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Mostem
przejedziemy

od piątku!

6 grudnia zostanie wznowiony ruch na moście nad Kłodnicą przy  
ul. Wrocławskiej. Zniknie wytyczony objazd, a organizacja ruchu, 
z pewnymi utrudnieniami, wróci do stanu sprzed rozpoczęcia inwe-
stycji. Nadal jednak trwają prace przy dojazdach do skrzyżowania   

ulic Wrocławskiej, Częstochowskiej, Konarskiego, Zimnej Wody i Kłod-
nickiej, jak i na samym moście. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
zakończą się w styczniu 2020 r. W związku z prowadzonymi robotami 
częściowo zamknięta będzie ul. Kłodnicka.   (ZDM, mf)

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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dRUGa stRONa W ObieKtyWie

Dla Schabika Pierwszy gliwicki strajk klimatyczny

Na pamiątkę 137. rocznicy urodzin głównego radcy budowlanego przedwojen-
nych Gliwic, Karla Schabika, na skwerku przy placu Piłsudskiego – zwieńczeniu 
tzw. osi Schabika – posadzono buk. Była to społeczna inicjatywa Gliwice dla 
Schabika, w której wziął udział m.in. pełniący obowiązki prezydenta Gliwic Janusz 
Moszyński. Drzewo nazwane „Karl” zostało podarowane przez Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych. (fot. UM Gliwice)

Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii miasta. W przemarszu w obronie 
Ziemi i klimatu, czyli Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, który 29 listopada 
o godz. 10.00 ruszył z placu Krakowskiego w kierunku skweru Doncaster, wzięło 
udział grubo ponad 100 uczniów z kilku gliwickich liceów. Z młodymi aktywistami 
spotkał się Janusz Moszyński, p.o. prezydenta Gliwic. (fot. Pixabay)

Grudniowy „Bieg na 6 łap”

Zachęcamy do udziału w ostatnim w tym roku spotkaniu z podopiecznymi 
gliwickiego schroniska dla zwierząt. Bez względu na pogodę „Bieg na 6 łap” 
odbędzie się w sobotę, 7 grudnia. Startujemy o godz. 11.00. Ostatnie pieski wyjdą 
na spacer najpóźniej o godz. 13.00. Więcej informacji na temat wydarzenia oraz 
link do rejestracji uczestnictwa w biegu można znaleźć na funpage’u Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych. (fot. archiwum MZUK)

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia – w środę 19 grudnia – w Arenie Gliwice 
(ul. Akademicka 50) wystąpi Kayah. Artystka zaśpiewa najpiękniejsze polskie kolędy 
i utwory z płyty „Gdy spadnie śnieg”. A po świętach, 5 stycznia, rodziny wezmą 
udział w ekscytującej, muzyczno-teatralnej przygodzie. Hity z filmów Disneya 
wykonają młodzi artyści z Warsztatowej Akademii Musicalowej. Uwaga! W grudniu 
odbędą się castingi uzupełniające – kto wie, może w Arenie Gliwice wystąpi także 
twoje dziecko? Szczegóły na arenagliwice.com. (fot. P. Porębski)

To był dziwny mecz. Piast Gliwice grał, ale to Śląsk Wrocław strzelał bramki. 
Końcowy wynik jest trudny do przyjęcia, ponieważ to podopieczni Waldemara 
Fornalika w pierwszej połowie byli wyraźnie lepsi, a w drugiej połowie stracili trzy 
gole. Szkoleniowiec Piasta podkreślił, że drużyna jest razem w dobrych, jak i tych 
gorszych momentach. – Wspólnie wygrywamy i się cieszymy, tak samo wspólnie 
przegrywamy. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się wydarzyło – po-
wiedział na konferencji pomeczowej trener Fornalik. (fot. piast-gliwice.eu)

GTK Gliwice przez trzy kwarty toczyło wyrównany pojedynek z BM Slam Stalą 
Ostrów Wielkopolski. Niestety, doświadczony zespół gości w ostatniej kwarcie zagrał 
zdecydowanie lepiej i odniósł pewne zwycięstwo. Dla zespołu Pawła Turkiewicza 
była to czwarta domowa porażka. Przed kolejnym ligowym spotkaniem gliwiczanie 
mają 11 dni przerwy. 10 grudnia zagrają u siebie z Legią Warszawa. Wcześniej  
4 grudnia o godz. 19.00 w ramach rozgrywek Alpe Adria Cup zmierzą się na własnym 
parkiecie z BK Klosterneuburg Dukes. (fot. GTK Gliwice)

W świąteczno-noworocznym klimacie

Futbol bywa okrutnySił starczyło na trzy kwarty

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://arenagliwice.com/
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Firma zapowiedziała oficjalnie otwarcie 
kolejnego centra logistycznego w Polsce. 
W Gliwicach będzie działał największy 
tego typu obiekt amazona pod wzglę-
dem zastosowania rozwiązań robotyzacji. 
W centrum logistycznym przy ul. bojkow-
skiej ma pracować ponad 3,9 tys. robotów. 
W czteropiętrowym budynku o powierzch-
ni 210 tys. m2 zatrudnienie znajdzie ponad 
tysiąc osób. start działalności planowany 
jest na 2020 rok.
Powstające na terenie KSSE 
gliwickie Centrum Logistyki  
E-Commerce Amazona zostanie 
wyposażone w dwa nowoczesne 
rozwiązania automatyzacyjne. 
Jednym z nich jest technologia 
Amazon Robotics, pomagająca 
w składowaniu produktów na 
półkach oraz kompletowaniu 
zamówień. 

W firmie będzie „pracować” blisko 
cztery razy więcej robotów niż 
ludzi. Amazon planuje stworzyć 
ponad 1000 nowych miejsc pra-
cy oraz wdrożyć 3,9 tys. robotów 
transportowych. Drugim rozwią-

zaniem, które znajdzie zastoso-
wanie w nowym obiekcie, będą 
paletyzatory, czyli roboty rozłado-
wujące i przenoszące przedmioty 
ważącej więcej niż 15 kg.

Działalność w Gliwicach Ama-
zon rozpocznie w 2020 roku. 
Ostatnio amerykańska firma 
uruchomiła w Polsce centrum 
przepływowe w dolnośląskich 
Okmianach koło Bolesławca oraz 
Centrum Logistyki E-Commerce 
w Pawlikowicach pod Łodzią. 
Oba obiekty działają od września 
2019 r.  
 (kik)

Niepełnosprawność nie musi ograniczać! 
Pamiętamy o tym zawsze, a szczególnie 
w grudniu, na fali międzynarodowego dnia 
Osób Niepełnosprawnych. tegoroczne-
mu świętu osób nie w pełni sprawnych 
w naszym mieście, zorganizowanemu we 
wtorek w cKs „mrowisko”, przyświecało  
hasło „Gliwice razem”.
Jak zawsze celem obchodów 
MDON było zwrócenie uwagi 
na prawa osób z niepełnospraw-
nościami, upowszechnianie idei 
tolerancji, otwartości i szacunku 
dla inności, a także ukazanie 
korzyści płynących z pełnej 
integracji osób niepełnospraw-
nych w każdym obszarze życia 
człowieka. Na scenie w „Mrowi-
sku” wystąpili niepełnosprawni 
artyści, m.in. z zespołu „Niezły 
zamot” przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Gliwi-
cach, którym wtórowała gwiazda 
wieczoru – wokalistka Patrycja 
Markowska. Publiczność bawiła 
się doskonale! W gronie zapro-
szonych znalazł się Janusz Mo-
szyński, p.o. prezydenta Gliwic 
i Krystyna Sowa, wiceprzewodni-
cząca Rady Miasta Gliwice.

– Troską władz Gliwic, zarówno 
prezydenta, jak i Rady Miasta, 
jest to, aby Gliwice przez cały 

rok były miastem otwartym 
i przyjaznym dla osób niepełno-
sprawnych – podkreślił Janusz 
Moszyński.

Krystyna Sowa podzieliła się 
ze zgromadzonymi refleksją 
na temat przesłania miejskich 
obchodów Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnosprawnych. 
– Hasło „Gliwice razem” ma 
w sobie wiele dobra. To dobro 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, które są wokół nas, a oby 
jak najczęściej blisko nas. Tym 
dobrem jesteśmy my, którzy – 
mam nadzieję – potrafimy dzie-
lić się wrażliwością i sercem. 
Niech każdy dzień naszego ży-
cia będzie wypełniony dobrem 
i wrażliwością  –  życzyła obec-
nym w „Mrowisku” Krystyna 
Sowa.

