w nowej rzeczywistości i stwa-
rzają najlepsze warunki do osiedlenia. Obecnie w naszym mieście mieszka 17 repatrianckich rodzin, w 2022 r. 
przyjadą cztery kolejne. Z okazji jubileuszu 15-lecia działalności repatriacyjnej w Gliwicach w Centrum 3.0 przy 
ul. Studziennej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z rodzinami repatrianckimi.
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Ewa Weber
zastępczyni prezydenta Gliwic
– Gliwice zawsze miały i mają otwarte ser-
ce dla repatriantów. Serdecznie dziękuję 
wszystkim instytucjom i osobom za pra-
cę na każdym etapie procesu repatriacji.  
To dzięki Państwa współpracy i ogromnemu 
zaangażowaniu udaje się skutecznie reali-
zować politykę repatriacyjną.

15 lat repatriacji w Gliwicach
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KULTURA

Promocja książki „Fotografia czy antyfotogra-
fia?”, wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza 
Chudego i koncert „Wesoły Wędrownik” – to 
kilka naszych propozycji na dwa nadchodzące 
weekendy. Kulturalna jesień w pełni!

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

piątek 5 listopada

	W Pracowni Kreatywnej 
dorośli stworzą owocowe 
zakładki z filcu. Warsztaty 
plastyczne rozpoczną się 
o godz. 16.00 w Filii nr 7 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Junaków 4).

	O godz. 17.00 w Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4–5) 
rozpocznie się wernisaż 
wystawy „60 na 100. SĄ-
SIADKI. Głosem Kobiet 
o powstaniach śląskich 
i plebiscycie”.

	Między godz. 17.00 a 17.45 
(gr. początkująca) oraz 18.00 
a 18.45 (gr. zaawansowana) 
dzieci zagrają w królewską grę, 
czyli szachy. Zajęcia odbędą 
się w Filii nr 16 MBP w Gliwi-
cach (ul. Przedwiośnie 2).

	O godz. 18.00 w Czytelni Sztu-
ki (Willa Caro, ul. Dolnych Wa-
łów 8a) rozpocznie się pro-
mocja książki „Fotografia 
czy antyfotografia?” pod 
redakcją Krzysztofa Jurec-
kiego. Publikacja prezentuje 
materiały z sympozjum na-
ukowego, które zostało zor-
ganizowane przez Muzeum 
w Gliwicach w 2019 roku.

	Malarz Grzegorz Chudy 
wystawą akwareli „XV” 
będzie świętował 15-lecie 
pracy twórczej. Wernisaż 
rozpocznie się o godz. 18.00 
w Bibliotece Centralnej (ul. 
Kościuszki 17).

	O godz. 19.00 w galerii Brama 
(ul. Krótka 1) rozpocznie się 
wernisaż wystawy „MA 
– wymiary pustki” Artu-

ra Masternaka. Kuratorką 
ekspozycji towarzyszącej 11. 
Triennale Grafiki Polskiej 
w Katowicach jest Michalina 
W. Klasik.

sobota 6 listopada

	W Centrum Edukacyjnym 
im. św. Jana Pawła II (ul. Jana 
Pawła II 5a) rozpoczną się 
dwudniowe (6–7 listopada) 
warsztaty gospel z twór-
czością Norberta Blachy. 
Instruktorką będzie Gabriela 
Blacha. 

niedziela 7 listopada

	O godz. 16.15 w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) roz-
pocznie się projekcja filmu 
„Lada dzień” w reżyserii 
Hamy Ramezana. Dramat 
inspirowany prawdziwymi 
przeżyciami irańsko-fiń-
skiego reżysera to kinowa 
propozycja dla całej rodziny.

	O godz. 18.30 w Centrum 
Edukacyjnym im. św. Jana 
Pawła II rozpocznie się kon-
cert „Wesoły Wędrownik”. 
Zabrzmi muzyka gliwickiego 
kompozytora Norberta Blachy.

niedziela 14 listopada

	W Europejskim Dniu Kina 
Artystycznego EDKA kino 
Amok zaprasza od godz. 
16.00. Pierwszy zostanie wy-
świetlony film dla dzieci od 9 
lat („Marona – psia opo-
wieść”, reż. A. Damian), 
a następnie dwa filmy dla do-
rosłych widzów („Aline. Głos 
miłości”, reż. V. Lemercier 
i „Zło nie istnieje”, reż. M. 
Rasoulof). (mm)

Legenda muzyki dawnej – Jordi Savall – wystąpi 19 listopada w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach. Artysta razem z zespołem Hespèrion XXI zakończy tegoroczny 
Festiwal Muzyki Dawnej Improwizowanej All’improvviso.

W listopadowe popołudnie przy 
ul. Nowy Świat 55–57 zabrzmi 
muzyka z Półwyspu Iberyjskiego, 
z którego pochodzi Jordi Savall. 
W programie „Folias, Romane-
scas & Canarios” Savallowi bę-
dzie towarzyszył założony przez 
niego zespół muzyki dawnej 
Hespèrion XXI w składzie Xavier 
Diaz-Latorre (gitary historyczne) 
i Pedro Estevan (perkusja). Kon-
cert rozpocznie się 19 listopada 
o godz. 18.00. Bilety w cenie 80 zł  
są dostępne w TMG oraz na por-
talu Ticketmaster.

Jordi Savall nazywany jest 
ojcem europejskiej muzy-
ki dawnej. Specjalizuje się 
w utworach z epoki renesansu 
i baroku, które wykonuje na 
instrumentach smyczkowych 
(zwłaszcza violi da gamba). 
W 2008 roku wraz z sopranist-
ką Montserrat Figueras został 
mianowany Ambasadorem 
Unii Europejskiej ds. Dialogu 
Międzykulturowego i Artystą 
Pokoju w ramach programu 
Ambasadorów Dobrej Woli 
UNESCO. (mm)

Na finał All’improvviso

Jazz jest lekiem na całe zło

„Śląski Tydzień” w Gliwicach

…a nawet jeśli nie na całe, to w listopadzie nie zaszkodzi „zażyć” trochę 
jazzu! Zwłaszcza że Gliwice odwiedzą dwie wielkie damy polskiej piosenki 
– Krystyna Prońko i Hanna Banaszak.

W listopadzie zapraszamy na 
jazzoterapię, którą organizuje 
stowarzyszenie Śląski Jazz Club 
w ramach popularnego cyklu 
„Czwartek Jazzowy z Gwiazdą”. 
Na Scenie Bojków (ul. Parkowa 5)  
w każdy czwartek listopada 
o godz. 20.00 będzie rozpoczy-
nał się fantastyczny koncert. Na 
pierwszy ogień, 4 listopada, pój-
dzie fortepianowe trio jazzowe 
– maciej Kitajewski Trio.

Tydzień później, 11 listopada, 
w Bojkowie zaśpiewa Krystyna 
Prońko. „Jesteś lekiem na całe 
zło”, „Deszcz w Cisnej”, „Psalm 
stojących w kolejce” – Krystyny 

Prońko żadnemu miłośnikowi 
polskiego jazzu przedstawiać 
nie trzeba. Jej technika wokal-
na i oryginalny głos podbiły 
serca wielu słuchaczy. Artystka 
nie zawiedzie gliwickiej publicz-
ności: na Scenie Bojków zaśpie-
wa zarówno swoje największe 
hity, jak i klasyczne jazzowe 
standardy.

18 listopada w Bojkowie za-
gra Marcin Janek Extradition 
Quintet. Ostatni czwartek listo-
pada (25.11) będzie należał do 
Hanny Banaszak. Wokalistka 
wystąpi ze swoim stałym ze-
społem w składzie Andrzej 

Mazurek, Zbigniew Wrombel, 
Jacek Szwaj. (mm)

Spotkania autorskie ze Zbigniewem Rokitą, koncert grupy Krzikopa, panel 
dyskusyjny na temat filmów Kazimierza Kutza – tegoroczna edycja „Ślą-
skiego Tygodnia” zapowiada się bardzo ciekawie!

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach między 5 a 30 listo-
pada przygotowała mnóstwo 
wydarzeń, w centrum których 
znajdzie się nasz region, czyli 
Śląsk. Nie można przegapić 
spotkania autorskiego z gliwi-
czaninem Zbigniewem Rokitą, 
zdobywcą podwójnej, przy-
znanej werdyktem jury i czy-
telników, Nagrody Literackiej 
„Nike” 2021 za książkę „Kajś. 
Opowieść o Górnym Śląsku”. 
Rozpocznie się ono w piątek 
19 listopada na Scenie Forum 
(Centrum Handlowe Forum, 
ul. Lipowa 1) o godz. 18.00.

Na godz. 19.00 21 listopada za-
planowano wirtualne spotkanie 
z Agatą Listoś-Kostrzewą, która 
niedawno wydała książkę o są-

siednim Bytomiu. Rozmowę po-
prowadzi Filip Springer i będzie 
transmitowana na Facebooku 
MBP Gliwice. 22 listopada w Bi-
bliotece Centralnej (ul. Kościuszki 
17) odbędzie się panel dysku-
syjny dotyczący twórczości Ka-
zimierza Kutza. Weźmie w nim 
udział między innymi aktor Jerzy 
Trela, zaplanowano także projek-

cję kultowego filmu „Sól ziemi 
czarnej”. Początek o godz. 17.00.

Podczas „Śląskiego Tygo-
dnia” nie może też zabraknąć 
muzyki. 26 listopada o godz. 
18.00 w Bibliotece Centralnej 
wystąpi związana z Gliwicami 
folkowa grupa Krzikopa, która 
zaprezentuje tradycyjne pieśni 
górnośląskie w nowoczesnym 
brzmieniu. Plastyków będzie 
reprezentował Grzegorz Chudy. 
Wernisaż wystawy akwareli 
„XV” rozpocznie się 5 listopa-
da o godz. 18.00 w Bibliotece 
Centralnej. Prace będzie można 
oglądać do końca listopada.

Pełen program Śląskiego Tygo-
dnia można znaleźć na stronie 
biblioteka.gliwice.pl. (mm)
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– Półtora wieku walk, krwawych 
nieraz i ofiarnych, znalazło swój 
tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora 
wieku marzeń o wolnej Polsce cze-
kało swego ziszczenia w obecnej 
chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto 
narodu, święto radości po długiej, 
ciężkiej nocy cierpień – tak zaczął 
swoje przemówienie do Sejmu 
Ustawodawczego Józef Piłsudski, 
naczelnik państwa, kiedy pierwszy 
parlament II Rzeczypospolitej roz-
poczynał swoje obrady.

Warto pamiętać, że 
Narodowe Święto 
Niepodległości upa-
miętnia wydarzenia 
z 11 listopada 1918 
roku. 

Tamtego dnia w Warszawie Rada 
Regencyjna przekazała Józefowi 
Piłsudskiemu władzę wojskową, 
a Niemcy w okolicach Compiègne 
podpisały zawieszenie broni. Do-
biegła końca I wojna światowa, 
a Polska wróciła na mapę świata. 

Rozpoczęła się historia II Rzeczy-
pospolitej.

Dla Polaków  
11 Listopada  
jest świętem  
państwowym. 

Wolność, niepodległość, zjedno-
czenie we własnym państwie – na 
pamiątkę wydarzeń sprzed 103 
lat w całym kraju organizowane 
są uroczyste obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości. 

W Gliwicach obchody rozpoczną 
się o godz. 12.30 od mszy świętej 
w intencji Ojczyzny w katedrze pw. 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Po liturgii uczestnicy obchodów 
przejdą na plac marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gdzie około godz. 
14.30 zaplanowano oficjalne uro-
czystości z udziałem przedstawicieli 
samorządu i wojska.

Około godz. 15.15 w parku Staro-
kozielskim zostaną złożone kwiaty 

pod pomnikiem ku czci żołnierzy 
francuskich poległych w latach 
1920–1922. Warto przypomnieć, 

że mauzoleum żołnierzy francu-
skich jest związane z okresem po-
wstań śląskich i plebiscytu. Gliwice 
były wówczas siedzibą Naczelnego 
Dowództwa Wojsk Sprzymierzo-
nych na Górnym Śląsku. Oddziały 
francuskie były najliczniejsze w gro-
nie wojsk sojuszniczych.

Ukoronowaniem Narodowego 
Święta Niepodległości będzie 
wieczór w Teatrze Miejskim 
w Gliwicach (ul. Nowy Świat 
55–57). O godz. 18.00 wystąpi 
Zespół Śpiewaków Miasta Kato-
wice „Camerata Silesia” pod ba-
tutą Anny Szostak. W repertuarze 
24-osobowego zespołu „Came-
rata Silesia” znajdą się pieśni 
niepodległościowe. Dodatkową 
atrakcją wieczoru będą utwory 
polskich kompozytorów, które 
na fortepianie wykona Michał 
Goławski. Muzykom na scenie bę-
dzie towarzyszył Adam Myrczek, 
aktor Teatru Polskiego w Bielsku-
-Białej. Do dźwięków fortepianu 
i wspaniałych głosów śpiewaków 
z Katowic dojdą fragmenty poezji 
niepodległościowej.  
 (mm)

nie pRzeGAp

Wielkie święto narodu

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do wspól-
nego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listo-
pada o godz. 12.00. Wydarzenie odbędzie się w ra-
mach corocznej akcji „Niepodległa do Hymnu”.
– Każdego zachęcamy do wspól-
nego śpiewania. Mazurek Dą-
browskiego zostanie wykonany 
11 listopada, podczas oficjalnych 
uroczystości państwowych i sa-
morządowych, podczas niewiel-
kich wydarzeń lokalnych oraz 
w gronie rodzinnym, w kraju 
i za granicą. Wszystkich, którzy 
zamierzają wziąć udział we 
wspólnym śpiewaniu hymnu, 

zachęcamy do umieszczenia 
zdjęć i filmików w mediach spo-
łecznościowych z hasztagiem 
#niepodlegladohymnu – zachę-
cają organizatorzy wydarzenia.

Akcję „Niepodległa do Hymnu” 
Biuro Programu „Niepodległa” za-
inicjowało w 2018 r., w stulecie od-
zyskanie niepodległości. Wówczas 
wzięło w niej udział niemal 1000 

podmiotów, które zorganizowały 
wspólne śpiewanie na 6 konty-
nentach. Więcej informacji na ten 

temat można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.niepodlegla.gov.
pl, a wydarzenia, podczas których 

odbędzie się wspólne śpiewanie, 
na mapie akcji „Niepodległa do 
Hymnu”. (mf)

Uczcijmy rocznicę odzyskania niepodległości

11 listopada obchodzimy Narodowe Świę-
to Niepodległości. Spotkajmy się na placu 
Piłsudskiego, by w Gliwicach wspólnie upa-
miętnić 103 rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Zespół Śpiewaków Miasta  
Katowice „Camerata Silesia” fo
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Wybierz patrona Ławeczki
„Ławeczka znanych gliwiczan” stanie przy al. Przyjaźni. Jej patronem 
będzie osoba związana z naszym miastem, która szczególnie zapisała 
się w jego historii. O tym, kto to będzie, zadecydują mieszkańcy 
w internetowym głosowaniu.