Organizatorem obchodów było 
Miasto Gliwice.    (kik)
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Gliwiczanie razem!

Na scenie wystąpili niepełnosprawni artyści (m.in. z zespołu „Niezły zamot”) oraz gwiazda wieczoru –  
Patrycja Markowska
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Urząd Miejski w Gliwicach wyjąt-
kowo będzie czynny w sobotę 7 
grudnia. Tego dnia sprawy przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz Jasnej 31a 
będzie można załatwić od godz. 
8.00 do 16.00. Nieczynny jednak 
będzie działający w UM Tereno-
wy Punkt Paszportowy Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

7 grudnia czynne będą też: Za-
rząd Dróg Miejskich (od godz. 
7.30 do 15.30), Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych (od godz. 
7.00 do 15.00), Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej (od godz. 
7.30 do 15.30) oraz Ośrodek 
Pomocy Społecznej (klienci będą 
przyjmowani do godz. 14.00, ale 
kasa będzie nieczynna). Filie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
będą tego dnia pracowały zgod-
nie z obowiązującym w placów-
kach harmonogramem. 

Pracująca sobota ma związek 
z tym, że 24 grudnia, w wigilię 
Bożego Narodzenia, Urząd Miej-
ski w Gliwicach, w tym również 
Terenowy Punkt Paszportowy 
Śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego i kasy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, będą zamknięte. 

W sprawach związanych ze 
zgłoszeniem zgonu wszelkie 
formalności można zała-
twiać w zakładzie pogrze-
bowym i u administratora 
cmentarza, a zgłoszenia 
zgonu dokonać w piątek 27 
grudnia w godzinach  
od 8.00 do 15.00. 

W sprawach związanych ze zgło-
szeniem zgonu można działać 

osobiście lub przez pełnomocnika 
(wzór pełnomocnictwa można 
pobrać w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Wystarczy na stronie 

www.bip.gliwice.eu wybrać zakład-
kę Wirtualne Biuro Obsługi, a na-
stępnie Formularze do pobrania. 
Wzór pełnomocnictwa znajduje 
się na samym końcu listy).

24 grudnia nieczynne będą też 
ZDM, ZGM, OPS i MZUK oraz 
wszystkie filie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej.  
 (mf)

z miasta

Przypominamy, że w związku ze zbliżającymi się Świętami bożego Narodzenia zmieni się organizacja pracy w Urzę-
dzie miejskim i jednostkach. będą one czynne w sobotę 7 grudnia, a zamknięte we wtorek 24 grudnia, w wigilię 
bożego Narodzenia.

Urząd czynny w sobotę 7 grudnia
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z Unią europejską 
nauka idzie lepiej!
młody europejczyk powinien nie tylko znać kilka języków obcych i być za pan brat 
z nowoczesnymi technologiami, ale też posiadać wiedzę i praktyczne umiejętności 
z zakresu matematyki, fizyki, przyrody, biologii i chemii. W przyszłości wykorzysta 
je na rynku pracy! ten europejski wymiar nauczania przybliża uczniom od 2 lat 
szkoła Podstawowa nr 15 w Gliwicach – w dobiegającym końca i dofinansowanym 
przez Unię europejską projekcie „Wzór na przyrodę”.

Nie brak w nim rozbudzających 
pasje kół naukowych i zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych 
z matematyki, fizyki, chemii, 
biologii, przyrody, geografii 
i języka angielskiego. Dla wszyst-
kich uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi reali-
zowane są zajęcia specjalistycz-
ne: korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne, rewalidacyjne, 
psychoedukacyjne i socjotera-
peutyczne.

– Każdy ze 110 uczestników 
projektu uczestniczył już w gru-
powych warsztatach na temat 
technik efektywnego uczenia się 
oraz w warsztatach z doradztwa 
zawodowego i indywidualnych 
konsultacjach z doradcą zawo-
dowym. Wszystko to ma służyć 
wyrównywaniu szans ucznia 
mającego trudności w nauce, 
zmniejszyć niepowodzenia 
szkolne i zwiększyć motywację 
do nauki – podkreśla Barbara 
Olchawa, koordynator projektu 
w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 12 w Gliwicach, w któ-
rego strukturach działa SP nr 15.

Oprócz zajęć stacjonarnych 
odbyły się także zajęcia w te-
renie: warsztaty przyrodnicze 
w Śląskim Ogrodzie Botanicz-
nym w Mikołowie, warsztaty 
i pokazy doświadczeń w ramach 
Osobliwości Świata Fizyki na 
Uniwersytecie Śląskim w Kato-
wicach oraz wycieczka eduka-
cyjna do Ogrodu Doświadczeń  
im. S. Lema w Krakowie i warsz-
taty w Instytucie Fizyki Jądrowej 
Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie.

Dzięki projektowi wzbogaciła się 
baza dydaktyczna szkoły. Z unij-
nego budżetu (295 987, 49 zł) 

zakupiono dwa zestawy do inte-
raktywnego prowadzenia zajęć, 
szkło laboratoryjne, przyrządy po-
miarowe, odczynniki i substancje 
chemiczne, materiały biurowe do 
zajęć, przewodniki multimedialne 
do zajęć doradztwa zawodowego, 
kąciki Ekobadacza, zestawy do 
nauki o elektryczności, magne-
tyzmie i elektromagnetyzmie, 
gry i pomoce matematyczne, 
biologiczne, chemiczne, fizyczne 
i geograficzne.

Rezultat? Lekcje stały się atrak-
cyjniejsze i bardziej wciągające, 
a uczniowie wiedzą znacznie 
więcej!  (kik)

mieszkańcy gliwickiej Wójtowej Wsi obawiają się, że 
w ich dzielnicy powstanie osiedle domów wieloro-
dzinnych. W tej sprawie wystosowali petycję do władz 
miasta. W Urzędzie miejskim doszło do spotkania deve-
lopera – Firmy Next – z przedstawicielami mieszkańców 
Wójtowej Wsi. Pełniący obowiązki prezydenta Gliwic 
Janusz moszyński podjął się roli mediatora.
Gliwiczanie z tej dzielnicy przed-
stawili swoje obawy dotyczące 
powstania w sąsiedztwie jed-
norodzinnej zabudowy wielo-
rodzinnych bloków. Ze strony 
inwestora usłyszeli zapewnienie, 
że budynki, które mają tam zo-
stać wybudowane, będą miały 
maksymalnie trzy kondygnacje 
i będą to obiekty zaprojektowane 
z zachowaniem wszelkich prawi-
deł sztuki architektonicznej. Będą 
to – jak stwierdzono – kameralne 
apartamentowce.

Janusz Moszyński apelował do 
obu stron o wykazanie się jak 
najdalej idącą dobrą wolą i wy-
pracowanie kompromisowego 
rozwiązania. Podkreślił jednocze-
śnie, iż należy rozpocząć dyskusję 
nad planami zagospodarowania 
przestrzennego całej dzielnicy, co 
zostało zaniechane w minionym 
czasie.

Kolejne spotkanie w tej sprawie 
odbędzie się za tydzień .
 (mf)

spotkanie 
ważne dla 
mieszkańców
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z miasta

Wraz z jesiennymi porządkami w ogrodach działkowych powraca jak bumerang temat składowania i segregacji śmie-
ci na terenach ROd-ów. bycie działkowcem to bowiem nie tylko radość z użytkowania swojej działki, ale też liczne 
obowiązki, a wśród nich konieczność dostosowania się do ogólnych zasad i przepisów, zebranych w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. We wrześniu został on zaktualizowany. Warto wiedzieć, 
że zaproponowane rozwiązania niewiele różnią się od obecnie funkcjonujących i nie należy się ich obawiać.

Obecnie obowiązujące przepisy 
w naszym mieście wskazują, że 
ogrody działkowe powinny być 
wyposażone w co najmniej je-
den pojemnik do gromadzenia 
zmieszanych odpadów komu-
nalnych, o pojemności 1100 
litrów. Z doświadczenia wynika, 
że liczba pojemników powinna 
być zdecydowanie większa, 
tak aby nie dochodziło do ich 
przepełniania, zalegania opadów 
przy pojemnikach lub – co gorsze 
– wokół ogrodów działkowych.

Wychodząc naprzeciw takim 
problemom, Rada Miasta Gliwi-
ce przyjęła w marcu br. uchwały 
obejmujące systemem gospoda-
rowania odpadami tzw. nierucho-
mości niezamieszkałe (w których 
skład wchodzą również ogrody 
działkowe), zaś w maju został 
do nich dostosowany Regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice.

Plany miasta pokrzyżowały 
ogłoszone w sierpniu, odgórne 
zmiany do Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
i niektórych innych ustaw. Plan 
zakładający zwiększenie odzy-
sku większej ilości odpadów 
segregowanych i rozwiązanie 
problemu odpadów na nieru-
chomościach niezamieszkałych, 
takich jak ogrody działkowe, 
cmentarze, sklepy itd., okazał 
się nieopłacalny.

Dlatego też we wrześniu Rada 
Miasta Gliwice uchyliła podjęte 
wcześniej uchwały, ale równolegle 
przyjęła pewne zapisy dotyczące 
postępowania z odpadami ko-
munalnymi na nieruchomościach 
niezamieszkałych – gdyż od  
1 stycznia 2020 r. obowiązek segre-
gowania odpadów będzie dotyczył 
wszystkich, a dodatkowo zwiększy 
się poziom odzysku odpadów ko-
munalnych (do wysokości 50%), 
który miasto musi osiągnąć.

W zaktualizowanym regu-
laminie utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie 
Gliwic zostały określone 
prognozowane, uśrednione 
ilości odpadów, powstające 
na jednej działce:
 odpady pozostałe po se-

gregacji (tzw. zmieszane) 
– 120 litrów,

 odpady biodegradowal-
ne – 240 litrów,

 papier, szkło, plastik, me-
tale i tworzywa sztuczne 
– 120 litrów łącznie, co 
oznacza, że to zarządca 
decyduje, czy na każdą 
z trzech frakcji zaplanuje 
równo po 40 litrów, czy 
też np. 60 litrów na pla-
stik, a na papier i szkło 
po 30 litrów biorąc pod 
uwagę, że najwięcej 
generuje się odpadów 
opakowaniowych.

Wskazane wartości należy przem-
nożyć przez liczbę wydzielonych 
ogródków działkowych i podzielić 
przez pojemność pojemnika na 
odpady. To pozwoli ustalić prawi-
dłową liczbę pojemników.

z przytoczonych zapisów 
nie wynika, że każdy ogró-
dek działkowy ma być 
wyposażony w pojemniki 
do gromadzenia odpadów, 
lecz że w wyznaczonym 
wspólnym miejscu, stale 
dostępnym dla użytkowni-
ków, zarządca (zarząd ogro-
dów działkowych) umożliwi 
korzystanie z pojemników 
do gromadzenia wszystkich 
frakcji odpadów.

Dodatkowo uwzględni on czę-
stotliwość wywozu tych odpa-
dów tak, aby nie dochodziło 
do przepełniania pojemników. 
Te zasady dotyczą wszystkich 
ogrodów działkowych – zrze-
szonych oraz niezrzeszonych.

Nie zmienia się sposób 
wyboru przedsiębiorcy 
odbierającego odpady 
z ogródków działkowych. 
W tym zakresie nadal obo-
wiązuje dowolność zawie-
rania umów komercyjnych.

Wykaz wszystkich przedsiębior-
ców, którzy mogą świadczyć 
usługi w tym zakresie, dostęp-
ny jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach pod adresem 
https://bip.gliwice.eu/stro-
na=10497.

Należy także zauważyć, że zawar-
cie umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z ogrodów działko-
wych wymagane jest w okresie 
od 15 marca do 15 listopada, czyli 
w czasie realnego funkcjonowa-
nia ogrodów działkowych.

Jak widać, wskazane rozwiązania 
niewiele się różnią od obecnie 
funkcjonujących i nie należy się 
ich obawiać. Najważniejsze, aby 
nowo zawarte umowy uwzględ-
niały odbiór wszystkich frakcji od-
padów, mając na uwadze realną 
ilość ich powstawania.  
 (PU/kik)

czystość w ogródkach.  
Nie bójmy się nowych zasad!
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WaRtO Wiedzieć

Jak pomóc przetrwać zimę wszystkim tym, którzy z wyboru lub przymusu mogą 
znaleźć się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia – zarówno osobom bezdomnym, jak 
i samotnym, starszym lub niepełnosprawnym sąsiadom w trudnej sytuacji życiowej? 
Niezbędne informacje podaje Ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach.
Pamiętajmy! Zwracajmy uwa-
gę na swoich sąsiadów i osoby 
z najbliższego otoczenia, czy 
w okresie trudnych warunków 
pogodowych posiadają odpo-
wiednie warunki mieszkaniowe, 
niezagrażające zdrowiu i życiu. 
Reagujmy też, gdy napotkamy 
osoby bezdomne lub będące 
pod wpływem alkoholu, a pozo-
stające w przestrzeni publicznej!

Warto pamiętać numery telefo-
nów alarmowych, które należy 
wybrać w sytuacjach zagrożenia: 
997 – policja, 986 – straż miejska, 
999 – pogotowie ratunkowe, 112 
– służby ratownicze. 

Jak co roku w Wojewódzkim Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego 
w Katowicach (WCZK) działa 
także bezpłatny numer 987. to 
infolinia dla osób bezdomnych, 
czynna w sezonie jesienno-zimo-
wym, pod którą można uzyskać 
informację na temat noclegów 
czy wyżywienia.

Pomoc dla osób bezdomnych 
w Gliwicach można uzyskać 
bezpośrednio w siedzibie OPs-u  
u pracowników socjalnych Zespołu 
ds. bezdomności (ul. ziemowi- 
ta 1, pok. 4, 5, tel. 32/337-11-81, 
32/335-96-74) lub w sekretariacie 
działu Pomocy Środowiskowej 
przy ul. Górnych Wałów 9, pok. 

126 (tel. 32/335-96-27). Jak dekla-
ruje OPS, bezdomnym mężczyznom 
i kobietom z ostatnim stałym zamel-
dowaniem w Gliwicach zapewniane 
jest tymczasowe schronienie na 
terenie miasta i poza Gliwicami. 

Wszystkie osoby bezdomne mogą 
uzyskać tymczasowe schronienie 
w całodobowej ogrzewalni przy 
ul. Składowej 4, prowadzonej na 
zlecenie Miasta Gliwice przez 
Towarzystwo Pomocy Św. Brata 
Alberta. Ogrzewalnia umożliwia 
interwencyjny, bezpieczny pobyt 
w ogrzewanych pomieszczeniach 
wyposażonych w miejsca siedzące, 
również osobom pod wpływem 
alkoholu lub środków psychoaktyw-
nych, które są zdolne do samodziel-
nej obsługi, a których stan zdrowia 
nie zagraża zdrowiu i życiu innych 
osób przebywających w placówce.

Inna pomoc oferowana osobom 
bezdomnym i potrzebującym to 
m. in. posiłki w 3 jadłodajniach na 
terenie Gliwic, umożliwienie kąpieli, 
pomoc finansowa (w szczególności 
na leki, opał, odzież, obuwie itp.), 
pomoc w formie usług opiekuń-
czych, objęcie ubezpieczeniem 
umożliwiającym bezpłatne korzy-
stanie ze świadczeń zdrowotnych.

dodatkową pomoc osobom 
bezdomnym na terenie Gliwic 
udzielają organizacje pozarządo-

we wydające paczki żywnościowe 
oraz odzież:

1. Polski czerwony Krzyż, ul. 
Wrocławska 16 
• paczki żywnościowe wydawa-

ne od poniedziałku do piątku 
(po okazaniu skierowania wy-
stawionego przez pracownika 
socjalnego),

• pieczywo – wydawane od godz. 
7.30,

• odzież używana – wydawana 
w godzinach od 10.00 do 12.00,

• żywność pochodząca z progra-
mu FEAD – Podprogram 2019 
(Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014–2020 
współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym ) 
– wydawana od grudnia 2019 
do czerwca 2020 r.

2. caritas diecezji Gliwickiej,  
ul. ziemowita 2
• żywność – wydawana w po-

niedziałek i środę w godz. 
14.00–15.00 (po okazaniu skie-
rowania wystawionego przez 
pracownika socjalnego),

• odzież używana – wydawana 
przy parafii Chrystusa Króla 
w środy, a przy Parafii św. Bar-
tłomieja we wtorki.