Akcja jest wspólną inicjatywą 
Miasta Gliwice, „Nowin Gliwic-
kich” i Stowarzyszenia Przyja-
ciół Ziemi Gliwickiej. „Ławecz-
ka znanych gliwiczan” stanie 
przy alei Przyjaźni. Na portalu 
internetowym „Nowin Gliwic-
kich” (www.nowiny.gliwice.
pl) trwa plebiscyt, w którym 
mieszkańcy wybiorą patrona 
„Ławeczki znanych gliwiczan”. 
Na listę nazwisk trafiło kilku-

nastu gliwiczan i gliwiczanek, 
o których życiu i pracy warto 
pamiętać. Głosowanie potrwa 
do 29 listopada.

Wśród propozycji osobistości 
poddanych pod głosowanie 
internautów, są: John Baildon, 
Theodor Erdmann Kalide, 
Wilhelm von Blandowski, 
Salomon Lubowski, Oskar 
Troplowitz, Hugo Scobel, Karl 

Schabik, Horst Bienek, Tade-
usz Teodorowicz Todorowski, 
Zofia Rydet, Jerzy Lewczyński, 
Arthur Kochmann, Mieczysław 
Chorąży, Jadwiga Markowa 
i Wanda Polańska. Z ich ży-
ciorysami można zapoznać 
się między innymi na portalu 
internetowym organizatora 
głosowania – „Nowin Gliwic-
kich”. 
 (mm)

Wykonują na co dzień różne zawody, a w czasie wolnym pomagają innym. To gliwiccy strażacy ochotnicy – kobiety i mężczyź-
ni gaszący pożary, ratujący poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, usuwający skutki podtopień i wichur, służący 
wsparciem zarówno w trudnej walce z COVID-19, jak i gdy trzeba pozbyć się gniazd niebezpiecznych owadów. W Gliwicach robią 
to od ponad 100 lat! Mają siedziby w trzech dzielnicach: Bojkowie, Brzezince i Ostropie. Reprezentujący ochotników Zarząd 
Oddziału Powiatowego Grodzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gliwicach zawiązał przed tygodniem, wespół 
z Oddziałem Powiatowym Ziemskim ZOSP RP, oficjalną, ściślejszą współpracę z podobnym związkiem strażaków ochotników 
w czeskiej Opawie i OSP w Dolních Životicach.

Działać razem – 
společně a kolektivně

Podpisane 29 października w gli-
wickim Ratuszu dwa porozumienia 
są ukoronowaniem trwającej od 
kilku lat wymiany doświadczeń 
między strażakami ochotnikami 
z Gliwic, czeskiej Opawy i gminy 
Dolní Životice w powiecie opaw-
skim. Współpracę tę zainicjował 
Tomasz Włoczyk, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Grodzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych RP w Gliwicach, jednocze-
śnie prezes OSP w Gliwicach-Brze-
zince. – Zaczęliśmy współdziałać ze 
stroną czeską przed trzema laty na 
niwie wymiany dzieci i młodzieży 
szkolących się w lokalnych Młodzie-
żowych Drużynach Pożarniczych. 
To regularnie spotykające się 
grupy przy Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, w których staramy się 
zaszczepić pasję i chęć pomagania 
innym poprzez ciekawe zajęcia 
przybliżające misję strażaka ochot-
nika, gry i zabawy z elementami 
obsługi podstawowego sprzętu po-
żarniczego czy udział w zawodach 
sportowo-gaśniczych. W ten spo-
sób kształcimy niejako przyszłych 
strażaków ochotników – mówi 
Tomasz Włoczyk.

Obok szkoleń dzieci i młodzie-
ży, dla obydwu stron – polskiej 
i czeskiej – ważne są kwestie 
wzajemnego podnoszenia kwa-
lifikacji i dzielenia się dobrymi 
praktykami. – Łączy nas podobny 
poziom wyszkolenia, bliskość geo-

graficzna i podobna mentalność. 
Dobrze się dogadujemy i współ-
pracujemy, co jest świetnym 
prognostykiem na przyszłość – 
zauważa prezes Włoczyk.

W ubiegłotygodniowej uroczysto-
ści zorganizowanej przez gliwicki 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
Grodzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP uczestniczyli 
m.in. Roman Krusberský, Aleš 
Černohorský i Barbora Gebaue- 
rova – przedstawiciele związku 
ochotniczych straży pożarnych 
w Opawie oraz Vladimir Rádek 
i Petr Zavadil – reprezentanci OSP 
w gminie Dolní Životice. Obecni 
byli również komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach Roman Klecha, wi-
cestarosta gliwicki Adam Wojto-
wicz oraz Ewa Weber, zastępczyni 

prezydenta Gliwic piastująca jed-
nocześnie funkcję 1. wiceprezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Grodzkiego ZOSP RP w Gliwicach.

– Serdecznie gratuluję fantastycz-
nej inicjatywy i oficjalnie potwier-
dzonej, faktycznej współpracy, 
która będzie miała wymierny 
efekt nie tylko w kwestii wymia-
ny doświadczeń, ale też, mam 
nadzieję, współdziałania w przy-
padku zagrożeń. Miasto Gliwice 
ogromnie ceni sobie wsparcie, 
jakie niosą ochotnicze straże po-
żarne – mówiła wiceprezydent 
Ewa Weber.

Warto przypomnieć, że ochotni-
cze straże pożarne funkcjonują 
jako stowarzyszenia. Te, które 
działają w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym (tak jak OSP 

w Gliwicach-Brzezince i Gliwicach
-Bojkowie), mogą liczyć na pomoc 
gminy (90%) oraz państwa, nato-
miast te spoza systemu KSRG (jak 
OSP Gliwice-Ostropa) są zasilane 
jedynie z budżetu gminy.

Miasto Gliwice wspiera dziel-
nicowe OSP poprzez coroczne 

dotacje oraz środki przekazy-
wane w ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Pie-
niądze udzielane są na zakup 
specjalistycznego wyposażenia 
ratowniczego, ubrań bojowych 
i samochodów pożarniczych oraz 
remonty i modernizacje remiz 
strażackich. W latach 2016–2020 
wsparcie miasta dla strażaków 
ochotników sięgnęło niemal 1,8 
mln zł. W bieżącym roku wyniesie 
prawie 1,6 mln zł. W tej kwocie 
prawie 500 tys. zł przeznaczono 
na dofinansowanie zakupu no-
wego samochodu pożarniczego 
dla OSP w Gliwicach-Ostropie, 
a blisko 740 tys. zł na zakupy dla 
OSP w Gliwicach-Brzezince (ubra-
nia bojowe w ramach Gliwickie-
go Budżetu Obywatelskiego, 
używany samochód pożarniczy, 
wsparcie budowy nowej strażnicy 
OSP).  
 (kik)
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Poradnia Psychologiczno- 
-Pedagogiczna ma 60 lat

Kontakt:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Gliwice, ul. Gierymskiego 1
Tel. 32 231-05-69
www.poradnia.gliwice.pl 
www.facebook.com/PoradniaGliwice/
Otwarta:
poniedziałek–czwartek 8.00–18.00
piątek 8.00–15.30

W tym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach obchodzi 60-lecie swojej obecności 
w mieście. Od 1961 roku służymy dzieciom i młodzieży, placówkom oświatowym pomocą i wspar-
ciem z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej.
Rozpoczęliśmy Naszą działal-
ność w budynku Ratusza pod 
nazwą Poradnia Psychotech-
niczna, było nas wówczas zaled-
wie 7 osób. Przez lata zmieniały 
się siedziby i nazwy. W 1966 
roku nazywaliśmy się Poradnią 
Wychowawczo-Zawodową, a od 
1993 roku funkcjonuje obecna 
nazwa, czyli Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna. Zwiększa-
ła się liczba pracowników, od 44 
w latach 80. ubiegłego wieku, 
po 54 obecnie. Od stycznia 
2020 roku przyjmujemy naszych 
klientów w nowym miejscu przy 
ul. Gierymskiego 1. Budynek 
ten, dzięki funduszom miasta, 
został wyremontowany i przy-
stosowany do komfortowego 
udzielania pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej w wielu 
różnorodnych formach.

Ale od początku…

Dla kogo 
jesteśmy?

 Przyjmujemy dzieci i mło-
dzież w wieku od 0 do ukoń-
czenia szkoły (19–20 lat), 
uczęszczające do żłobków, 
przedszkoli, szkół i placówek 
edukacyjnych, mających sie-
dzibę na terenie Gliwic.

 Przyjmujemy dzieci i mło-
dzież nieuczęszczającą do 
żłobka, przedszkola lub 
szkoły, a zamieszkałym na 
terenie Gliwic.

 Pracujemy z ich rodzicami.
 Działamy we współpracy 

i na rzecz publicznych i nie-
publicznych żłobków, przed-
szkoli, szkół podstawowych, 
ponadpodstawowych.

Wszelkie świadczone przez nas 
usługi są bezpłatne i nie wyma-
gają skierowania od lekarza czy 
placówki oświatowej. Wystarczy 
przyjść lub zadzwonić, aby się 
zarejestrować.

Jakie są 
główne zada-
nia Poradni?

 Diagnozowanie trudności 
rozwojowych, dydaktycz-
nych, edukacyjnych.

 Terapia zaburzeń rozwojo-
wych i zachowań dysfunkcyj-
nych.

 Pomoc nauczycielom i ro-
dzicom w diagnozowaniu 

i rozwijaniu potencjalnych 
możliwości i mocnych stron 
uczniów.

 Wspomaganie wychowaw-
czej i edukacyjnej funkcji 
rodziny.

 Wspomaganie wychowaw-
czej i edukacyjnej funkcji 
szkoły.

 Profilaktyka uzależnień 
i innych problemów dzieci 
i młodzieży.

 Opiniowanie i orzecznictwo.

Jak realizuje-
my zadania 
Poradni?

 Na terenie Poradni poprzez 
diagnozę i terapię indywi-
dualną, terapię grupową, 
warsztaty i grupy wsparcia 
dla dzieci, młodzieży, rodzi-
ców, nauczycieli, konferencje 
dla rodziców i specjalistów.

 Poza Poradnią: warsztaty 
w przedszkolach i szkołach dla 
dzieci i młodzieży, szkolenia, 
prelekcje, warsztaty dla rodzi-
ców, nauczycieli i specjalistów 
na terenie placówek i w róż-
nych miejscach w mieście.

Choć mamy wyjątkowo komfor-
towe miejsce pracy, to wychodzi-
my z niego często, aby spotkać 
się z dziećmi, młodzieżą i ich 
rodzicami w różnych przestrze-
niach i obszarach. Odwiedzamy 
żłobki, przedszkola, szkoły, opie-
kę społeczną, rodziny zastępcze, 
ośrodki kuratorskie i wiele in-
nych miejsc. Współpracujemy 
z wymienionymi placówkami, 
aby skuteczniej pomagać.

To nie wszystko. Organizujemy 
też akcje ,,na mieście”– Targi 
Zawodów, Targi Edukacyjne, 
Dzień Walki z Depresją, Dzień 
Uśmiechu. Stoisko Poradni 
znajdziecie na imprezach ogól-
nomiejskich – Festiwalu Miasta, 
Dniu Rodzin, Zdrowych Gliwi-
cach. Publikujemy wydawnictwa 
z przeprowadzonych konferencji, 
artykuły w prasie, a także wyda-
liśmy książkę ,,To będzie piękny 
dzień... 35 inspiracji na udaną 
wędrówkę przez życie”.

Kto realizuje 
zadania  
Poradni?

 Psycholodzy, pedagodzy, lo-
gopedzi, terapeuci, psycho-
terapeuci, neurologopedzi, 
wspomagani przez pracow-
ników administracji i obsługi.

Jak wygląda 
rok Poradni 
w liczbach?

 Zdiagnozowanych dzieci: 3600 
w wieku od urodzenia do  
18 lat – to 7000 przeprowa-
dzonych diagnoz psycholo-
gów, pedagogów i logopedów.

 Z terapii indywidualnej ko-
rzysta około 800 dzieci.

 Warsztaty prowadzone na 
terenie placówek oświato-
wych obejmują około 3000 
osób w 34 tematach.

 Z warsztatów, mediacji, grup 
wsparcia, klubów i szkoleń 
korzysta około 700 rodzi-
ców.

 Z konferencji i szkoleń orga-
nizowanych dla nauczycieli, 
rodziców i specjalistów ko-
rzysta niemal 500 osób.

Jesteśmy instytucją z 60-letnią 
tradycją i ogromnym doświad-
czeniem, gotową do nowych 
rozwiązań prowadzonych pew-
nie i z rozmachem, z uwzględ-
nieniem ludzi, historii i stylu.

 Agnieszka Wilczyńska
 dyrektor Poradni 
 Psychologiczno-Pedagogicznej
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6 listopada w CH Forum odbędzie się kolejne wydarzenie organizowane 
w ramach kampanii „Razem przeciw przemocy”, która odbywa się pod ho-
norowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna. Pod-
czas spotkania „Przerywamy ciszę – polne maki mają siłę” pomoc i wsparcie 
będą mogły uzyskać osoby doświadczające przemocy lub nieradzące sobie 
z negatywnymi emocjami. 

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Gliwicach zaprasza na 
otwarte wydarzenie promujące 
profilaktykę przeciwdziałania 
przemocy. Spotkanie odbę-
dzie się w sobotę, 6 listopada, 
w CH Forum przy ul. Lipowej. 
W godz. od 11.00 do 17.00 
prowadzone będą spotkania 
z psychologami, specjalistami 
i konsultantami oraz warsztaty 
„Temperatura temperamentu”, 
„Oddech zamiast złości”, „Prze-
MOCneeMOCje” i „Polne maki 
mają siłę”. Mogą w nich wziąć 
udział osoby w każdym wieku.
Każda osoba będzie miała 
zapewnioną poufność i ano-
nimowość rozmów, swobodę 
wypowiedzi oraz możliwość 
skorzystania z wiedzy i umie-
jętności profesjonalistów.