3. Gliwicki bank Żywności, ul. 
anny Jagiellonki 48 – prowadzo-

ny przez Fundację 4R – Rodzina, 
Radość, Refleksja, Rozwój i stowa-
rzyszenie Chrześcijańsko-Społeczne 
„Nowe Życie”
• żywność – wydawana w środy 

i piątki od godz. 14.30.

Osoby doświadczające przemocy 
lub osoby znajdujące się w innej 
sytuacji kryzysowej mogą zwrócić 
się o pomoc do Ośrodka inter-
wencji Kryzysowej znajdującego 
się przy ul. Sikorskiego 134, tel. 
32/335-53-40, czynnego przez 
cały rok 24 godziny na dobę. Celem 
pracy Ośrodka Interwencji Kryzyso-
wej jest natychmiastowa, doraźna 
pomoc osobom pozostającym 
w sytuacji przemocy domowej.

Przy Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej działa Hostel dla osób 
doświadczających przemocy 
domowej oraz dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i Kobiet 
w ciąży.

Osoby wymagające pomocy 
i wsparcia można zgłaszać u pra-
cowników socjalnych w 4 filiach 
Ośrodka Pomocy społecznej, 
zgodnie z miejscem zamieszkania:
• Filia 1, ul. Reymonta 18 oraz 

Punkty Rejonowe filii 1 (ul. 
Krzywa 2/4, ul. Bł. Czesława 36)

• Filia 2, ul. Fiołkowa 26 oraz 
Punkt Rejonowy filii 2 (ul. 
Dziewanny 2)

• Filia 3, ul. Bojkowska 20
• Filia 4, ul. Ziemowita 1

Pracownicy socjalni udzielą po-
mocy w pn. od 9.00 do 11.00 i od 
15.00 do 16.30, we wt. od 8.00 
do 10.00, w śr. od 8.00 do 10.00, 
w czw. od 13.00 do 15.00, w pt. 
od 8.00 do 10.00.

sekretariat działu Pomocy Śro-
dowiskowej jest czynny w pn. od 
7.30 do 17.00, od wt. do czw. od 
7.30 do 15.30, a w pt. od 8.00 do 
13.30. (kik)

16 GRUdNia upływa termin zgło-
szenia przez wyborcę swojej kan-
dydatury na członka OKW. Kandy-
dat na członka obwodowej komisji 
wyborczej musi mieć ukończone 
18 lat najpóźniej w dniu doko-
nania zgłoszenia i powinien być 
wpisany do rejestru wyborców na 
obszarze województwa śląskiego. 
Należy podkreślić, że kandydatu-
ra zgłoszona samodzielnie przez 
wyborcę może być wzięta pod 
uwagę przez komisarza wyborcze-
go dopiero w sytuacji, gdy liczba 
zgłoszonych przez komitety wy-
borcze kandydatów na członków 
obwodowej komisji wyborczej 
będzie mniejsza niż ustawowy 
skład komisji.

Zgłoszenia przyjmowane są  
w budynku UM w Gliwicach  

przy ul. Zwycięstwa 21 (Wydział 
Spraw Obywatelskich, pok.  
nr 223 na II piętrze), w godzinach 
urzędowania.

23 GRUdNia upływa termin zgła-
szania przez wyborców niepełno-
sprawnych zamiaru głosowania 
korespondencyjnego. Zgłoszenia 
dokonuje się w godzinach pracy 
delegatury Krajowego biura Wy-
borczego w Katowicach obsłu-
gującej Komisarza Wyborczego 
(40-032 Katowice, pok. 155 ul. 
Jagiellońska 25, tel. 32/256-16-
-02, 32/255-58-56, faks 32/255-
40-53, e-mail: katowice@kbw.
gov.pl), od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.30 do 15.30.

27 GRUdNia upływa termin skła-
dania przez wyborców niepeł-

nosprawnych oraz osoby, które 
najpóźniej w dniu głosowania 
kończą 75 lat, wniosków o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania.

Wnioski przyjmowane są w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (Wydział Spraw 
Obywatelskich, pok. nr 231 na  
II piętrze), w godzinach urzędo-
wania.

szczegółowe informacje wy-
borcze oraz wzory wniosków 
dostępne są w biuletynie in-
formacji Publicznej Um w Gli-
wicach: https://bip.gliwice.eu/
przedterminowe_wybory_prezy-
denta_miasta_gliwice_-_2020_r_ 
 
 (SO/kik)

Równo miesiąc dzieli nas od przedterminowych wyborów prezydenta Gliwic, przypadających 5 stycznia. zostaną 
przeprowadzone w związku z uzyskaniem mandatu senatora przez zygmunta Frankiewicza, wieloletniego włodarza 
miasta. W związku ze zbliżającym się głosowaniem Wydział spraw Obywatelskich Um w Gliwicach przypomina o trzech 
terminach, istotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także zainteresowanych kandydowaniem na członka 
obwodowej komisji wyborczej (OKW).

idzie zima. Nie bądźmy obojętni!

Wybory już za miesiąc. O czym pamiętać?
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KULtURa

Rola Królowej Nocy to jedna z najtrudniejszych partii operowych w historii. „czarodziejski flet” Wolfganga 
amadeusa mozarta będzie można zobaczyć na kinowym ekranie już 8 grudnia.
Pokaz spektaklu Metropolitan Ope-
ry w Nowym Jorku rozpocznie się 
o godz. 12.00 na Scenie Bajka (kino 
Amok, ul. Dolnych Wałów 3). Reżyser-
ką przedstawienia była Julie Taymor, 
znana nie tylko z opery – w filmowym 
dorobku ma między innymi pamiętną 
„Fridę” z Salmą Hayek w roli głów-
nej. Partię Królowej Nocy wykonała 
węgierska śpiewaczka Erika Miklósa.

Co ciekawe, „Czarodziejski flet” 
będąc powszechnie uznawany za 
arcydzieło muzyki operowej, został 
napisany dla mało wyrobionej pu-

bliczności z wiedeńskich przedmieść. 
Już wkrótce po premierze wiadomo 
było, że Mozart napisał dzieło genial-
ne. Niestety krótko cieszył się tym 

wyjątkowym sukcesem – zmarł 9 
tygodni po pierwszym wystawieniu, 
a w noc śmierci, jak głosi plotka, na-
dal mówił o Królowej Nocy.  (mm)

Kolekcja fotograficzna muzeum w Gliwicach wzbogaciła się o nowe prace. Od 6 grudnia 
będzie można je zobaczyć na wystawie „Nowe widzenie Śląska” w czytelni sztuki.

Miasta, zakłady przemysłowe, śląska 
kultura – w obiektywie fotografów 
Śląsk jest zarazem swojski i obcy. 
Zainspirowani naszym regionem, 
artyści przełożyli śląskie pejzaże na 
własny, fotograficzny język. Wśród 
twórców, których prace wzbogaci-
ły kolekcję Muzeum w Gliwicach, 
są współcześni twórcy, tacy jak 
Wojciech Prażmowski, Nicolas Gro-
spierre czy gliwiczanin Rafał Milach. 
Zakup kolekcji został dofinansowany 
ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawę będzie można oglądać 
w Czytelni Sztuki (Willa Caro,  
ul. Dolnych Wałów 8a) od 6 grud-
nia do 17 stycznia 2020 roku. Wer-
nisaż zaplanowano na czwartek  

5 grudnia o godz. 17.00. Weźmie 
w nim udział Wojciech Prażmow-
ski, który zaprezentuje swoją nową 

książkę – „Portret wewnętrzny”. 
Publikacja została wydana przez 
Muzeum w Gliwicach. (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
czWaRteK 5 GRUdNia

 ■ godz. 18.00: pokaz filmów górskich w ramach 
Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmowego, Cen-
trum Handlowe Forum (ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.30 i 21.00: Avishai Cohen Trio – koncert 
w ramach festiwalu PalmJazz, Centrum Kultury Jazo-
via (Rynek 10)