– Przemoc karmi się milczeniem, 
rozgrywa w zaciszu domowym, 
stanowi najpilniej strzeżoną 
tajemnicę rodzinną. Zamyka 
w cierpieniu osobę, która jej 
doznaje, a sprawcy umożliwia 
dalsze działanie. Każdy brak czy 

powstrzymanie się od reakcji, 
przyzwolenie czy usprawie-
dliwienie, umniejszenie czy 
bagatelizowanie stosowania 
przemocy potęguje poczucie siły 
i bezkarności osób stosujących 
przemoc. U osób doświadcza-
jących przemocy wzmacnia 
i utrwala poczucie bezsilności 
i bezradności. Możemy to 
zmienić. Przerwijmy ciszę jak 

makiem zasiał. Tu nie potrzeba 
bohatera czy bohaterki, wystar-
czy reakcja – mówi Marzena 
Połomska, zastępca dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

Więcej informacji na ten temat 
udziela Jadwiga Konopka-Cheł-
mińska, koordynatorka kampa-
nii (tel. 32/300-01-11).  (mf)

XIV Gliwickie Spotkania Tęczowe za nami. Jak zawsze było kolorowo, radośnie, 
ale też wzruszająco i przede wszystkim twórczo i przyjaźnie. 28 października na 
bojkowskiej scenie Młodzieżowego Domu Kultury odbył się festiwal twórczości 
osób niepełnosprawnych. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem 
prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

Podczas tegorocznej edycji 
spotkań swoje umiejętności 
wokalne, aktorskie, taneczne i ka-
baretowe zaprezentowało 130 
niepełnosprawnych osób m.in. 
z domów pomocy społecznej, 
środowiskowych domów samo-
pomocy i warsztatów terapii zaję-
ciowej m.in. z Gliwic, Sośnicowic, 
Kuźni Nieborowskiej, Pilchowic, 
Pyskowic, Bielska-Białej, Czę-
stochowy, Lublińca, Pacanowa, 
Sosnowca, Katowic i Tychów. 
Był taniec, występy zespołów 
muzycznych i solistów, spektakle 
teatralne i występy kabaretowe. 

– Gliwickie Spotkania Tęczowe 
to wyjątkowe święto, podczas 
którego niepełnosprawni artyści 
prezentują swoje talenty i możli-
wości, pokazują, że mają wiele do 
zaoferowania, również w sztuce. 
To twórcze spotkanie pozbawione 

zbędnej rywalizacji. Jak co roku 
repertuar był bogaty i różnorod-
ny, po raz kolejny przekonaliśmy 
się o wyśmienitym poczuciu 
humoru naszych artystów. Ale 
spotkania tęczowe mają jeszcze 
jeden ważny cel – pokazują, że 

osoby niepełnosprawne mają 
wiele do zaoferowania, mają 
dużo emocji i potrafią funkcjono-
wać w społeczeństwie na różnych 
płaszczyznach. Trzeba tylko im 
to umożliwić – mówi Wojciech 
Kotylak, terapeuta, opiekun na 

Warsztatach Terapii Zajęciowej 
„Tęcza” i organizator Gliwickich 
Spotkań Tęczowych.

Wydarzenie zorganizowały Warsz-
taty Terapii Zajęciowej TĘCZA  
Gliwice i MDK Gliwice. (mf)

Wyjątkowe spotkania z wyjątkowymi  
artystami

Przerwij ciszę!
W czwartek, 4 listopada, planowany jest początek 
remontu na DK 88, w rejonie zjazdu do ul. Tarnogór-
skiej. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności 
i zwracanie uwagi na znaki tymczasowe. 
Roboty obejmą nawierzchnie 
na pasach włączenia łącznicy 
zjazdowej z DK 88 na ul. Tar-
nogórską oraz odcinek DK 88 
w kierunku Bytomia, do wyso-
kości ul. Podlesie. 

– W miejscu, gdzie realizowane 
będą prace, wprowadzona zo-
stanie tymczasowa organizacja 
ruchu. Odcinek DK 88 będzie 
zawężony. Prędkość zostanie 

ograniczona do 40 km/h. Obo-
wiązywał będzie zakaz wyprze-
dzania. Ruch pojazdów w kierun-
ku Bytomia będzie odbywał się 
jednym pasem – mówi Jadwiga 
Jagiełło-Stiborska, rzecznik pra-
sowy Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. 

Prace remontowe potrwają oko-
ło 2 tygodni.  
 (mf)

Rusza remont  
na DK 88
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Krzysztof Szaliński został nowym prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej – Gliwice. Zastąpił na tym stanowisku Rudolfa Widziszow-
skiego, który 30 września zakończył trwającą 37 lat pracę w PEC-u.
Krzysztof Szaliński jest absolwen-
tem Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Energetyki Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach na kierunku mechani-
ka i budowa maszyn o specjalności 
maszyny i urządzenia energetycz-
ne. Pracuje w Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej – Gliwice od 
2000 roku – początkowo na stano-
wisku stażysty, następnie mistrza 
eksploatacji i nawęglania, mistrza 
remontów, kierownika działu 
aparatury kontrolno-pomiarowej 
i automatyki. W 2003 roku ukoń-
czył studia podyplomowe na Poli-
technice Śląskiej w zakresie rynku 
energii elektrycznej, ciepła i gazu 
oraz usług multimedialnych.

W uznaniu zasług dla rozwoju 
energetyki, w 2011 roku został 
uhonorowany ministerialnym 
wyróżnieniem.  Od 4 lat zajmuje 
stanowisko zastępcy dyrektora 
ds. technicznych w PEC – Gliwi-
ce. Jest autorem i współautorem 
udoskonaleń produkcji i dystry-
bucji ciepła, a także populary-
zatorem systemów automatyki 
związanych ze zwiększaniem 

efektywności energetycznej 
przedsiębiorstwa. 

To także wdrożeniowiec pro-
cesów technologicznych pod 
względem szeroko rozumianej 
ochrony środowiska, w tym 
części emisyjnej gazów spalino-
wych do powietrza, produkcji 
ścieków, ich oczyszczania i zu-

życia wody. Jest pomysłodawcą 
i współautorem inteligentnego 
programu pracy ciepłowni Gli-
wice, ukierunkowanego na mini-
malizowanie strat przesyłowych 
w rurociągach ciepłowniczych 
prowadzących do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych 
podczas produkcji ciepła dla 
miasta Gliwice.  (kik)

PEC – Gliwice  
ma nowego prezesa

Urodzony w szpitalu mały człowiek „zalicza” na starcie pakiet dostępnych bez-
płatnych badań przesiewowych, pozwalających wykryć poważne schorzenia, 
np. mukowiscydozę. W połowie października Szpital Wielospecjalistyczny w Gli-
wicach wprowadził kolejne bardzo ważne rozwiązanie – możliwość wykonania 
u noworodka testu genetycznego pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni (SMA). 
Jest on obecnie odpłatny, bo za-
powiedziana przez Ministerstwo 
Zdrowia refundacja powinna za-
cząć obowiązywać w wojewódz-
twie śląskim dopiero po objęciu 
go powszechnym programem 
bezpłatnych badań przesie-
wowych w kierunku SMA (co 
według obecnych harmonogra-
mów nastąpi prawdopodobnie 
we wrześniu 2022 roku). Koszt 
badania to 150 zł. Zdaniem zma-
gającej się od urodzenia z SMA 
gliwickiej radnej Agnieszki Filip-
kowskiej, zdecydowanie warto 
ponieść ten wydatek.

– To – dosłownie – równowar-
tość jednej godziny rehabilitacji, 
którą przy objawowym SMA 
należy wykonywać kilka razy 
w tygodniu, dożywotnio – pod-
kreśla Agnieszka Filipkowska. – Ze 
swojej strony gorąco zachęcam 
rodziców noworodków do prze-

prowadzenia tego testu, bo może 
on dać dziecku życie bez choroby! 
Co roku w Polsce rodzi się około 
50 dzieci z rdzeniowym zanikiem 
mięśni. Rodzice otrzymują rozpo-
znanie niejednokrotnie dopiero 
w czasie występowania objawów 
choroby, takich jak brak ruszania 
nóżkami i rączkami, wiotkość czy 
niewydolność oddechowa. Lecze-
nie refundowanymi lekami na 
tym etapie sprawi, że stan dziec-
ka nie będzie się pogarszał, ale 

niestety pozostanie ono osobą ze 
znaczną niepełnosprawnością, bo 
młodziutki organizm utracił nie-
odwracalnie pewien zasób neu-
ronów i tkankę mięśniową. Warto 
więc wykonać test przesiewowy 
na SMA zaraz po narodzinach 
malca, by w razie stwierdzenia 
choroby walczyć z nią jak naj-
szybciej i mieć jak największe 
szanse na jej opanowanie, 
a nawet pokonanie – przekonuje 
Agnieszka Filipkowska.  (kik)

W Szpitalu Wielospecjalistycznym  
można odpłatnie wykonać test  
u noworodka pod kątem SMA

Mali mieszkańcy Sośnicy będą mieli nowe miejsce 
do zabawy, a mamy do chwili odpoczynku na 
świeżym powietrzu. Przy ul. Wielickiej powstanie 
nowy plac zabaw.

Po zakończeniu prac mieszkań-
cy Sośnicy zyskają nowy teren 
zabaw wyposażony w urządze-
nie wielofunkcyjne w kształcie 
statku z piaskownicą, kiwak, ka-
ruzelę typu mobilus i huśtawkę 
typu ważka. Dodatkowo plac 
zostanie wyposażony w ławki 
z egzotycznego drewna z opar-
ciami i podłokietnikami, trzy 
stojaki na rowery, tablicę re-
gulaminową i kosze na śmieci. 

Prace przy budowie nowej 
przestrzeni do zabaw rozpocz-
ną się jeszcze w tym miesiącu, 
a zakończą pod koniec listo-
pada.

Inwestycję wykona gliwicka 
firma Ekopol Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Jan Ogonow-
ski. MZUK przeznaczył na ten 
cel 139 tys. zł.  
 (mf)

Nowy plac zabaw  
w Sośnicy
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Krzysztof Szaliński

Na prośbę gliwiczan od 2 listopada Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny 
dłużej. PSZOK, w którym bezpłatnie przyjmowane 
są różne typy odpadów, cieszy się sporym zainte-
resowaniem mieszkańców. 
Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych działa 
przy ul. Rybnickiej 199B i jest 
prowadzony przez miejską 
spółkę – Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów. 
Codziennie przyjeżdża tam 
nawet 150 samochodów. Od 
listopada jest czynny dłużej, 
a do obsługi skierowano więk-
szą liczbę pracowników.

Nowe godziny pracy PSZOK: 
 od 8.00 do 18.00 – od po-

niedziałku do piątku, 

 od 8.00 do 14.00 – w sobo-
ty.

W PSZOK działa także punkt 
Drugie Życie Rzeczy, w którym 
pozostawić można niepotrzeb-
ne przedmioty codziennego 
użytku – do wykorzystania 
przez inne osoby.

Więcej informacji o PSZOK 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej pzogliwice.pl.  
 
 (al)

pszoK  
czynny dłużej
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły na paliwo stałe węglowe, spełniające wymogi klasy 5 
w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-
później do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na 
paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku 
których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci 
ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi 
klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego 
wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5, w budynku poddanym 
ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEbA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘgLOWE?

 do 1 STYCZNIA 2022 r. – kotły, które wyprodukowano  
        przed 2007 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007  
        a 2012 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku  
         i zostały włączone do eksploatacji przed  
       1 września 2017 r.

Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do  
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 
1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa 
w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –  
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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DOTACJA Z WFOŚigW – pROgRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKóW (CEEb)

pORóWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym 
dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na 
paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym)

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, 
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

SZERSZE INFORMACJE: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),  
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 14.00–16.00), 
czystepowietrze.gov.pl.

Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do bazy 
CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Masz na to czas do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo uruchomionych instalacji – 14 dni od dnia 
ich pierwszego uruchomienia.
Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl. Do rejestracji 
konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

pOŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚigW  
I uZYSKAJ DO 100% ZWROTu KOSZTóW INWESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIęG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
Obejmuje również budynki wielorodzinne  X

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 10 tys. zł

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

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

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenia, podczas których będzie można zapoznać 
się z wytycznymi programu dotacyjnego „Czyste Powietrze”. Spotkania odbędą się w formie on-line w aplikacji Microsoft Teams 
(istnieje również możliwość dołączenia poprzez przeglądarkę Chrome). 

Szkolenia są planowane: 18 listopada i 9 grudnia o godz. 16.30. Link aktywacyjny jest dostępny na stronie Gliwice.eu,  
(baner „Weź dotacje i wymień piec”). Będzie się uruchamiał w dniu szkolenia, 15 minut przed jego rozpoczęciem.

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/
https://gliwice.eu/
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WARTO WIEDZIEć

Rada Seniorów to organ, który ma wspierać i inicjować działania na rzecz starszych mieszkańców Gliwic. Nabór 
kandydatów na członków Rady II kadencji już się rozpoczął i potrwa do 10 listopada. Można startować!

KTO? Kandydatami 
na członków 

mogą być przedstawiciele osób 
starszych oraz przedstawiciele 
podmiotów działających na rzecz 
osób starszych, w szczególności 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych oraz podmiotów pro-
wadzących Uniwersytet III Wie-
ku. Podmioty te mogą zgłosić po 
jednym swoim przedstawicielu.

Kandydatem na członka Rady 
może być również osoba zamiesz-
kująca na terenie miasta Gliwice, 
która zgłosi swój udział osobiście 
i uzyska poparcie co najmniej 
20 osób powyżej 60. roku życia, 
będących mieszkańcami Gliwic.

JAK? Formularz zgło-
szeniowy oraz 

listy poparcia można pobrać 
z Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
bip.gliwice.eu (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta nr 4861/21 
z 15 października 2021 r.) oraz 
strony Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych – Centrum 
3.0 (gods.gliwice.pl).

KIEDY? Pisemne 
zg łosze -

nia kandydatów należy składać 
do 10 listopada w Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
– Centrum 3.0 przy ul. Studzien-
nej 6, w godzinach od 10.00 do 

18.00. W przypadku zgłoszenia 
mniej niż 11 kandydatur nabór 
będzie ponawiany.

Do 19 listopada dyrektor GODS 
przekaże listę kandydatów do 
komisji powołanej przez Prezy-
denta Miasta Gliwice. Komisja 
dokona oceny kandydatów 
i przedstawi swoje rekomen-
dacje prezydentowi miasta, 
który ustali ostateczny skład 
Rady.

TO GŁOS 
SENIORÓW!

Rada Seniorów Miasta Gliwice 
jest organem doradczym, kon-
sultacyjnym i inicjatywnym, 
reprezentującym środowisko 
osób starszych, instytucji i or-
ganizacji realizujących zadania 
na rzecz seniorów. Jej zada-

niem jest wspieranie intere-
sów osób starszych w polityce 
samorządowej, m.in. opiniuje 
projekty uchwał, inicjuje 
przedsięwzięcia zmierzające 
do integracji społecznej senio-
rów, wzmacnia ich aktywność 
obywatelską i pozycję w spo-
łeczeństwie.

Radę Seniorów tworzy łącznie 
piętnaście osób, w tym jede-
nastu wyłonionych w naborze 
przedstawicieli organizacji 
działających na rzecz seniorów, 
dwóch członków wskazanych 
przez prezydenta miasta oraz 
dwóch wskazanych przez prze-
wodniczącego Rady Miasta. 
Kadencja Rady trwa dwa lata. 
Obraduje ona nie rzadziej niż 
raz na kwartał.  
 
 (kik)

Trwa nabór do Rady Seniorów

fo
t. 

Fr
ee

pi
k

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przypomina, że w listopadzie pojawią się nowe wzory dokumen-
tów tożsamości. Będą one zawierały odciski palców i podpis po-
siadacza. Od 7 listopada zaczną obowiązywać odmienne zasady 
ich wydawania.

W najnowszej wersji dokumen-
tów tożsamości pojawią się do-
datkowe zabezpieczenia, czyli 
odciski palców, co w założeniu 
ustawodawcy ma zmniejszyć 
ryzyko ich fałszowania. Odciski 
palców, pobierane podczas 
składania wniosku o dowód 
osobisty, nie będą widoczne na 
dokumencie – zostaną zapisane 
w jego warstwie elektronicznej. 
Natomiast w warstwie graficz-
nej, czyli na samym dowodzie, 
pojawi się odwzorowanie wła-
snoręcznego podpisu jego po-
siadacza. Takie dokumenty będą 
otrzymywały osoby powyżej 12. 
roku życia i będą one ważne 
przez 10 lat od ich wydania.

Nowością będzie także tzw. 
mobilna stacja urzędnika. 
To rozwiązanie dla osób star-
szych, obłożnie chorych czy 
z niepełnosprawnością, które 
nie mogą osobiście stawić się 
w urzędzie. Urzędnicy Wydzia-
łu Spraw Obywatelskich UM za 
pomocą mobilnej stacji będą 
mogli pobrać od tych osób od-
ciski palców, a podczas wydania 
dowodu je zweryfikować. 

Przenośna stacja pozwoli także 
aktywować warstwę elektro-
niczną dokumentu, co obecnie 
jest możliwe tylko w urzędzie. 
Gliwice jako miasto na prawach 
powiatu będzie obsługiwało 
w tym zakresie cały powiat 
gliwicki, czyli gminy Knurów, 
Pyskowice, Toszek, Sośnicowice, 
Gierałtowice, Pilchowice, Rudzi-
niec i Wielowieś. Osoby, które 
chciałyby skorzystać z takiej 
usługi, powinny skontaktować 
się telefonicznie z Referatem 
Dowodów Osobistych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (32/239-
-11-28 lub 32/238-54-36) i umó-
wić się na wizytę urzędnika.

Wszyscy, którzy chcieliby 
otrzymać dowód osobisty 
według starego wzoru, mają 
czas tylko do 5 listopada, do 
godz. 12.00. Co ważne, dotych-
czasowe wydane dokumenty 
zachowują swoją ważność do 
określonej w nich daty. Wy-
miana wszystkich dowodów na 
nowe potrwa 10 lat.

Szczegółowe informacje na 
temat nowych dowodów oso-

bistych będą udostępniane na 
stronie internetowej gliwice.
eu (w zakładce Urząd Miejski – 
Wirtualne Biuro Obsługi – Karty 
Opisów Usług Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – Sprawy Obywatel-
skie – Dowody osobiste). 

 (SO)

W listopadzie nowe  
dowody osobiste!

Zgodnie z otrzymanym komunikatem od Departamentu Spraw Obywatelskich Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach informuje, że 5 listopada o godz. 12.00 planowane jest całkowite 
zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników.
Oznacza to, że 5 listopada od godz. 12.00 nie będzie możliwe załatwienie spraw 
z zakresu:
 złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 odebrania nowego dowodu osobistego,
 ustalenia kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
 zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
 zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Załatwienie powyższych spraw będzie ponownie możliwe 8 listopada od  
godz. 8.00.

Departament Spraw Obywatelskich MSWiA informuje, że przerwa w obsłudze spowo-
dowana jest koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia 7 listopada rozwiązań 
technicznych umożliwiających wydanie dowodu osobistego zawierającego w warstwie 
elektronicznej odciski palców.

https://bip.gliwice.eu/
http://gods.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
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Sześć bramek i dobry futbol. Emocjami z samej końcówki meczu Jagiellonii z Piastem Gliwice można by wyżywić niejedno 
spotkanie na polskich boiskach. Kończący mecz w osłabieniu białostoczanie przy niekorzystnym dla siebie wyniku zdołali 
wyrwać punkt Niebiesko-Czerwonym w doliczonym czasie gry.

Pierwsze minuty rywalizacji nale-
żały do gospodarzy, którzy sztur-
mem ruszyli na gliwiczan. W po-
czątkowych dziesięciu minutach 
gracze Jagiellonii trzykrotnie 
zagrozili przyjezdnym. Ci jednak 
nie pozwolili sobie strzelić gola. 
Dwa niecelne strzały Michała 
Żyro, który chciał przypomnieć 
się kolegom z byłego zespołu, 
a także znakomita okazja Je-
susa Imaza, którego zatrzymał 
František Plach, mogły rozbudzić 
apetyty podlaskiej publiki. Te 
jednak zostały bardzo szybko 
ostudzone przez Arkadiusza Pyr-
kę, który niczym sprinter pognał 
z piłką, nie dając się dogonić ni-
komu, i wyprowadził Niebiesko-
-Czerwonych na prowadzenie. 
Gol skrzydłowego dodał wiele 
pewności całej drużynie. Pod-
opieczni Waldemara Fornalika 
grali bardzo uważnie, spokojnie 
rozgrywali swoje akcje dokładny-

mi podaniami i rywalom okazje 
w ofensywie nie przychodziły 
już tak łatwo. Goście schodzili 
na przerwę z dwubramkową 

zaliczką, natomiast piłkarze 
Ireneusza Mamrota z mocnym 
postanowieniem odrabiania strat 
w drugiej części rywalizacji.

Jagiellończycy rozpoczęli grę po 
przerwie podobnie jak pierwszą 
odsłonę – od zdecydowanego 
ataku. Tym razem dopięli swego, 
choć z delikatnym wyczekiwaniem 
na podpowiedź sędziów VAR. Po 
ostatecznej decyzji Tomasza Mu-
siała, który prowadził te zawody, 
Jaga miała rzut karny, który wy-
korzystał Černych. Gospodarze 
poszli za ciosem i tuż po upływie 
godziny stan rywalizacji wyrównał 
się. Dobry początek po przerwie 
wyraźnie uskrzydlił Żółto-Czer-
wonych, którzy wpakowali piłkę 
do siatki po raz trzeci, lecz tym 
razem gol nie mógł zostać uzna-
ny z powodu pozycji spalonej 
strzelca. To było poważne ostrze-
żenie dla gości, którzy zdołali się 
otrząsnąć i opanowali emocje. 
Kiedy zawodnicy z Gliwic wrócili 
do prezentowanego wcześniej 
skutecznego stylu, gra ponownie 
zaczęła się układać po ich myśli. 

Niebiesko-Czerwoni dzięki dużej 
determinacji odzyskali prowa-
dzenie. Trzeciego gola dla Piasta 
strzelił Michał Chrapek. Do praw-
dziwego szaleństwa i huśtawki 
nastrojów doszło jednak w samej 
końcówce zawodów. Najpierw 
czerwoną kartką ukarany został 
Błażej Augustyn, co jeszcze bar-
dziej popchnęło białostoczan do 
ataku na przeciwnika. To sprawiło, 
że Piast cofnął się, a Bartoszowi 
Bidzie, który zmienił Michała Żyrę, 
udało się posłać piłkę do siatki. 
Radość gospodarzy okazała się 
przedwczesna, ponieważ arbi-
ter anulował trafienie młodego 
zawodnika z powodu ofsajdu. 
Młodzian nie zraził się pierwszym 
niepowodzeniem i finalnie zdołał 
pokonać Františka Placha w ostat-
niej minucie doliczonego czasu 
gry, przez co każdy z zespołów 
musiał zadowolić się punktem.
 Biuro Prasowe GKS Piast

Punkt po szalonym meczu w Białymstoku

Enea Zastal BC pokazał siłę swojego ataku i, aplikując aż 19 „trójek”, rozbił GTK 
Gliwice 102:82. Zielonogórzanie przerwali serię porażek i skutecznie obnażyli 
braki gliwiczan w grze obronnej. 

W pierwszych minutach pro-
wadziło GTK, jednak nie miało 
sposobu na Dragana Apicia, 
który po akcjach pick and roll 
często znajdował się sam na 
sam z koszem. Kiedy dodatko-
wo z dobrej strony pokazał się 
rezerwowy Tony Meier i trafił zza 
łuku, Zastal objął prowadzenie.

W kolejnej odsłonie punktowa-
nie rozpoczął Daniel Gołębiow-
ski, który zagrał pierwszy raz po 
kontuzji (jak się później okazało, 
był to bardzo dobry występ). 
Zielonogórzanie trafiali jednak 
z dystansu jak z automatu i ge-
neralnie sprawiali lepsze wraże-
nie. Podsumowaniem występu 
GTK w pierwszej połowie była 
ostatnia akcja w tej części gry, 
kiedy to, mogąc grać do końca, 
gliwiczanie stracili piłkę, a kon-
trę wykończył Nenadić (60:42).

Promykiem nadziei był początek 
drugiej połowy. Podopieczni Ro-
berta Witki zdobyli sześć punk-
tów, a poddenerwowany trener 
Oliver Vidin poprosił o chwile 
rozmowy ze swoimi zawodnika-
mi. No i po powrocie na parkiet 
sytuacja uspokoiła się na korzyść 
zielonogórzan. Gliwiczanie raz 
jeszcze zerwali się pod koniec 
trzeciej kwarty, kiedy Gołębiew-
ski wykończył kontrę, a dwoma 
skutecznymi wejściami pod kosz 
popisał się Filip Put (79:68).

Skrzydłowy GTK w końcu złapał 
swój rytm i wziął ciężar gry 
w ataku na swoje barki. Cóż 
z tego, jeśli nie do zatrzymania 
był Meier, który ponownie trafił 
z dystansu. Odpowiedział mu 
tym samym Gołębiowski, ale 
po drugiej stronie parkietu trafił 
Jarosław Zyskowski (89:73). Kie-
dy skrzydłowy Zastalu trafił raz 
jeszcze zza łuku, a chwilę wcze-
śniej taki sam celny rzut oddał 

Joseph (96:77), stało się jasne, 
że gospodarzom nikt nie będzie 
w stanie przeszkodzić w odnie-
sieniu zwycięstwa. W ostatnich 
minutach na parkiecie pojawili 
się zawodnicy rezerwowi, a zie-
lonogórzanie ostatecznie wygrali 
102:82.

W kolejnym meczu GTK zmierzy 
się na własnym parkiecie z Arged 
BM Stal Ostrów Wlkp.  (GTK/kik)

GTK nie zdobyło Zielonej Góry

Po bardzo dobrym meczu futsalowa drużyna Piasta 
pewnie pokonała AZS UW Darkomp Wilanów 5:3. Kapi-
talne spotkanie rozegrał Tomasz Czech, który był liderem 
gliwiczan w defensywie, zaliczył też asystę i gola. Dwie 
bramki zdobył Dominik Śmiałkowski, na listę strzelców 
wpisali się też Miguel Pegach i Dominik Wilk.

Drużyna z Wilanowa zaczęła 
ten mecz od ataków na bramkę 
Piasta. Gliwiczanie przetrwali 
napór i w 7. minucie prze-
prowadzili akcję, która dała 
im prowadzenie. Po zagraniu 
z autu Zatovicia Śmiałkowski 
uderzył bez przyjęcia i Piast 
objął prowadzenie. 13. mi-
nuta okazała się pechowa dla 
Dominika Wilka, który po za-
graniu z rogu rywali umieścił 
futsalówkę we własnej bramce. 
Dwie minuty później było już 
2:1 dla Wilanowa, a autorem 
tego gola był Marcinkowski. 
Takim wynikiem zakończyła 
się pierwsza połowa.

Ledwie 12 sekund potrzebowali 
gliwiczanie po przerwie, by 
doprowadzić do wyrównania. 
Bugański podał na prawo do 
Czecha, ten z klepki odegrał 
piłkę do Pegachy, który strzałem 
z bliska wyrównał stan meczu. 
W 26. minucie Cadini zagrał 
z autu do Śmiałkowskiego, któ-
ry uderzył bardzo precyzyjnie, 
zasłonięty Wójcik nie zdążył 
nawet zareagować i Piast po 
raz pierwszy w tym spotkaniu 
objął prowadzenie. 

W 30. minucie o piłkę powalczył 
Pegacha, ta trafiła do Czecha, 
który w podbramkowym zamie-
szaniu wepchnął ją do bramki. 
Chwilę później, po akcji i zagra-
niu Cadiniego, Wilk strzałem 
z metra zamienił tę sytuację na 
piątego gola. Na 5 minut przed 
końcem spotkania gospodarze 
zdecydowali się na grę w prze-
wadze. Strzelał Litwiczenko, piłka 
odbiła się od uda Wilka i wpadła 
do bramki. To był drugi samobój 
tego zawodnika. Więcej bramek 
kibice już nie zobaczyli i tym sa-
mym trzy punkty pojechały do 
Gliwic. 
 (piast.gliwice.pl)

Twierdza Wilanów  
nasza!
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OGŁOSZENIA

AB.6740.7.3.2021 z 28 października 2021 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. 
zmianami) zawiadamia się,

że na wniosek z 7 października 2021 r. złożony w imieniu:
Gliwic – miasta na prawach powiatu  

z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dro-
gowej pn.:
„Budowa układu drogowego dróg publicznych w Gliwicach 
obejmująca:
• budowę drogi powiatowej,
• rozbudowę drogi powiatowej nr 7202S – ul. Bojkowskiej,
• rozbudowę drogi gminnej nr 130392S – ul. Siennej”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach 
ewidencyjnych działek (przed podziałem):

obręb Bojkowskie Pola: nr 130/1, nr 218/2, nr 182/1, 
obręb Bojków: nr 206/1, nr 207/3, nr 208, nr 1692, nr 777,
obręb Nowe Gliwice: nr 444/2, nr 458, nr 393/1,  
nr 393/2, nr 311,
obręb Bojków Wschód: nr 1, nr 2, nr 652, nr 653, nr 654, 
nr 145, nr 669, nr 108, nr 655, nr 665, nr 65.

Strony mogą zapoznać się z projektem zagospodarowania 
terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym po 
uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracowni-
kiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim pod nu-
merem tel. 32/239-11-66 (nr telefonu sekretariatu Wydziału 
Architektury i Budownictwa UM w Gliwicach – 32/239-12-37). 
Przy umawianiu telefonicznie ustalona zostanie konkretna 
data i godzina spotkania, na którym będzie można zapoznać 
się z dokumentacją sprawy.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie, 
powołując się na znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 
14 dni od dnia publicznego doręczenia ogłoszenia o wszczęciu 
postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu 
o posiadane dowody i materiały.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

PRZEDSIęBIORSTWO KOMUNIKACJI  
MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

Oferta pracy na stanowisko:
inspektor ds. gospodarki taborem

Do głównych obowiązków pracownika bę-
dzie należało
1. Prowadzenie spraw związanych z przeglą-

dami i obsługami technicznymi pojazdów.
2. Ustalanie harmonogramu i zakresu rzeczo-

wego obsługi technicznej taboru (obsługa 
oprogramowania).