PiąteK 6 GRUdNia
 ■ godz. 17.00: „Mikołaj w Krainie Lodu 2”, reż. J. Lee, 

C. Buck – pokaz filmu przygodowego, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.00: „Fantastyczny świat” – wykład Ewy 
Pokorskiej-Ożóg z cyklu „Inny modernizm”, Willa 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.00: „Mikołaj i Basia 3”, reż. M. Wasilew-
ski – pokaz filmu animowanego, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 18.00: „Sri Lanka – monsunowe opowieści” 
– spotkanie podróżnicze z Piotrem Kowalczykiem, 
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwi-
cach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

 ■ godz. 19.00: Bulbulators, Charge 69, Po prostu, 
Zbeer – koncertu punkowe, klub Spirala (Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 20.15: „Amazing Grace: Aretha Franklin”, 
reż. S. Pollack – Kino Jazzowe Mikołajki, Scena 
Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

sObOta 7 GRUdNia
 ■ godz. 10.00: warsztaty scenariuszowo-filmowe 

w ramach Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmo-
wego, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 11.30 i 13.30: „Gdy na świętą Barbarę bło-
to, będzie zima jak złoto – zwyczaje adwentowe 
i bożonarodzeniowe na Śląsku” – warsztaty z cyklu 
„Śląski kalendarz tradycji”, Zamek Piastowski (ul. 
Pod Murami 2)

 ■ godz. 16.00: „Historia świątecznej choinki” – wy-
kład prof. Józefa Naumowicza, Willa Caro (ul. Dol-
nych Wałów 8a)

 ■ godz. 16.00: Festiwal Podróżniczy „Świat to za 
mało”, Fluor (ul. Wyszyńskiego 11)

 ■ godz. 17.00: pokaz filmów studenckich w ramach 
Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmowego, Cen-
trum Handlowe Forum (ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 18.00: Saksoholicy – koncert w ramach Gli-
wickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego, Rynek

 ■ godz. 19.30: NOON i Tomasz Mreńca – koncert 
w ramach Gliwickiego Offowego Festiwalu Filmo-
wego, Centrum Handlowe Forum (ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 20.00: „Supernova ”, reż. B. Kruhlik – pokaz z udzia-
łem aktora Marcina Zarzecznego w ramach DKF-u Trans, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NiedzieLa 8 GRUdNia
 ■ godz. 12.00: „Zaczarowany flet”, reż. J. Taymor 

– transmisja z cyklu „Met Opera”, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 15.30: „Pastorałka” – spektakl Teatru 
A w ramach Śródmiejskich Jesiennych Pl(o/a)nów 
Teatralnych, Centrum Edukacyjne im. św. Jana 
Pawła II 5a (ul. Jana Pawła II 5a)

 ■ godz. 16.00: „W salonie Pana Stanisława” – Pod-
wieczorek muzyczny w Willi Caro, Willa Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 18.15: „Intymne oświetlenie”, fot. I. Passer 
– pokaz w ramach przeglądu „Dyskretny urok kla-
syki: CZECHY | 60 lat kin studyjnych”, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONiedziałeK 9 GRUdNia
 ■ godz. 17.00: „Bożonarodzeniowe bombki” – 

warsztaty plastyczne, Filia nr 5 Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 17.00: „Świąteczna gra Olafa” – spektakl 
Studia Teatralnego Krak-Art, Filia nr 21 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach (ul. Syriusza 30)

 ■ godz. 18.00: spotkanie autorskie z Mariuszem Ko-
wollem, Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (pl. Inwalidów Wojennych 3)

WtOReK 10 GRUdNia
 ■ godz. 18.30: „Jedyna miłość Oskara” – spektakl Te-

atru Wit-Wit, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

ŚROda 11 GRUdNia
 ■ godz. 18.00: „myśli niewypowiedziane” Edyty Re-

ichel – wernisaż wystawy, galeria Atrium (Techno-
park, ul. Konarskiego 18c)

Nowe spojrzenie na Śląsk
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Najstarsze i najgłębsze jezioro świata, niezwykłe spotkania na oceanicznych wyspach, 
wielka rowerowa przygoda w amerykach – zaciekawieni? Jeżeli na myśl o tych wypra-
wach chcecie pakować plecaki, wpadnijcie na Festiwal Podróżniczy „Świat to za mało”.
W sobotę 7 grudnia we Fluorze  
(ul. Wyszyńskiego 11) odbędą się 
trzy niesamowite spotkania z po-
dróżnikami. O godz. 16.00 Jakub 
Rybicki opowie o wyjątkowej, zi-
mowej wyprawie nad jezioro Baj-
kał. Siarczyste mrozy, skuta lodem 
powierzchnia jeziora i niesamowite 
plenery – „syberyjskie morze” to 
magiczne miejsce.

O godz. 17.15 trochę nas rozgrzeje 
Tomasz Owsiany. Podróżnik opo-
wie o Filipinach, które przemierzył 
w ciągu ośmiu miesięcy jako repor-
ter. Poznał ten kraj od podszewki – 
wyrabiając węgiel, orząc bawołami 
pola ryżowe czy poznając arkana 
szamańskiej magii.

Ostatnie spotkanie, o godz. 18.30, 
będzie nie lada gratką dla tych, 
którzy najbardziej lubią poznawać 

świat z rowerowego siodełka. 
Z Alaski do Patagonii na dwóch 
kółkach? Wyprawa Piotra Strzeżysza 
była pełna malowniczych widoków 
i ciekawych spotkań na dwóch kon-
tynentach.

Festiwal Podróżniczy „Świat to za 
mało” jest organizowany przez Sto-
warzyszenie Przed Siebie. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu Mia-
sta Gliwice. Na wszystkie prelekcje 
wstęp wolny. (mm)

Kierunek: nieznane!

W krainie Królowej Nocy

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 o

rg
an

iza
to

ra
fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 p
ro

m
oc

yjn
e

Żory z cyklu „W-70”

„czarodziejski flet”, reż. J. taymor
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Nie PRzeGaP / JUbiLeUsze

29 listopada w gliwickim Ratuszu odbyły się uroczystości złotych i diamentowych Godów. małżonków odznaczono medalami 
za długoletnie pożycie nadanymi przez prezydenta RP i okolicznościowymi dyplomami Prezydenta miasta Gliwice.

fo
t. 

A.
 W

itw
ic

ki
W gronie par świętujących 50-lecie małżeństwa znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): Gabriela i Wojciech Bałdysowie, Irena i Józef Brojowie, Janina i Tadeusz Dziki, 
Danuta i Stanisław Głódowie, Mirosława i Jan Hadrysiowie, Teresa i Zbigniew Irytowscy, Maria i Bolesław Kaczyńscy, Krystyna i Andrzej Kochanowscy, Stanisława 
i Stanisław Kondelowie, Krystyna i Stanisław Małoszycowie, Teresa i Narcyz Markiewiczowie, Barbara i Józef Nowakowie, Helena i Stefan Pietruszewscy, Grażyna i Jerzy 
Sowowie, Kazimiera i Stanisław Tasiorowie.

Diamentowe Gody obchodzili tego dnia: Krystyna i Jan Czerwińscy, Jadwiga i Stanisław Królikowie, a także Urszula i Józef Wesenfeledowie. Wszystkim jubilatom życzymy wielu 
następnych wspólnych lat w zdrowiu, szczęściu i miłości!  (kik)

marian dziędziel – świetny aktor, znany z wielu ról 
filmowych i teatralnych. artysta będzie gościem 
miejskiej biblioteki Publicznej już 11 grudnia.

To będzie pełna zabawnych 
anegdotek rozmowa z czło-
wiekiem, który grał u najważ-
niejszych polskich reżyserów 
– Agnieszki Holland, Kazimierza 
Kutza, Barbary Saas czy Woj-
ciecha Smarzowskiego. Urodził 
się na Górnym Śląsku, do czasu 
studiów aktorskich mówił gwa-
rą. Ma na koncie wiele nagród 
i wyróżnień, między innymi trzy 

Orły za najlepsze role męskie – 
w filmach „Dom zły”, „Wesele” 
i „Moje córki krowy”.

Aktor spotka się z gliwiczanami 
w środę 11 grudnia o godz. 17.30 
w Filii nr 1 MBP w Gliwicach  
(pl. Inwalidów Wojennych 3). 
Rozmowę poprowadzi Dariusz 
Rekosz. Wstęp wolny.  
 (mm)
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marian dziędziel 

                                      Ślązak z krwi i kości
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bohaterem grudniowego Podwieczorku muzycznego w Willi caro będzie kom-
pozytor stanisław moniuszko. 8 grudnia posłuchamy jego arii i pieśni. 