3. Kontrola stanu zapasów materiałowych 
niezbędnych do wykonania obsługi tech-
nicznej, występowanie do zaopatrzenia 
o zakup brakujących materiałów. 

4. Prowadzenie spraw wymagających zała-
twienia w Wydziale Komunikacji UM w Gli-
wicach, w tym m.in.: rejestracja pojazdów, 
wymiana dowodów rejestracyjnych, tablic 
rejestracyjnych, nalepek na szybę itp.

5. Prowadzenie kartotek poszczególnych 
pojazdów w wersji papierowej oraz elek-
tronicznej (obsługa oprogramowania).

6. Ewidencjonowanie ogumienia i akumula-
torów.

7. Prowadzenie dokumentacji dot. kasacji 
i przyjęcia pojazdów.

8. Sporządzanie informacji dot. zmiany stanu 
inwentarzowego dla zainteresowanych ko-
mórek przedsiębiorstwa.

9. Prowadzenie książek gwarancyjnych, w tym 
w szczególności dokonywanie odpowied-
nich wpisów w książkach gwarancyjnych – 
dotyczących wymaganej przez producenta 
terminowej obsługi, napraw i przeglądów, 
warunkujących utrzymanie gwarancji.

10. Prowadzenie spraw związanych z wprowa-
dzaniem na stan inwentarzowy, rejestro-
waniem, kasacją i wyrejestrowywaniem 
pojazdów. 

11. Prowadzenie całokształtu zagadnień zwią-
zanych z naliczaniem podatku od środków 
transportu.

12. Prowadzenie rejestru wykonanych czynno-
ści mycia i sprzątania pojazdów oraz spo-
rządzanie miesięcznych raportów w tym 
zakresie.

13. Rozliczanie firmy zewnętrznej świadczącej 
usługi mycia i sprzątania pojazdów.

14. Prowadzenie spraw związanych z działalno-
ścią reklamową w pojazdach PKM Gliwice, 
w tym m.in.:
• sporządzanie projektów umów z rekla-

modawcami,

• koordynacja prac związanych z umiesz-
czaniem reklam na autobusach,

• rozliczanie należności z tytułu wykorzy-
stywania pojazdów komunikacyjnych do 
działalności reklamowej.

Wymagania wobec osoby zatrudnionej na 
stanowisku pracy:
• co najmniej wykształcenie średnie ogólne, 
• dobry poziom kompetencji poznawczych, 

społecznych i osobowościowych,
• minimum 3 lata doświadczenia w zakresie 

zadań,
• znajomość obsługi komputera oraz MS 

Office (w tym MS Word i MS Excel),
• znajomość budowy pojazdów samocho-

dowych.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

staż pracy oraz posiadane kwalifikacje.
Życiorys oraz list motywacyjny powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie doku-
menty zawarte w ofercie muszą być sporządzo-
ne w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem 
na język polski.
Złożony życiorys powinien być opatrzony 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych, zawartych w mojej 
ofercie pracy, niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z  ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz. 1000 z późn. zm.).”
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy złożyć do 16 listopada 
2021 r. w kancelarii PKM Sp. z o.o. w  Gliwicach, 
ul. Chorzowska 150 (w godz. od 8.00 do 14.00).
Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaprosze-
ni wybrani kandydaci. O terminie rozmowy 
kandydaci będą informowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwrócone.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie 
zniszczone w terminie 1 miesiąca po zakoń-
czeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem 32/330-46-50.

PRZEDSIęBIORSTWO KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

Oferta pracy na stanowisko:
inspektor  

ds. likwidacji szkód komunikacyjnych
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało
1. Prowadzenie spraw wypadkowych 

w zakresie likwidowania szkód ko-
munikacyjnych, w tym m.in.:
• prowadzenie rejestru szkód, 
• prowadzenie korespondencji 

z ubezpieczycielami spraw-
ców, sprawcami, organami 
Policji, prokuraturą, sądem, 

• dochodzenie wypłaty od-
szkodowania, 

• egzekwowanie od kierow-
ców wyjaśnień dotyczących 
stwierdzonych uszkodzeń,

• kompletowanie niezbędnych 
dokumentów do rozpatrze-
nia na komisjach powypad-
kowych,

• organizowanie posiedzeń 
komisji powypadkowych,

• sporządzenie protokołów 
posiedzeń komisji powypad-
kowych,

• sporządzenie zestawienia 
kierowców do obciążenia 
za spowodowanie szkody,

• reprezentowanie PKM Gli-
wice przed organami Policji, 
sądu itp.

2. Obsługa czytnika tachografu 
(pobieranie danych zapisanych 
na kartach kierowców i na kar-
cie przedsiębiorstwa).

3. Archiwizacja dokumentów „mie-
sięczne zlecenie techniczne” (ce-
duła).

Wymagania wobec osoby zatrud-
nionej na stanowisku pracy:
• co najmniej wykształcenie śred-

nie ogólne, 
• dobry poziom kompetencji po-

znawczych, społecznych i oso-
bowościowych,

• minimum 2 lata doświadczenia 
w zakresie zadań,

• znajomość obsługi kompute-
ra oraz znajomość MS Office 
(w tym MS Word i MS Excel),

• znajomość przepisów o ubez-
pieczeniach komunikacyjnych,

• znajomość budowy i działania 
pojazdów samochodowych.

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

twierdzających staż pracy oraz 
posiadane kwalifikacje.

Życiorys oraz list motywacyjny po-
winny być własnoręcznie podpisa-
ne. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumen-
ty w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski.
Złożony życiorys powinien być opa-
trzony klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych, zawartych w mojej 
ofercie pracy, niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).”
Miejsce składania ofert
Dokumenty należy złożyć do  
16 listopada 2021 r. w kance-
larii PKM Sp. z o.o. w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150 (w godz. od 
8.00 do 14.00).
Dokumenty, które wpłyną po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Na rozmowę kwalifikacyjną zosta-
ną zaproszeni wybrani kandydaci. 
O terminie rozmowy kandydaci 
będą informowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą 
zwrócone.
Oferty niewykorzystane zostaną 
komisyjnie zniszczone w terminie 
1 miesiąca po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem 32/330-46-50. 

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni:

• operatora z uprawnieniami do obsługi 
walca drogowego (wszystkie typy),

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki jedno-
naczyniowej min. kl. III,

• operatora z uprawnieniami do obsługi koparko-łado-
warki (wszystkie typy),

• operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładarki mas 
mineralno-bitumicznych (wszystkie typy),

• operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki drogo-
wej (wszystkie typy).

Dodatkowo informujemy, że 
osobom chętnym do pracy 
w charakterze operatora maszyn 
drogowych oferujemy możliwość 
podniesienia kwalifikacji zawodo-
wych i zdobycie uprawnień.

Dokumenty można przesyłać 
pocztą elektroniczną na adres 
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl 
lub jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również skła-
dać osobiście w siedzibie firmy 
bądź przesłać pocztą tradycyjną 
na adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad 
Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270- 
-40-10.

Dokumenty składane należy opa-
trzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
w celu prowadzenia rekrutacji 
(Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych, w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych 
przez właściwe organy do celów 
zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przy-
gotowawczych, wykrywania 
i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich 
danych – RODO)”.

OBWIESZCZENIA I kOMuNIkATY

OfERTY PRACY

OfERTY PRACY

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH  
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko 

inspektora ds. technicznych  
(nr ref. 007/PK/2021)

Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało 

m.in.:
• przygotowywanie dokumen-

tacji przetargowej i umów 
na prace remontowe, w tym 
współudział przy wykonywaniu 
przedmiarów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów ko-
nieczności i aneksów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i od-
biór robót związanych z bieżącą 
eksploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i fak-
tur w podległym zakresie,

• współudział w opracowywa-
niu planu remontów gmin-
nych nieruchomości,

• prowadzenie Książki Obiektu 
Budowlanego dla każdej nie-
ruchomości,

• sporządzanie kosztorysów 
inwestorskich,

• uczestniczenie w zebraniach 
właścicieli lokali oraz bieżąca 
współpraca z przedstawiciela-
mi wspólnot mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów 
szkód dla firm ubezpieczenio-
wych, potwierdzanie regresów 
i ich weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie 
gminnych lokali mieszkalnych 
oraz sporządzanie protokołów 
zdawczo-odbiorczych, kart sta-
nu technicznego lokali miesz-
kalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub 

wyższe techniczne w specjal-
ności budowlanej, 

• co najmniej 3-letnie doświad-
czenie,

• biegła znajomość MS Office, 
doświadczenie w pracy z arku-
szami kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania 
nieruchomościami,

• umiejętność zarządzania 
czasem, 

• mile widziane uprawnienia 
budowlane,

• przedsiębiorczość, konse-
kwencja w działaniu,

• posiadanie prawa jazdy kat. B 
będzie dodatkowym atutem,

• profesjonalizm w działaniach, 
wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodo-

wego,
• pełną wyzwań pracę w fir-

mie o ugruntowanej pozycji 
na rynku.

Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania prosimy 
o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) 
na adres: kadry@zbmgliwice.pl,  
z podaniem numeru referen-
cyjnego i dopiskiem „Aplika-
cja na stanowisko inspektora  
ds. technicznych”, w terminie do  
19 listopada 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do 
odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klau-
zulę „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie da-
nych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz. 1000)”.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH – PRACODAWCY, ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA  
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NR 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R.

1. Administratorem Pani/Pana danych oso-
bowych jest Przedsiębiorstwo Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, adres e-mail: info@
pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Re-
gon 273604433.

2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspek-
torem ochrony danych osobowych za po-
średnictwem poczty elektronicznej: iod@
pkm-gliwice.com.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarza-
ne w następujących celach: 
a. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia 

naboru na wolne stanowisko pracy, rozpa-
trywania kandydatur i wyboru kandydata 
na wolne stanowisko pracy,

b. archiwizacji dokumentacji. 
Podstawami prawnymi przetwarzania da-
nych osobowych w powyższych celach są:

• obowiązek prawny ciążący na admini-
stratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 
ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający 
z Kodeksu pracy,

• prawnie uzasadniony interes administra-
tora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporzą-
dzenia), którym jest potwierdzenie i udo-
kumentowanie podawanych przez Pana/
Panią danych osobowych i jest oparty na 
art. 221 § 5 Kodeksu pracy,

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

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych 
mogą być osoby upoważnione przez admi-
nistratora danych osobowych, dostawcy 
systemów informatycznych i usług IT, ope-
ratorzy pocztowi lub kurierzy w przypadku 
prowadzenia korespondencji.

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

6. Pana/Pani dane osobowe w zakresie doku-
mentacji aplikacyjnej będą przechowywane 
przez okres do 3 miesięcy od daty zakończe-
nia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub 
do momentu wycofania zgody (dla zakresu 
objętego zgodą). 

7. W przypadku zatrudnienia dokumentacja 
z naboru zostanie włączona do Pana/Pani 
akt pracowniczych i będzie przechowywana 
zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać prze-
dłużony w indywidualnych przypadkach 
w celach związanych z ustalaniem, docho-
dzeniem lub obroną roszczeń.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wyko-
rzystywane do zautomatyzowanego podej-
mowania decyzji ani profilowania, o którym 
mowa w art. 22 rozporządzenia.

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

10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych.

OBIADY
Warsztaty 

szkolne Centrum 
Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach 
przy ul. Kozielskiej 1 oferują świeże, domowe 
obiady. Prowadzimy sprzedaż od poniedziałku 

do piątku od godz. 12.30 do 15.30. Koszt obiadu 
dwudaniowego wynosi 18 zł. Wjazd na szkolny 

parking od ul. Daszyńskiego. Zapraszamy.

SAŁATKI, 
WYROBY 

GARMAŻERYJNE
Szkolny bar sałatkowy „U Króla Stasia”  

w Gliwicach, przy ul. Dolnych Wałów 35, oferuje 
sałatki, wyroby garmażeryjne i obiady.  

Bar jest czynny od poniedziałku do piątku,  
od godz. 10.00 do 17.00. Zapraszamy.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

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

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

Dostawę elementów odżużlacza typu OZ.
Termin składania ofert: 15 listopada 2021 r. do godz. 11.15
Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2021 r. o godz. 11.16

Dostawę materiałów izolacyjnych.
Termin składania ofert: 16 listopada 2021 r. do godz. 11.15
Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2021 r. o godz. 11.16

Dostawę farb i lakierów.
Termin składania ofert: 18 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2021 r. o godz. 11.01

Dostawę wyrobów hutniczych.
Termin składania ofert: 18 listopada 2021 r. do godz. 11.15
Termin otwarcia ofert: 18 listopada 2021 r. o godz. 11.16

Dostawę oleju opałowego i napędowego.
Termin składania ofert: 19 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 19 listopada 2021 r. o godz. 11.01

Remont korytarza w Dziale Ochrony  
Środowiska i Laboratorium.

Termin składania ofert: 16 listopada 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 16 listopada 2021 r. o godz. 12.01

Dostawę elementów młynów MWK-12.
Termin składania ofert: 15 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 15 listopada 2021 r. o godz. 11.01

https://www.pkm-gliwice.com.pl/
https://www.pkm-gliwice.com.pl/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZENIA

nabór nr KD.210.49.2021.GN-2
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na 
stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na stanowisku,   
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
do 17 listopada 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: 
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice (decydu-
je data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warun-
kiem, że korespondencja będzie 
opatrzona kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę po-
twierdzenia przyjęcia dokumentów 
przez system e-PUAP. 

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

Numer naboru DO/8/2021

Miejski Zarząd Usług Komunalnych  
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze referenta ds. sekretariatu i administracji 

w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach na stronie interne-
towej mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodat-

kowych,
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na danym sta-

nowisku,
• planowanych terminów poszcze-

gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełnospraw-
ności.

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 5 listopada 2021 r. do godz. 
12.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Doku-
menty, które wpłyną do Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/335-
-04-35.

nr naboru: ZDM-KP.110.1.27.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu  
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg,  

w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

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

czych i prowadzenie rozliczeń finanso-
wych prowadzonych zadań, kontrola 
zgodności realizacji prac budowlanych 
z przyjętym przez inwestora harmono-
gramem, zatwierdzenie harmonogra-
mów prac budowlanych.

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

5. Prowadzenie czynności związanych ze 
sporządzeniem i rozliczeniem inwe-
stycji w postaci dowodu księgowego 
i przekazaniem jako środka trwałego 
PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinanso-
wań inwestycji i ich rozliczanie.

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

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek związany z projek-
towaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowa. 

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

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

1.4. Prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile wi-
dziane uprawnienia w specjalności 
drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

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

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracow-
nikach samorządowych, o drogach 
publicznych, Prawa budowlanego, 
o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Kodeksu postępo-
wania administracyjnego, rozporzą-
dzenia w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Prawa zamówień publicznych, ustawy 
o finansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

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

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie zdm.bip.gliwice.

eu/ w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list  
motywacyjny muszą być  

własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 10 listopada 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym nume-
rze referencyjnym. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/300-86-33. Ostateczna data 
i godzina testu merytorycznego i rozmo-
wy kwalifikacyjnej zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. Publi-
kacja wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 15 listopada 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
17 listopada 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

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

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

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

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

6.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

numer naboru: ZDM-KP.110.1.28.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. Nadzór nad systemami informa-

tycznymi Zarządu Dróg Miejskich.
2. Administrowanie aplikacjami 

wspierającymi pracę Zarządu 
Dróg Miejskich.

3. Administrowanie siecią kompu-
terową Zarządu Dróg Miejskich.

4. Zapewnienie ciągłości działania 
sprzętu informatycznego oraz 
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich.

5. Udzielanie pomocy pracowni-
kom Zarządu Dróg Miejskich 
w zakresie technologii informa-
tycznych.

6. Bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe informa-

tyczne.
2. Minimum 2 lata doświadczenia 

pracy na podobnym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych.

4. Niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

5. Prawo jazdy kat. B.
6. Znajomość języka angielskiego 

w stopniu umożliwiającym ro-
zumienie dokumentacji technicz-
nej.

7. Posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzy-
manie ciągłości pracy systemów 
informatycznych oraz stanowisk 
pracy wyposażonych w kompu-
tery.

8. Znajomość na poziomie admini-
strowania systemami informa-
tycznymi w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa Fire-

wall,
c) systemy operacyjne (Win-

dows Server 2008/2012/2016 
oraz Windows 10),

d) administrowanie domeną Mi-
crosoft Active Directory oraz 
dystrybucją poprawek dla 
serwerów i stacji końcowych,

e) pakiety biurowe (Microsoft 
Office, Open Office),

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 
6.7.,

g) biurowy sprzęt peryferyjny.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość przepisów prawa z za-

kresu informatyzacji podmiotów 
publicznych (ustawa o dostępie 
do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, 
Kodeks postępowania admini-
stracyjnego).

2. Znajomość obsługi baz danych 
Microsoft SQL Server 2008 / 2012 
/ 2014.

3. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

4. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

5. Znajomość zakresu działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za po-
wierzone zadania, silne nastawie-
nie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, 
odporność na stres.

Informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych).

2. W wyjątkowych sytuacjach moż-
liwa praca w systemie zmiano-
wym.

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

4. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

5. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

6. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

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

8. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje.

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 

podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 10 listopada 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem nabo-
ru – decyduje data wpływu 
dokumentów do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwali-
fikacyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 15 listopada 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 17 listopada 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwali-
fikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach (ul. Płowiecka 
31) oraz pod ogłoszeniem o na-
borze opublikowanym na www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABO-
RY.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

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

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

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

OfERTY PRACY

 

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

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

● kasjer – sprzedawca 
wykształcenie: brak wymagań; 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe oraz książeczka sane-
pidowska; sklep ogólnospożywczy; 
praca także w soboty; wymiar eta-
tu do uzgodnienia z pracodawcą; 
miejsce pracy: Rudziniec;

● konserwator 
wykształcenie, doświadczenie: 
brak wymagań; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Knurów;

● sprzedawca – doradca 
wykształcenie: brak wymagań; 
współpraca z klientem, doradztwo 
w zakresie aranżacji okiennych, 
sprzedaż artykułów dekoracyj-
nych; jedna zmiana; miejsce pra-
cy: Knurów;

● specjalista ds. transportu   
    międzynarodowego 

wykształcenie, doświadczenie: 
brak wymagań; bardzo dobra zna-
jomość jęz. angielskiego, mile wi-
dziana znajomość jęz. rosyjskiego, 
bardzo dobra organizacja pracy, 
znajomość pakietu MS Office; co-
dzienna współpraca z kierowcami, 
zarządzanie ich pracą, planowanie 
i ustalanie tras, monitorowanie 
transportów, dbanie o termi-
nowość i jakość dostaw; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Pyskowice;

● specjalista   
    ds. przygotowania   
    i rozliczeń inwestycji 

wykształcenie średnie lub wyższe; 
min. rok doświadczenia w pracy 
administracyjno-biurowej; umie-
jętność obsługi Word, Excel; zakres 
obowiązków: wprowadzanie fak-
tur, prowadzenie dokumentacji 
z inwestycji, przygotowywanie 
dokumentacji projektowej i powy-
konawczej, przygotowywanie za-
pytań ofertowych, zbieranie ofert 
i ich analizowanie; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Przyszowice;

● pracownik malowania   
    linii 

mile widziane doświadczenie za-
wodowe w malowaniu linii w ha-
lach, na drogach; dyspozycyjność, 
gotowość do częstych wyjazdów, 
malowanie linii, pasów, oznaczeń 
BHP w halach logistycznych w całej 
Polsce; 

● robotnik gospodarczy   
    – pracownik zieleni 

wykształcenie: brak wymagań; do-
świadczenie mile widziane; zakres 
obowiązków: pielęgnacja zieleni 
na terenie Śląska (baza Gliwice); 
dojazd zapewniony przez praco-
dawcę; umowa-zlecenie.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 28 października 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach  

gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

http://bip.gliwice.eu
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
http://www.mzuk.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
http://turystyka.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

DO WYNAJęCIA 
od zARAz 
lokal użytkowy na 

prowadzenie działalności gospodarczej

Andersena 2-4/U1
lokal wyremontowany,

ogrzewanie c.o. miejskie,
bieżąca woda,

profesjonalny zarządca nieruchomości,
atrakcyjna oferta cenowa.

Lp. metry  
– piętro

liczba pomiesz-
czeń

Cena za 
m2 + VAT

1. 116,40 m2 

– parter

4 pomieszczenia 
(1 x sala sprzedaży,  

2 x zaplecze,  
1 x WC)

20 zł

Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy  
o kontakt z Działem Zasobów Własnych, pokój 

101–103, Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11,  
tel. 32/33-92-937/969, 506-494-316.

NIERuChOMOśCI

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

A1 i A4, DTŚ, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic. Komunikacja miejska – linie 
autobusowe 178 i 202.

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

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

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

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

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe /  
Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• nr 157/2021 do 15 listopada 2021 r.,
• nr 201/2021 i nr 202/2021 do 18 listopada 2021 r.,
• nr 203/2021 i nr 204/2021 do 15 listopada 2021 r.,
• nr 205/2021 i nr 207/2021 do 18 listopada 2021 r.,
• nr 211/2021, nr 215/2021 i nr 216/2021  

do 15 listopada 2021 r.,
• nr 217/2021 i nr 218/2021  

do 18 listopada 2021 r.,

• nr 227/2021, nr 228/2021, nr 229/2021  
i nr 230/2021 do 16 listopada 2021 r.,

• nr 235/2021, nr 236/2021 i nr 238/2021  
do 17 listopada 2021 r.,

• nr 239/2021 do 16 listopada 2021 r.,
• nr 240/2021 do 15 listopada 2021 r.,
• nr 241/2021 do 17 listopada 2021 r.,
• nr 242/2021, nr 243/2021, nr 245/2021  

i nr 246/2021 do 16 listopada 2021 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 91, obręb Ligo-

ta Zabrska, zapisanej w księdze wieczystej  
nr GL1G/00045509/2, o powierzchni 0,6905 ha, 
użytki: B – tereny mieszkaniowe, Bz – tereny re-
kreacyjno-wypoczynkowe. Przedmiotowa działka 
położona jest w Gliwicach przy ul. Górnej i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 7 grudnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 683 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,  
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 168 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2021 r.
----------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
kompleksu nieruchomości obejmującego:
• niezabudowane działki nr 1334 (użytek: Bi – inne 

tereny zabudowane, o pow. 0,0236 ha, zapisa-
na w KW nr GL1G/00028499/3), 1335/5 (użytek:  
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,2794 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00091344/4) oraz za-
budowaną działkę nr 1335/7 (użytek: B – tere-
ny mieszkaniowe, o pow. 0,1349 ha, zapisana  
w KW nr GL1G/00034552/8), obręb Sośnica, 
położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66  
w Gliwicach, stanowiącego własność Miasta Gliwi-
ce. Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.

Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 142*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 381 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki 
nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, obręb 
Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 138 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2021 r.
----------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• prawo własności działki nr 1168, obręb Stare Mia-

sto, o pow. 0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny 
zabudowane,

• prawo własności działki nr 1169, obręb Stare 
Miasto, o pow. 0,0017 ha, użytek B – tereny 
mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charakterze usługowym  
o numerze ewid. 2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2, 
położonym przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwi-
cach, dla których prowadzona jest księga wieczysta 
nr GL1G/00058759/3.
Termin przetargu: 21 grudnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*.
Cena wywoławcza nieruchomości: 3 299 000,00 zł brutto 
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 329 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2021 r. 

NIERuChOMOśCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 

adresem: msip.gliwice.eu w zakładce oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 

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

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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.

1. Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 639/2021 do 11 listopada 2021 r.,
• nr 590/2021 do 15 listopada 2021 r.,
• nr 587–589/2021, 591–593/2021, 601–603/2021, 

639–640/2021 do 16 listopada 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 619-621/2021 do 15 listopada 2021 r.,
• nr 630/2021 do 15 listopada 2021 r.,
• nr 622/2021 do 17 listopada 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunal-
nych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, 

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na  

wysokość stawki czynszu na lokale użytkowe położone przy:
i pRzeTARG

ii pRzeTARG

Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych 
do przystąpienia do przetargu odbędzie się 18 listopada  
2021 r. (czwartek) w godz. od 9.00 do 9.30, w pokoju 
121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11. 

Przetarg rozpocznie się 18 listopada 2021 r. (czwartek) 
o godz. 10.00 wg kolejności adresów podanych w ogłosze-
niu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM 
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
1. Wniesienie, w nieprzekraczalnym terminie do 16 listo-

pada 2021 r., wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS 
w ING Banku Śląskim S.A., nr 20 1050 1285 1000 0022 
2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachu-
nek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: Przetarg – adres 
licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby 
lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której lokal będzie 
wynajmowany.
Dostarczenie do 16 listopada 2021 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – lokal 

użytkowy” do skrzynki znajdującej się przed drzwia-
mi siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wa-
łów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta (w godzinach 
urzędowania spółki),

• pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do 
ZBM I TBS Sp. z o.o.;

kompletu kserokopii dokumentów:
a. potwierdzenia dowodu wpłaty:

• z informacją o numerze rachunku bankowego, na 
które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku 
niewygrania przetargu,

• z informacją o danych personalnych (imię nazwisko, 
nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria 
i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie 
brała udział w przetargu;

b. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicz-
nymi lokalu użytkowego, treścią Regulaminu przetargu 
oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego – za-
łącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania 
na stronie internetowej zbmgliwice.pl);

c. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta 
Gliwice z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik 
nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania 
na stronie internetowej zbmgliwice.pl),

d. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM 
II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/
dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc 
przed upływem terminu przetargu;

e. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umo-
wy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie 
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 mie-
sięcy przed upływem terminu przetargu;

f. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności go-
spodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu 
działalności gospodarczej.

2. Stawienie się, przed rozpoczęciem przetargu, z orygi-
nałami dokumentów, o których mowa pkt. 1, w celu 
ich weryfikacji.

3. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego 
lub paszportu, a w przypadku osób działających w imie-
niu innych osób, dodatkowo pełnomocnictwa notarial-
nego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać 
udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli 

uczestnictwa do organizatora przetargu w terminie 
nie późniejszym niż data wpłaty wadium.

5. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założenie masecz-
ki, zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie 
się do innych zaleceń komisji przetargowej.

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną do-
puszczone do licytacji. 
Z treścią Regulaminu przetargu, kartą stanu techniczne-
go, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można 
zapoznać się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi 
Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu 
tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych 

z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania nali-
czania odsetek od tej kwoty,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie 
wygrali, 

• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania 
lokalu z przetargu,

• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu lokalu 
użytkowego, składa do dyspozycji organizatora przetargu 
weksel In blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego 
czynszu. 
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowa-
niem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym 
zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową najmu. 
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania lokalu 
użytkowego z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin  
8 listopada 2021 r. (poniedziałek):
1. ul. Królowej Jadwigi 6 of/U-2 – godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Błogosławionego Czesława 56/U-3 – godz. 9.30 – 9.45,
3. ul. Góry Chełmskiej 48/U-2 – godz. 10.00 – 10.15,
4. ul. Góry Chełmskiej 48/U-5 – godz. 10.00 – 10.15.
Każda osoba obowiązkowo powinna być wyposażo-
na w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dło-
niach oraz powinna spełniać warunki określone ustawą  
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania 
oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz 
zachowania społecznego. Konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
-------------------------------------------------------------------------------
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 
Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 
z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd 

Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Dolnych Wałów 11.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: tel. 32/332-
-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją 
powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia.

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w ro-
zumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, 
z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane będą pod-
miotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, 
w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku 
prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez 
okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy 
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do przenoszenia swoich danych.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczą-
cych Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia.

1. ul. Królowej Jadwigi 6/U-2, oficyna, parter, lokal 
użytkowy o pow. 21,89 m2, składający się z 3 pomieszczeń 
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyj-
ną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. z kotłowni lokalnej. Stan 
techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi 
własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 
8,50 zł 
Wadium: 558,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

2. ul. Błogosławionego Czesława 56/U-3, front, 
parter, lokal użytkowy o pow. 28,19 m2, składający się 
z 1 pomieszczenia i wyposażony w instalacje: elektryczną – 
do wymiany, wodno-kanalizacyjną – odpływ od umywalki, 
WC – brak, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do 
remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 
8,00 zł 
Wadium: 677,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

1. ul. Góry Chełmskiej 48/U-2, front, parter, I piętro, 
lokal użytkowy o pow. 154,30 m2, składający się z 8 po-
mieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno
-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. sieciowe 
(umowa indywidualna z PEC). Stan techniczny lokalu – do 
remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta 
na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 
7,50 zł 
Wadium: 3472,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

2. ul. Góry Chełmskiej 48/U-5, parter (poniżej te-
renu), lokal użytkowy o pow. 28,54 m2, składający się 
z 1 pomieszczenia, brak instalacji: wodno-kanalizacyjnej, 
grzewczej, elektrycznej – lokal nie ma niezależnego zasi-
lania w energię elektryczną, WC – brak. Stan techniczny 
lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność 
Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 pow. lokalu: 
7,50 zł 
Wadium: 642,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT 
w wysokości 23%.