Koncert „W salonie Pana Stani-
sława” wpisuje się w obchody 
200 rocznicy urodzin wybitnego 
muzyka. Artyści sięgną do pieśni 
i oper Stanisława Moniuszki, po-
szukają też inspiracji w Śpiew-
nikach domowych. Wystąpią 
śpiewacy Renata Dobosz, Da-
nuta Widuch-Jagielska i Marek 
Ziemniewicz oraz pianista Piotr 
Oczkowski.

Koncert rozpocznie się w nie-
dzielę 8 grudnia o godz. 16.00 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a). Projekt jest dofinansowany 
z budżetu Miasta Gliwice. (mm

Nie PRzeGaP / OGłOszeNia
oferty pracy

● ślusarz remontowy 
wykształcenie zawodowe, specjalność: bu-
dowa maszyn; doświadczenie zawodowe; 
mile widziane uprawnienia SEP w zakresie 
eksploatacji (1 i 2); dbałość o ciągłość pro-
cesów produkcyjnych i właściwy stan tech-
niczny maszyn i urządzeń; umowa-zlecenie 
w godz. 6.00–14.00; miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier 
wykształcenie zawodowe; doświadczenie 
zawodowe: min. 3 lata na podobnym sta-
nowisku; uprawnienia do obsługi wózka 
widłowego spalinowego oraz do wymiany 
butli gazowej; prawo jazdy kat. B; znajo-
mość branży instalacyjnej; zakres obowiąz-
ków: przyjmowanie/rozładunek dostaw, 
załadunek ręczny i mechaniczny; jedna 
zmiana w godz. 7.00–15.00 lub 9.00–17.00; 
miejsce pracy: Gliwice;

● specjalista do spraw kadr i płac 
wykształcenie min. średnie; min. 3 lata 
doświadczenia na podobnym stanowisku; 
praktyczna umiejętność rozliczania wyna-
grodzeń i świadczeń z tytułu umowy o pra-
cę, umowy-zlecenia; praktyczna znajomość 
zagadnień płacowych, ubezpieczeniowych 
i podatkowych; dobra znajomość systemu 
kadrowo-płacowego i programu Płatnik; 
umiejętność sporządzania deklaracji PIT, 
ZUS; wysoce rozwinięta zdolność anali-
tycznego myślenia, sumienność, skrupu-
latność; znajomość pakietu MS OFFICE 
– Word, Excel; zakres obowiązków: pro-
wadzenie kompleksowej dokumentacji 
kadrowej (akta osobowe, umowy, aneksy, 
świadectwa pracy, ewidencja czasu pracy, 

itp.); wprowadzanie danych do systemu 
kadrowo-płacowego, przygotowywanie 
zaświadczeń oraz innych niezbędnych 
dokumentów dla pracowników; rozlicza-
nie umów cywilno-prawnych, naliczanie 
wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników 
etatowych; przygotowanie dokumentów 
zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji, konfekcjoner 
wykształcenie średnie techniczne; doświad-
czenie: brak wymagań; odpowiedzialność, 
zaangażownaie, motywacja, sumienność; 
zakres obowiązków: podstawowe prace 
produkcyjne, pakowanie wyrobów goto-
wych, raportowanie wykonywanej pracy; 
możliwość pracy w godzinach nadliczbo-
wych – wsparcie i pomoc przy wprowadze-
niu do zespołu i firmy; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Zabrze;

● listonosz 
wykształcenie min. podstawowe; prawo 
jazdy kat. B; kandydat musi posiadać samo-
chód/rower do wykorzystania służbowego; 
doręczanie korespondencji oraz przekazów 
pieniężnych; budowanie pozytywnych relacji 
z klientem; przygotowanie korespondencji 
do doręczeń; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Paniówki, Gierałtowice, Pilchowice, Knurów; 

● operator kamery 
wykształcenie min. średnie; doświadcze-
nie w realizacji filmów i wywiadów, pra-
ca z ludźmi, zakres zadań: nagrywanie, 
montaż i obróbka materiałów filmowych, 
zadaniowy czas pracy; miejsce pracy: teren 
działania firmy.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

plac inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd  
Pracy w Gliwicach

Oferty z 28 listopada 2019 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

poszukuje kandydatów na stanowisko:
magazynier – operator 

suwnicy.
miejsce pracy: Gliwice

zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu 

zgodnie z obowiązującymi procedurami,
• kontrola stanu faktycznego dostarczonych to-

warów,
• przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji po-

wierzonego towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowane-

go przy przeładunkach wyrobów i towarów pod 
względem uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń 
stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości prze-
łożonemu.

twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych bez-

przewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych – 

mile widziane,
• preferowane doświadczenie w pracy na magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmianowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne nastawienie.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie ist-

niejącej na rynku od 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie i miesięczny dodatek 

do płacy zasadniczej;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• praca w nowoczesnym magazynie z wykorzysta-
niem wysokiej jakości sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania 
na adres: rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (Pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogłoszeniu. Pełną informację 
odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj https://scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

Komendant 
straży  

miejskiej  
w Gliwicach,  

ul. bolesława  
Śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice,
ogłasza nabór  

do pracy na wolne 
stanowisko  
urzędnicze.

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest na: http://sm.bip.gliwice.eu 
w zakładce Nabory oraz na ta-
blicy ogłoszeń Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

W treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące: 
• wymagań niezbędnych,
• wymagań dodatkowych,
• wymaganych dokumentów,
• zakresu zadań wykonywanych 

na stanowisku,
• warunków pracy.

Komplet dokumentów należy 
dostarczyć w zamkniętej koper-
cie do pokoju 114B w siedzibie 
Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać za pośrednictwem 
poczty w terminie do 16 grudnia 
2019 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział  

Organizacyjno-Finansowy,
ul. B. Śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko 
urzędnicze w straży miejskiej 

w Gliwicach”
albo drogą elektroniczną  

na adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za do-
starczone w terminie, jeżeli zo-
staną dostarczone na ww. adres 
w terminie do 16 grudnia 2019 r. 
do godz. 13.00.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubli-
kowany na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl, zakładka BIP 
– NABORY. Publikacja wykazu nu-
merów referencyjnych nastąpi 
do 19 grudnia 2019 r. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/338-19-72, wew. 83.

szanowni Klienci Ośrodka 
Pomocy społecznej  

w Gliwicach,
informujemy, 

że 7 grudnia 2019 r. (sobota) Ośrodek 
Pomocy społecznej przyjmować będzie 

klientów do godz. 14.00. 
Kasa w tym dniu będzie nieczynna.

24 grudnia 2019 r. (wtorek) – Wigilia 
bożego Narodzenia – Ośrodek Pomocy 

społecznej będzie nieczynny.
31 grudnia 2019 r. (wtorek) kasa Ośrodka 

Pomocy społecznej będzie nieczynna.

komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej  
– Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

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

wykonywanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego.
termin składania ofert: 12 grudnia 2019 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 12 grudnia 2019 r. o godz. 10.30

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

Urząd miejski w Gliwicach 
informuje,

iż od 24 do 26 grudnia 2019 r.,  
1 stycznia 2020 r. oraz od 4 do 6 stycznia 

2020 r. Urząd stanu cywilnego  
w Gliwicach będzie nieczynny.

Z kartą zgonu można załatwiać wszelkie 
formalności związane z pochówkiem (w zakładzie 
pogrzebowym, u administratora cmentarza),  
a zgłoszenia zgonu dokonać w dniach 27 grudnia 
2019 r.(piątek) w godzinach od 8.00 do 15.00, 
2 stycznia 2020 r.(czwartek) w godzinach od 
8.00. do 17.00 oraz 7 stycznia 2020 r. (wtorek) 
w godzinach od 8.00 do 16.00.

W sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu 
można działać osobiście lub przez pełnomocnika, 
pełnomocnictwo pisemne (wzór pełnomocnictwa 
do pobranie na stronie www.gliwice.eu).

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i mostów s.a. w Gliwicach

rozważa możliwość korzystania  
z usługi wynajmu długoterminowego 

ochronnej odzieży roboczej dla pracowników  
na stanowiskach robotniczych.