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, na 

parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach  
(zdm.bip.gliwice.eu), został podany do pu-
blicznej wiadomości wykaz zawierający 
nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/35/2021 do 15 listopada 2021 r.
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OGŁOSZENIA

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
Lokalizacja: ul. Grzybowa w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 292, obręb Czechowice Za-

chód, o pow. 0,2903 ha, użytek: RIVb 
– grunty orne (0,2701 ha), B – tereny 
mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisana 
w KW nr GL1G/00014878/3.

Cena wywoławcza nieruchomości:  
691 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 6920,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 grudnia 2021 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia 
licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość jest położona w Gliwicach 
przy ul. Grzybowej, w północnej części mia-
sta Gliwice, w odległości ok. 10 km od ścisłe-
go centrum. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa o niskiej intensywności zabu-
dowy, tereny zieleni oraz las. Działka ma 
nieregularny kształt i jest niezabudowana. 
Część północna działki zagospodarowana 
jest jako droga dojazdowa (nieurządzo-
na) do sąsiedniej nieruchomości. Granice 
działki tworzą kształt zbliżony do trapezu, 
w części północnej działka ma kształt wąski 
i wydłużony. Skomunikowanie powinno od-
bywać się bezpośrednio do drogi publicznej  
ul. Grzybowej zjazdem istniejącym. Dział-
ka graniczy z rowem przydrożnym. Przed 
sprzedażą nie wydzielano fragmentu prze-
znaczonego w planie zagospodarowania 
przestrzennego pod drogę publiczną, 
ponieważ nie przewiduje się poszerzenia  
ul. Grzybowej w najbliższych latach.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazo-
wej i telekomunikacyjnej.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce nie 
ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej, 
stanowiącej infrastrukturę drogową będą-
cą na majątku Miasta Gliwice. W granicach 
przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzania 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szcze-
gólną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel zobowiązany jest do usunięcia awa-
rii na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości 
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, 
jest obciążona służebnością przechodu 
i przejazdu od ul. Grzybowej na rzecz każ-
doczesnych właścicieli działki nr 293, obręb 
Czechowice Zachód, pasem o szerokości 5 
m i długości 25 m oraz służebnością prze-
syłu w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej 
o szerokości 2,16 m i długości 32,31 m na 
rzecz PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, po-
łożona jest na terenie, na którym od 31 maja 
2014 r. obowiązuje miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego „osiedle Czechowice”, 
uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r. 
(tekst jednolity opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego 8 wrze-
śnia 2015 r. pod poz. 4567 ze zm.). 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmio-
towa działka w przeważającej części znaj-
duje się na terenie oznaczonym symbolem:
1 mn – co oznacza: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej – istnie-
jące. 
Dla terenów o symbolach od 1MN do 
26MN ustalono:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• usługi nieuciążliwe,
• budynki gospodarcze,
• garaże,
• sieci infrastruktury technicznej,
• drogi wewnętrzne, dojścia, dojazdy, 

miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych,

• zieleń towarzysząca i ogrody przydomowe,
• obiekty małej architektury. 
Pozostały niewielki fragment działki nr 292, 
obręb Czechowice Zachód, znajduje się na 
terenie oznaczonym symbolem:
08 KDD – co oznacza: tereny dróg publicz-
nych – dojazdowych. 
Dla terenów o symbolach od 01 KDD do 
012 KDD ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe – drogi 
dojazdowe;
2) przeznaczenie uzupełniające:
• ciągi piesze i rowerowe, 
• miejsca postojowe dla samochodów,
• place manewrowe,
• sieci infrastruktury technicznej bez bu-

dynków,
• obiekty małej architektury,
• zieleń urządzona,
• urządzenia ochrony środowiska;
3) parametry i wskaźniki zagospodarowa-
nia terenów:
• przekrój drogi – 1x2 (jedna jezdnia 

o dwóch pasach ruchu),
• szerokość w liniach rozgraniczających: 

08 KDD od 10 m do 31 m zgodnie z ry-
sunkiem planu. 

Ponadto zgodnie z § 27 „Na terenach prze-
znaczonych w planie pod zabudowę, przy-
legających do terenów tworzących system 
komunikacyjny obszaru planu, ustala się: 1) 
nieprzekraczalne linie zabudowy, licząc od 
linii rozgraniczających w odległości: (…) od 
terenów (…)  08 KDD (…) 5 m”.   
Dla całego obszaru ww. planu, wyzna-
czona została strefa „OW” obserwacji 
archeologicznej.
Zgodnie z ww. planem przez przeznaczenie 
podstawowe należy rozumieć takie prze-
znaczenie, które zajmuje 50% powierzchni 
całkowitych wszystkich istniejących i projek-
towanych obiektów w granicach poszcze-
gólnych działek budowlanych. Przez prze-
znaczenie uzupełniające natomiast należy 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawo-
we, dopuszczone na działce budowlanej lub 
terenie jako uzupełnienie podstawowego, 
na warunkach określonych w planie. Jedno-
cześnie zgodnie z zasadami zabudowy i za-
gospodarowania terenu określonymi w ww. 
planie realizacja nowej zabudowy musi być 
zgodna z przeznaczeniem podstawowym 
i uzupełniającym. Należy również zacho-
wać pozostałe ustalenia planu dotyczące 
m.in. warunków i zasad zagospodarowania 
terenów, zakazów oraz parametrów i wskaź-
ników zabudowy. Zwraca się również uwagę 
na zakaz realizacji na ww. terenie zabudowy 
szeregowej oraz zakaz realizacji więcej niż 
trzech kondygnacji naziemnych.
Wadium
Wadium w wysokości 69 150,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 
ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Prze-
targ, dz. nr 292, obręb Czechowice Zachód 
oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku Mia-
sta Gliwice najpóźniej 22 grudnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego przez uczestnika/uczestników 
przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomoc-
nika osoby fizycznej (powyższe dotyczy 
również reprezentacji jednego z małżon-
ków, chyba że nieruchomość nabywana 
jest z odrębnego majątku jednego z nich 
lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje 
ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność gospo-
darczą, a nieruchomość ma być nabyta 
w ramach prowadzonej działalności, 
należy okazać odpowiednio aktualny 
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowe-
go lub Centralnej Ewidencji Informacji 
o Działalności Gospodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4654/2021 z 9 września 2021 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej, obejmują-
cej działkę nr 292, obręb Czechowice Zachód, 
zapisanej w KW nr GL1G/00014878/3, sta-
nowiącej własność Miasta Gliwice, nie wpły-
nęły żadne wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomo-
ści o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony ter-
min nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
miasta. Podpisanie notarialnej umowy kup-
na-sprzedaży nastąpi do 28 stycznia 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu, zapisami uchwały Rady 
Miejskiej w Gliwicach nr XLIII/906/2014  
z 8 maja 2014 r. (tekst jednolity opublikowa-
ny w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego 8 września 2015 r., pod poz. 4567 
ze zm.) oraz stanem faktycznym działki, 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przej-
muje działkę w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustne-
go nieograniczonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-
4654/2021 z 9 września 2021 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
oraz warunkach przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 
31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-
16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, 
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej gliwice.eu, w BIP 
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega so-
bie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.

7 grudnia 2021 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali 206*, rozpocznie się III ustny 
przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/34, obręb Czechowice Północ, o pow. 1196 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 

użytek „RV”, KW GL1G/00092888/6, 
• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, KW GL1G/00092858/7, 

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

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
*Z uwagi na ogłoszony stan epide-
mii zmianie może ulec miejsce prze-
prowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.
gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na 
salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami to-
warzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 
6a rozporządzenia Rady Ministrów 
z 24 września 2020 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieruchomo-
ści, organizator przetargu, na okres co 
najmniej 7 dni przed otwarciem prze-
targu, może zamieścić w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach in-
formację o zmianie sposobu przepro-
wadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu 
tych środków, uczestnik przetargu bę-
dzie mógł w nim uczestniczyć.
Cena wywoławcza nieruchomości 
(brutto): 254 800,00 zł
Wadium: 25 500,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2550,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT 
w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Nieruchomość przeznaczona została 
do zbycia w drodze przetargu nie-
ograniczonego zgodnie z zarządze-
niem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-3638/21 z 11 lutego 2021 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Ra-
dy Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przepro-
wadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 
r., poz. 1490 z późn. zm.) oraz ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (j.t. 
DzU z 2021 r., poz. 1899).
I przetarg nieograniczony odbył się 8 
czerwca 2021 r. i został zakończony 
wynikiem negatywnym.
II przetarg nieograniczony odbył 
się 12 października 2021 r. i został 
zakończony wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości
Działka nr 77/34 o powierzchni 1196 
m2 położona jest w kompleksie dzia-
łek przeznaczonych pod budownic-
two mieszkaniowe w rejonie skrzyżo-
wania ulic Toszeckiej i Borówkowej. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi 
nowa zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, tereny niezabudo-
wane, za północną granicą działki 
przebiega linia kolejowa oraz tereny 
użytkowane na cele rolnicze. Kształt 
działki jest regularny, zbliżony do pro-
stokąta o długości podstawy około 42 
m i wysokości około 28,5 m. Działka 
jest niezabudowana i nieogrodzona, 
porośnięta dziko rosnącą roślinnością 
i samosiejkami drzew liściastych.
UZBROJENIE TERENU
Działka jest uzbrojona w przyłącze 
wodociągowe i kanalizacyjne. W naj-
bliższym sąsiedztwie znajduje się 
przyłącze energii elektrycznej oraz 
gazowe. Korzystanie z wszelkich 
urządzeń infrastruktury technicznej 
wymaga uzgodnienia z dysponentami 
sieci i obciąża całkowicie nabywcę 
nieruchomości.
Wzdłuż północnej granicy działki 
przebiega podziemna sieć teletech-
niczna. Stan prawny dostępu do sieci 
nie jest uregulowany.

DOJAZD
Przedmiotowa działka znajduje się 
w trzeciej linii zabudowy do ulicy 
Borówkowej, od której prowadzić 
będzie dojazd poprzez wydzieloną 
pod projektowaną ulicę Poziomkową 
działkę nr 77/1 oraz działkę nr 77/51. 
Przeznaczenie i sposoby zagospoda-
rowania nieruchomości:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego „osiedle Czechowice” 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) 
teren położony w Gliwicach przy  
ul. Poziomkowej obejmujący:
• działkę nr 77/34 oraz przeważa-

jącą część działki nr 77/1, obręb 
Czechowice Północ, oznaczony 
jest symbolem: 13mn, co oznacza: 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – istniejące.

Przeznaczenie podstawowe:
a. zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a. usługi nieuciążliwe,
b. budynki gospodarcze,
c. garaże,
d. sieci infrastruktury technicznej,
e. drogi wewnętrzne, dojścia, dojaz-

dy, miejsca postojowe dla samo-
chodów osobowych,

f. zieleń towarzysząca i ogrody przy-
domowe,

g. obiekty małej architektury.
• działkę nr 77/1, obręb Czechowi-

ce Północ, w niewielkim fragmen-
cie przy granicy z ul. Borówkową, 
oznaczony jest symbolem 02KDL, 
co oznacza: tereny dróg publicz-
nych – lokalnych.

Z uwagi na opinię Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, który nie planuje 
w najbliższym czasie poszerzenia  
ul. Borówkowej oraz faktu, że działka nr 
77/1 jest wykorzystywana jako droga, 
nie wydzielano geodezyjnie fragmentu 
działki oznaczonego symbolem 02KDL.
Przedmiotowy teren znajduje się w stre-
fie „OW” obserwacji archeologicznej.
Nabywca zobowiązany jest do zapo-
znania się z zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
(uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr XLIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.).
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu. Nabyw-
ca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Ewentualna wycinka 
drzew rosnących na terenie nieru-
chomości powinna być dokonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
wadium określone w niniejszym 
ogłoszeniu, w formie pieniężnej, do-
konując przelewu na konto bankowe 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A., nr konta 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z zazna-
czeniem „Przetarg ustny nieograni-
czony, nr działki wraz z obrębem 
geodezyjnym, imię i nazwisko osoby 
oraz PESEL lub nazwa oraz numer NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość 
będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku Miasta Gli-
wice najpóźniej 30 listopada 2021 r. 
Oferentom, którzy nie wygrali przetargu, 
wadium zwracane jest bezwzględnie na 
konto wpłacającego, bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nieru-

chomości zaoferowanej przez 
oferenta, który wygra przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, 
którzy przetargu nie wygrają, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która 
wygra przetarg, uchyli się od za-
warcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

Osoba, która wygra przetarg, zo-
bowiązana będzie do poniesienia 
kosztów notarialnych i sądowych 
związanych z nabyciem nierucho-
mości oraz złożenia w Biurze Obsłu-
gi Interesantów Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach deklaracji podatkowej 
lub informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaga-

nym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez uczestnika/
uczestników przetargu,

• • pełnomocnictwo wydane w for-
mie aktu notarialnego lub sporzą-
dzone w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (powyższe doty-
czy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nierucho-
mość nabywana jest z odrębnego 
majątku jednego z nich lub jeżeli 
w małżeństwie obowiązuje ustrój 
rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem 
przetargu jest osoba prawna lub 
osoba fizyczna prowadząca dzia-
łalność gospodarczą, a nierucho-
mość ma być nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy 
okazać odpowiednio aktualny 
wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej,

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

Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż na 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność, z zastrzeżeniem, iż za do-
konanie wpłaty uważa się uznanie jej 
na wskazanym rachunku bankowym.
Zawarcie aktu notarialnego przeno-
szącego prawo własności nierucho-
mości powinno nastąpić w terminie 
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 7 stycznia 2022 r. 
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej gliwice.
eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielają pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w godzinach: pn. – śr.: 
8.00-16.00, czw.: 8.00-17.00, pt.: 
8.00-15.00, pokój nr 16, ul. Jasna 31A, 
tel. 32/338-64-12 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-11.
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-3638/21 
w sprawie sporządzenia i podania 
do publicznej wiadomości wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do 
zbycia, która objęta jest niniejszym 
ogłoszeniem, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje 
pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (j.t. DzU z 2021 r., poz. 1899).
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami (j.t. DzU z 2021 r., 
poz. 1899).

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

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

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

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

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

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

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

OGŁASZA

NIERuChOMOśCI

https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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OGŁOSZENIA
NIERuChOMOśCI

i ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: ul. Kozielska w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 808, obręb Stare Gliwice, o pow. 