W związku z tym zapraszamy do składania propozycji cenowych 
podmiotów świadczących takie usługi do 6 grudnia 2019 r.
Szczegółowe informacje o rodzaju i liczbie pracowników,  

dostępne są poprzez kontakt e-mailowy:  
jwanat@pruim.gliwice.pl oraz telefoniczny: +48 32/331-82-28.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie 

prawo do wyboru najkorzystniejszej propozycji.

Wydział Księgowości Urzędu miejskiego informuje,  
że 31 grudnia, kasy Urzędu miejskiego będą czynne krócej 

w lokalizacji:
• w budynku przy ul. Zwycięstwa 21 – w godz. od 8.00 do 14.00,

• w budynku przy ul. Jasnej – w godz. od 8.00 do 15.00.
Różnica w godzinach przyjmowania wpłat w wyżej wymienionych 
lokalizacjach jest spowodowana tym, że w budynku przy ul. Jasnej 
przyjmowane są przez pracowników jedynie wpłaty obsługiwane 
bezgotówkowo. W związku z tym w lokalizacji tej nie jest przeprowadzana 
obligatoryjna inwentaryzacja gotówki. 
Za powstałe z tego powodu utrudnienia przepraszamy.

Gościem grudniowej Wszechnicy Polskiej akademii Umiejętności będzie prof. 
Wanda baer-dubowska. badaczka opowie o powiązaniach nowotworów ze 
środowiskiem, w którym żyjemy.

Prof. Baer-Dubowska przez wie-
le lat zgłębiała kancoregenezę 
chemiczną, czyli badała proces 
powstawania nowotworów pod 
wpływem czynników chemicz-
nych. Azbest, nikiel, alkohol 
– czy powinniśmy ich unikać? 
Co nam szkodzi, a co nam słu-
ży – profesor Baer-Dubowska 
oprócz wiedzy o czynnikach 
szkodliwych, przekaże także 
informacje o pożywieniu, któ-
re pomaga w obronie przed 
nowotworami.

Wykład „Środowisko i rak – jak 
się mu przeciwstawić” rozpocznie 
się w czwartek 12 grudnia o godz. 

16.00 w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a). Wstęp wolny.  
 (mm)
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OGłOszeNia
nierucHomoŚcioferty pracy

nierucHomoŚci

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenia biurowe  

o powierzchni od 17 do 54 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane,  

wyposażone w Internet szerokopasmowy,
• dostępne miejsca parkingowe  

bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony,  

ochraniany przez profesjonalną firmę 

oraz monitorowany telewizją  
przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• terminal kontenerowy  

PCC Intermodal,
• magazyny Śląskiego Centrum  

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny.

dojazd drogową trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28,  
44-100 Gliwice,  

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania  
i Utylizacji Odpadów sp. z o.o.  

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG UstNy NieOGRaNiczONy 
(aUKcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, będącej własnością spółki, składającej 
się z działek nr 60/2, o powierzchni 0,3634 ha oraz  
nr 61 o powierzchni 0,4296 ha, położonych w Gliwicach 
(województwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka 
ewidencyjna: Gliwice), na wschód od ulicy Rybnic-
kiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 bojkowskie 
Pola, dla których sąd Rejonowy w Gliwicach, Viii Wy-
dział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: 
GL1G/00138838/6 oraz nr: GL1G/00138845/8. Przetarg 
dotyczy sprzedaży prawa własności obu wskazanych 
wyżej działek łącznie.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) :
a. działka nr 60/2 objęta jest w większości symbolem: 

9UP tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, 
w pozostałej nieznacznej części przedmiotowa 
działka objęta jest symbolem: 19OK tereny zwią-
zane z realizacją układu komunikacyjnego. 

b. działka nr 61 objęta jest symbolem: 9UP tereny 
usługowo-produkcyjne – istniejące.

2. W ewidencji gruntów działki nr 60/2 oraz nr 61 ozna-
czone są użytkiem Ba -tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 1 498 450,00 zł (jeden 
milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta 
pięćdziesiąt złotych), z czego wartość działki nr 60/2 wynosi 
695 750,00 zł, a wartość działki nr 61 wynosi 802 700,00 zł.
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w Przetargu powiększona o należny podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) rozpocznie się w 22 stycznia 2020 
r., o godz. 10.30, w siedzibie spółki (44-100 Gliwice, 
ul. zwycięstwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 130 300,00 zł (sto trzydzieści 
tysięcy trzysta złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwi-
cach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, 
w terminie do 16 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interne-
towej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.
pl, w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
lają pracownicy Spółki:
• tel. 32/331-61-99,
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl,
• fax: 32/2316212, 
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo  

składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o.,  
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania 
i Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG UstNy NieOGRaNiczONy 
(aUKcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spół-
ki, składającej się z działki nr 57/1, o powierzchni 
1,9004 ha, położonej w Gliwicach (województwo: 
śląskie, powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: 
Gliwice), na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb 
ewidencyjny: 246601_1.0017 bojkowskie Pola, 
dla której sąd Rejonowy w Gliwicach, Viii Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: 
GL1G/00138748/8.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) 
działka nr 57/1 objęta jest w większości symbolem: 
9UP tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, 
w pozostałej nieznacznej części przedmiotowa dział-
ka objęta jest symbolem: 19OK tereny związane 
z realizacją układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona 
jest użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 3 962 900,00 zł 
(trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące 
dziewięćset złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 20 stycznia 2020 r., 
o godz. 10.30, w siedzibie spółki (44-100 Gliwice, 
ul. zwycięstwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 396 290,00 zł (trzysta 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć-
dziesiąt złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na ra-
chunek spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym 
w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 
0055 0001, w terminie do 14 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interneto-
wej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl,  
w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu 
udzielają pracownicy spółki:
• tel. 32/331-61-99,
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl, 
• fax: 32/231-62-12, 
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo 

składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o., 
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania 
i Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG UstNy NieOGRaNiczONy 
(aUKcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działek nr 63/1, o powierzchni 
0,6711 ha oraz nr 65/1 o powierzchni 0,5327 ha, 
położonych w Gliwicach (województwo: śląskie, 
powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 bojkowskie Pola, dla których sąd Re-
jonowy w Gliwicach, Viii Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgi wieczyste nr: GL1G/00138844/1 oraz 
nr: GL1G/00138843/4. Przetarg dotyczy sprzedaży 
prawa własności obu wskazanych wyżej działek 
łącznie.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159 poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) 
działki nr 63/1 oraz nr 65/1 objęte są symbolem: 9UP 
tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w tym 
logistyka oraz składowanie i magazynowanie.

2. W ewidencji gruntów działki nr 63/1 oraz nr 65/1 
oznaczone są użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 2 213 750,00 zł 
(dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy siedemset 
pięćdziesiąt złotych), z czego wartość działki nr 63/1 
wynosi 1 233 950,00 zł, a wartość działki nr 65/1 wy-
nosi 979 800,00 zł.
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena net-
to) osiągnięta w przetargu powiększona o należny 
podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 3 lutego 2020 r., 
o godz. 10.30, w siedzibie spółki (44-100 Gliwice,  
ul. zwycięstwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 221 375,00 zł (dwieście 
dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 
złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwi-
cach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 
0001, w terminie do 28 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interneto-
wej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl,  
w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
lają pracownicy spółki:
• tel. 32/331-61-99, 
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl, 
• fax: 32/231-62-12, 
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo 

składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o., 
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo składowania  
i Utylizacji Odpadów sp. z o.o.  

w Gliwicach 
(zwane dalej „spółką”)

ogłasza i PRzetaRG UstNy NieOGRaNiczONy 
(aUKcJĘ) 

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej*, będącej własnością spółki, składa-
jącej się z działki nr 58/2, o powierzchni 1,5891 ha, 
położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, powiat: 
gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), na wschód 
od ulicy Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 
bojkowskie Pola, dla której sąd Rejonowy w Gliwicach, 
Viii Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczy-
stą nr: GL1G/00138749/5.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospo-

darowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 
w Gliwicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (DzU 
Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019 z 27 lipca 2011 r.) 
działka nr 58/2 objęta jest w większości symbolem: 
9UP tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w po-
zostałej nieznacznej części przedmiotowa działka obję-
ta jest symbolem: 19OK tereny związane z realizacją 
układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 58/2 oznaczona jest 
użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

ii. cena wywoławcza (netto) wynosi 3 414 350,00 zł (trzy 
miliony czterysta czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt 
złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

iii. Przetarg (aukcja) rozpocznie się w 21 stycznia 2020 r.,  
o godz. 10.30, w siedzibie Spółki (44-100 Gliwice,  
ul. zwycięstwa 36), w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 341 435,00 zł (trzysta czter-
dzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, 
nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w ter-
minie do 15 stycznia 2020 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie interneto-
wej spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl, 
w zakładce: „Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają 
pracownicy Spółki:
• tel. 32/331-61-99,
• e-mail: sekretariat@skladowiskogliwice.pl,
• fax: 32/231-62-12,
• adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo  

składowania i Utylizacji Odpadów sp. z o.o.,  
ul. zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