0,1655 ha, użytek: RIVa – grunty orne, zapisana 
w KW nr GL1G/00032522/5,

• działka nr 810, obręb Stare Gliwice, o pow. 
0,2404 ha, użytek: RIVa – grunty orne (0,2168 ha), 
B – tereny mieszkaniowe (0,0236 ha), zapisana 
w KW nr GL1G/00010540/7.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 027 000,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 10 270,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 
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 bip.gliwice.eu/ogloszenia-i
-komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość jest położona w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, 
w zachodniej części miasta Gliwice, w odległości ok. 4 km 
od ścisłego centrum. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i miesz-
kaniowo-usługowe. 
Działka nr 810 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, 
natomiast nie ma możliwości bezpośredniego skomuniko-
wania z siecią dróg publicznych. Dojazd do nieruchomości 
może się odbywać np. poprzez działki przyległe w pasie 
wyznaczonym w planie miejscowym pod drogi publiczne 
przez działkę nr 806 (własność prywatna) i działki gminne 
nr 804, 803, 802, po uzyskaniu prawa do terenu i wykonaniu 
stosownej nawierzchni. Dokładne zasady w odniesieniu do 
przyszłego zagospodarowania terenu zostaną określone 
przez Zarząd Dróg Miejski w Gliwicach na wniosek nabywcy.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Przez działki przebiega:
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego i śred-

niego napięcia 20 kV wraz ze strefą techniczną,
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego i śred-

niego napięcia 110 kV „Strefa”-GPZ „Kozłowa” wraz ze 
strefą techniczną,

• przy północnej granicy działki nr 810, sieć wodociągowa 
i sieć kanalizacji sanitarnej oraz teletechniczna.

W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzania 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.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nieru-
chomości 
W księdze wieczystej nr GL1G/00032522/5 wpisane jest pra-
wo służebności przesyłu, m.in. na działce nr 808 dotyczące 
istniejących urządzeń, tj. napowietrznej linii elektroener-
getycznej średniego napięcia relacji Kozłowska-Wiśniowa 
oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia relacji Kozłowska-Strefa. Pełna treść służebności 
dostępna w dziale III ww. księgi wieczystej. Elektroniczny 
dostęp do treści ksiąg wieczystych na stronie ekw.ms.gov.pl.
Działki są objęte umową dzierżawy do 31 października 2021 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działki nr 808 i 810, obręb Stare Gliwice, znajdują się na 
terenie, dla którego od 13 marca 2011 r. obowiązuje miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla terenu obejmującego dzielnicę Ostropa. Plan został 
uchwalony 16 grudnia 2010 r przez Radę Miejską w Gliwi-
cach uchwałą nr III/14/2010, która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 33  
z 10 lutego 2011 r pod pozycją 598. Zgodnie z ustaleniami 
planu:
 działka nr 808, obręb Stare Gliwice, znajduje się na 

terenie oznaczonym symbolami:
• 3mn – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy,
• 5mnU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkanio-

wo-usługowej o niskiej intensywności zabudowy,
• 24KDD ½ – co oznacza: tereny ulic publicznych klasy 

dojazdowej;
 działka nr 810, obręb Stare Gliwice, znajduje się na 

terenie oznaczonym symbolami:
• 3mn – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej o niskiej intensywności zabudowy,
• 5mnU – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowo

-usługowej o niskiej intensywności zabudowy,
• 24KDD ½ – co oznacza: tereny ulic publicznych klasy 

dojazdowej,
• 2KDG ½ – co oznacza: tereny publicznych dróg klasy 

głównej.

Wadium
Wadium w wysokości 102 700,00 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, dz. nr 808, 810, obręb Stare 
Gliwice oraz wpisać, kto będzie nabywcą”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 22 grudnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

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

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

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczest-

nika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycz-
nej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest 
z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w mał-
żeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Cen-
tralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4677/2021 z 13 września 
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego prawa własności części nie-
ruchomości oznaczonej jako działka nr 808, obręb Stare 
Gliwice, zapisanej w KW nr GL1G/00032522/5 i nierucho-
mości oznaczonej jako działka nr 810, obręb Stare Gliwice,  
KW nr GL1G/00010540/7, położonych przy ul. Kozielskiej, 
stanowiących własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 28 stycznia 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowią-
zany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisa-
mi planu zagospodarowania przestrzennego, tj. uchwały  
nr III/14/2010, która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 33 z 10 lutego  
2011 r. pod pozycją 598 oraz stanem faktycznym działki, 
w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje działkę 
w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4677/2021  
z 13 września 2021 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania Nierucho-
mości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: 
pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,  
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej gliwice.eu, w BIP oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia  
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września  
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia prze-
targów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia 
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

i ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości

Lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW:
• działka nr 560, obręb Szobiszowice, o pow.  

0,0497 ha, KW nr GL1G/00024024/4, użytek  
B – tereny mieszkaniowe.

Opis przedmiotu przetargu
Działka położona przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, w odle-
głości ok. 4 km od ścisłego centrum. W niedalekiej odległości 
przebiega droga krajowa nr 88. Sąsiedztwo stanowi zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. Teren działki niezabudowany, 
pokryty zielenią niską i pojedynczymi drzewami. Kształt działki 
zbliżony do prostokąta.
Zgodnie z mapą ewidencyjną w pobliżu działki zlokalizowane 
są sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, wodocią-
gowa, kanalizacji, gazowa i teletechniczna. Zgodnie z mapą 
ewidencyjną na działce zlokalizowana jest kanalizacja, która nie 
stanowi infrastruktury drogowej i nie stanowi majątku Miasta 
Gliwice. W związku z powyższym będzie istniała konieczność 
utrzymania i remontu istniejącej infrastruktury przez nowego 
właściciela działki.
Z uwagi na brak alternatywnej możliwości skomunikowania 
działki nr 560 z drogą publiczną, istnieje możliwość włączenia 
ruchu drogowego z przedmiotowej działki do ulicy Myśliwskiej 
nowym zjazdem. Działka porośnięta drzewami i wysokimi 
trawami, niezagospodarowana.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania wobec nierucho-
mości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Działka nr 560, obręb Szobiszowice, położona jest na terenie, na 
którym od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego dzielnicę Żerniki Zachód II. Przedmiotowy plan 
uchwalony został przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 560, obręb Szobiszowice, 
znajduje się na terenie opisanym symbolem:
17mn – co oznacza tereny mieszkaniowe o niskiej intensyw-
ności zabudowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MN do 56MN plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem miesz-
kalnym lub w budynkach wolnostojących,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 
z wyjątkiem inwentarskich),

c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.

Przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy B3 – 
pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, jej wymiary, usytu-
owanie względem stron świata oraz obowiązujące zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu, zdaniem Wydziału 
Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
może być utrudnione samodzielne zagospodarowanie przed-
miotowej działki na cele zgodne z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 190 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 1900,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzi-
bie 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 bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i nieruchomosci” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosi-
my o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Wadium
Wadium w wysokości 19 000,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A., nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg dz. nr 560, obręb Szobiszowice, imię, 
nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. 
Na podstawie tytułu przelewu będą sporządzone dokumenty 
przetargowe. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice naj-
później 2 grudnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestni-

kowi, który wygra przetarg,

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

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/

uczestników przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarial-

nego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również 
reprezentacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość 
nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli 
w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
a nieruchomość ma być nabyta w ramach prowadzonej 
działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji 
Informacji o Działalności Gospodarczej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarial-
nego w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4673/2021 z 21 września 
2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr PM-2793/2020  
z 21 września 2020 r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 560, 
obręb Szobiszowice, wpisana do KW nr GL1G/00024024/5, 
położona w Gliwicach, stanowiąca własność Miasta Gliwice 
oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu 
przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy 
kupna-sprzedaży nastąpi do 10 stycznia 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały 
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 
2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910, 
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00024024/5 oraz stanem 
faktycznym działki, w tym z przebiegiem sieci. Nabywca przej-
muje działkę w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada 
za wady ukryte zbywanej działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz 
ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4673/2021 z 13 września 
2021 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach 
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania Nieruchomości,  
pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 
8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-
-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie inter-
netowej miasta gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej 
bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. 
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w ro-
zumieniu 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.
11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemio-
logicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stro-
nie Urzędu Miejskiego w Gliwicach gliwice.eu, informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazując w jaki sposób, 
przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.

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

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

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

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

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

OGŁASZA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

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

OGŁASZA

https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://ekw.ms.gov.pl
http://www.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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OGŁOSZENIA
NIERuChOMOśCI

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) został 
podany do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do sprzedaży, stanowiącą  
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 231/2021 do 17 listopada 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

ZARZĄD BUDYNKÓW 
MIEJSKICH I TOWARZYSTWO 

BUDOWNICTWA  
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. 

w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwycię-

stwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu. 
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. Skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC,  

2 – komunikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Prawa, roszczenia i ograniczenia: roszczenie dotychcza-

sowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształ-
ceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela 
nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.

7. Część lokalu o powierzchni 188,87 m2 jest obecnie wy-
najmowana. Wynajmujący oświadcza, że część lokalu 
stanowiąca przedmiot najmu będzie również przed-
miotem sprzedaży osobie trzeciej. 

8. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
1460/10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą 
stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą  
KW nr  GL1G/00070821/9.

10. Nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb Stare 
Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

11. Cena wywoławcza: 1 116 000,00 zł.
12. Wadium: 55 800,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie.

13. Część nieruchomość, nieobjęta umową najmu, zostanie 
udostępniona w celu oględzin 25 listopada 2021 r. 
w godzinach od 10.00 do 11.00.

14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 27 grudnia 2021 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim SA, nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

15. Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 grudnia 2021 r., 
godz. 10.00 (część jawna), sala konferencyjna – pokój 
121, na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

16. Oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – aktualny 

odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone 

za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspól-
ników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie  
w  procesie zawierania umowy – w przypadku uczest-
nictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wadium wraz z pisemną 
informacją o numerze konta, na które ma ono zostać 
zwrócone – w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fi-
zycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i spo-
sób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

17. Oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach w Biu-
rze Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, w terminie 
do 27 grudnia 2021 r., godz. 15.00.

18. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracyjny ZBM I TBS 

Sp. z o.o.,
• winny mieć następujące opis: 

,,OFERTA NA ZAKUP LOKALU UŻYTKOWEGO  
PRZY UL. ZWYCIęSTWA 12 – NIE OTWIERAć PRZED 

31 GRUDNIA 2021 R.”.
19. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w ter-
minie 30 dni od daty zamknięcia przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokalu użytkowego. 

20. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarządowi Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej  

ZBM I TBS Sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe  
informacje na temat warunków przetargu można  
uzyskać pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990)
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż: garażu nr 3 położonego przy ul. Ligonia 37 i lokalu mieszkalnego 
nr 37 położonego przy ul. Dunikowskiego 11, które zostały ogłoszone na 8 listopada 2021 r., zostają odwołane.
Przyczyną odwołania przetargów jest podanie błędnej informacji w ogłoszeniu opublikowanym w „Miejskim Serwisie Infor-
macyjnym – Gliwice”.

MIESZkALNE

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

UL. SIEMIŃSKIEGO 11, lokal nr 12, II piętro, 
pow. 58,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 194 100,00 zł
Wadium: 19 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

UL. METALOWCÓW 6A, lokal nr 2, I piętro, 
pow. 25,07 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem 
do WC na klatce schodowej (stanowiącego 
część wspólną nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 52 000,00 zł
Wadium: 5200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

UL. METALOWCÓW 6A, lokal nr 4, poddasze, 
pow. 45,04 m2, 1 pokój, kuchnia, 2 komórki, 
z dostępem do WC na klatce schodowej (sta-
nowiącego część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

UL. RÓŻY LUKSEMBURG 24, lokal nr 2, 
parter, pow. 45,06 m2 + piwnica: 6,70 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 159 700,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

UL. DUNIKOWSKIEGO 1, lokal nr 13, II piętro, 
pow. 23,36 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 91 200,00 zł
Wadium: 9200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

UL. RÓŻY LUKSEMBURG 41, lokal nr 3, 
I piętro, pow. 51,90 m2 + piwnica: 6,90 m2,  
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 183 800,00 zł
Wadium: 18 400,00 zł
Termin oględzin: 10 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 8 listopada 2021 r. z ROM 10, 
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

AL. KORFANTEGO 11, lokal nr 3, parter, pow. 
43,83 m2 + piwnica: 7,09 m2, 1 pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka, komórka, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 143 800,00 zł
Wadium: 14 400,00 zł
Termin oględzin: 17 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 15 listopada 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2021 r.

UL. KAROLA MIARKI 4, lokal nr 3, I piętro, 
pow. 52,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, 

przedpokój, pomieszczenie higieniczno-sani-
tarne, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 182 100,00 zł
Wadium: 18 300,00 zł
Termin oględzin: 17 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 15 listopada 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2021 r.

UL. GRUSZCZYŃSKIEGO 10, lokal nr 10,  
III piętro, pow. 48,29 m2 + piwnica: 3,52 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 000,00 zł
Wadium: 17 200,00 zł
Termin oględzin: 18 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 15 listopada 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2021 r.

UL. ŁUŻYCKA 14, lokal nr 11, II piętro, pow. 
36,91 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
WC usytuowanego na klatce schodowej (sta-
nowiącego część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 800,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 16 listopada 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1 ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2021 r.

UL. GWIAZDY POLARNEJ 54, lokal nr V, parter, 
pow. 15,93 m2, 1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 28 300,00 zł
Wadium: 2900,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 4 listopada 2021 r. z ROM 10, 
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

UL. DWORCOWA 40D, lokal nr 1, parter, pow. 
52,20 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu, wspólnota mieszkaniowa po-
informowała ZGM, że stropy nad piwnicami 
w całym budynku (stanowiące część wspólną 
nieruchomości) wymagają przeprowadzenia 
remontu
Termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 300,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 5 listopada 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

UL. TARNOGÓRSKA 20A, lokal nr I, parter, pow. 
64,75 m2, 4 pomieszczenia, korytarz, pomiesz-
czenie sanitarne, WC, lokal do generalnego 
remontu, do wymiany strop drewniany po-
między lokalem użytkowym a mieszkaniem 
na I piętrze
Termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 176 400,00 zł
Wadium: 17 700,00 zł
Termin oględzin: 8 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 4 listopada 2021 r. z ROM 6, 
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

UL. NASYP 4A, lokal nr I, parter, pow. 48,39 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 900,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
Termin oględzin: 9 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 5 listopada 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

UL. WYSZYŃSKIEGO 14D, lokal nr V, piwnica, 
parter, I piętro, pow. 1147,79 m2, piwnica: 
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomieszcze-
nie sanitarne i WC, parter: 9 pomieszczeń,  
9 korytarzy, 1 pomieszczenie sanitarne, 6 WC, 
i piętro: 4 pomieszczenia, 3 korytarze, sala 
główna, 3 WC, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 029 200,00 zł
Wadium: 101 500,00 zł
Termin oględzin: 18 listopada 2021 r. i 8 grudnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami – prosimy kontaktować się odpowied-
nio do 15 listopada 2021 r. i 6 grudnia 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 14 grudnia 2021 r.

na południe od UL. JAGIELLOŃSKIEJ, garaż nr 1, 
parter, pow. 13,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 400,00 zł
Wadium: 2100,00 zł
Termin oględzin: 19 listopada 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 16 listopada 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 23 listopada 2021 r.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://kultura.gliwice.eu
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