* pełny opis w ogłoszeniu o przetargu 

miejski zarząd Usług  
Komunalnych w Gliwicach,  

ul. strzelców  
bytomskich 25c, 

zatrudni pracownika na stanowisku 
konserwatora – elektryka w pełnym 

wymiarze czasu pracy.
miejsce wykonywania pracy: 
• kryta pływalnia MEWA, ul. Mewy 36 – 1 etat.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• co najmniej 5-letni staż pracy,
• uprawnienia elektroenergetyczne w zakresie do 1 kV,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, 

samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
mile widziane:
• wykształcenie średnie techniczne,
• staż pracy na podobnym stanowisku.
do podstawowych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń 

technicznych,
• bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń oraz sprzętu 

na terenie obiektu,
• stała ochrona budynków i pomieszczeń oraz terenu 

obiektu,
• obsługa klientów korzystających z szatni,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej 

pływalni i przed obiektem.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) w terminie do 13 grudnia 2019 r. 
Oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

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

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

Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic 
i mostów s.a. 
w Gliwicach  

zatrudni osoby na stanowisko:
specjalisty ds. przygotowania 

kontraktów budowlanych.
minimalne wymagania:
• wykształcenie średnie,
• min. 2–3-letnie doświadczenie zawodowe 

przy wykonywaniu kosztorysów budowla-
nych,

• mile widziana znajomość przepisów i ustaw 
z branży budowlanej,

• umiejętność obsługi podstawowych progra-
mów komputerowych, 

• obywatelstwo polskie,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni praw pu-
blicznych,

• dobre umiejętności komunikacyjne.
Obowiązki:
• wykonywanie kosztorysów budowlanych,
• prowadzenie dokumentacji kosztorysowej 

i budowlanej,
• współpraca z oferentami.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej 
firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone 
są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl, dokumen-
ty można również przesłać pocztą tradycyjną lub 
dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A., 
adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10, 32/270-
-40-00.
Składane dokumenty należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”. 

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE  
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykry-
wania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania 
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
– RODO).

http://kultura.gliwice.eu
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http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat%40skladowiskogliwice.pl?subject=
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat%40skladowiskogliwice.pl?subject=
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:sekretariat%40skladowiskogliwice.pl?subject=
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.mzuk.pl
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGłOszeNia
nierucHomoŚci

mieSZkaLne uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta 
Gliwice, których organizatorem jest zakład 

Gospodarki mieszkaniowej

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. szczegółowe informacje na temat lokali 

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

UL. WROcłaWsKa 24, lokal nr 2, parter, 
pow. 18,75 m2, 1 pokój, łazienka z Wc, 
przedpokój z aneksem kuchennym, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 19 grudnia 2019 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 49 500,00 zł
Wadium: 2500,00 zł
termin oględzin: 17 grudnia 2019 r. od godz. 
10.00 do 10.15, po wcześniejszym zgłoszeniu  
w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2019 r.

UL. stRzeLcÓW bytOmsKicH 19, lokal  
nr i, parter, pow. 12,65 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 19 grudnia 2019 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 21 000,00 zł
Wadium:1100,00 zł
termin oględzin: 6 grudnia 2019 r. od godz. 12.00 
do 12.15 (dodatkowy termin oględzin: 17 grudnia  
2019 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym zgło-
szeniu w ROM 10 przy ul. Jagiellonki 9 w Gliwicach, 
tel. 32/234-22-89)
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2019 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności:

• dz. nr 848/6, obręb szobiszowi-
ce, o pow. 0,1726 ha, z KW nr 
GL1G/00018639/4, użytek b – te-
reny mieszkaniowe, położona przy 
ul. błękitnej w Gliwicach.

termin przetargu: 16 grudnia 2019 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206. 
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
460 000,00 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 2018 r., poz. 2174).
Wadium: 46 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 10 grudnia 2019 r. 

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności niezabudowanej nieruchomo-
ści oznaczonej jako:
• dz. nr 33, obręb Ostropa Południe, 

o powierzchni 0,5230 ha, położonej 
w Gliwicach na południe od ul. da-
szyńskiego, stanowiącej własność 
miasta Gliwice, zapisanej w KW nr 
GL1G/00046226/1.

termin przetargu: 8 stycznia 2020 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
cena wywoławcza nieruchomości brutto*: 
335 200,00 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 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 33 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 2 stycznia 2020 r.

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

sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal 
inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 

dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu miejskiego w Gliwicach,  

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

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice, których 
organizatorem jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu miejskiego w Gliwicach

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

że w budynku zakładu Gospo-
darki mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu inwalidów Wojennych 
12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nie-
ruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze ustnego przetargu  
nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 581/2019 do 11 grudnia 2019 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 573/2019 do 11 grudnia 2019 r.,
• nr 575–576/2019 do 11 grudnia 

2019 r.,
• nr 577–579/2019 do 12 grudnia 

2019 r.;
wydzierżawienia nieruchomości  
stanowiącej własność miasta Gliwice:
• nr 582–590/2019 do 16 grudnia 

2019 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu miejskie-
go w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. zwycięstwa 
21 oraz na stronie internetowej 
Urzędu miejskiego w Gliwicach 
(www.gliwice.eu) zostały po-
dane do publicznej wiadomo-
ści wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Wykazy nieruchomości do  

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

przeznaczone do oddania  
w użytkowanie wieczyste, stanowiące 
własność miasta Gliwice:
• nr 244/2019 do 16 grudnia 2019 r.

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości miasta Gliwice.
4 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 18, rozpocznie się ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności za-
budowanych działek nr 1084 i 1085, obręb sośnica, zapisanych w KW nr GL1G/00012450/3, o łącznej powierzchni  
0,1645 ha, położonych w Gliwicach przy ul. młodego Górnika 13, stanowiących własność miasta Gliwice.

cena wywoławcza nieruchomości:  
219 961,00 zł*
Wadium: 22 000,00 zł
minimalne postąpienie: 2200,00 zł
*Cena nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2147 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności działek nr 1084 i 1085, ob-
ręb Sośnica, odbył się 2 października 2019 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. Oznaczenie nieruchomości wg danych 
z ewidencji gruntów i KW.
Działka oznaczona numerem 1084, obręb 
Sośnica, o powierzchni 0,0957 ha, użytek: 
Bi – inne tereny zabudowane oraz działka  
nr 1085, obręb Sośnica, o powierzchni 
0,0688 ha, użytek: Bi – inne tereny zabu-
dowane. Przedmiotowe działki zapisane są 
w księdze wieczystej nr GL1G/00012450/3. 
2. Opis nieruchomości
Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, poło-
żone są w Gliwicach przy ul. Młodego Górni-
ka 13. Przedmiotowe działki tworzą zwarty 
teren, w kształcie zbliżonym do prostokąta. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi za-
budowa mieszkaniowa oraz tereny kolei. 
W związku z położeniem nieruchomości 
w bliskiej odległości traktu kolejowego, mo-
że występować nadmierny hałas. Na działce 
sąsiedniej nr 1083, obręb Sośnica, znajdu-
je się budynek o numerze ewidencyjnym  
nr 3426, który częściowo zlokalizowany jest 
w granicach działki nr 1085.
Nieruchomość zabudowana jest budynka-
mi o charakterze usługowo-biurowo-ma-
gazynowym oraz blaszaną wiatą, o łącznej 
powierzchni użytkowej 162,47 m2 (po-
wierzchnia budynku usługowo-biurowo
-magazynowego: 63,65 m2, powierzchnia 
użytkowa wiaty: 98,82 m2). Stan techniczny 
budynków – przeciętny. Teren nieruchomo-
ści jest ogrodzony – przebieg ogrodzenia 
nie pokrywa się z granicami nieruchomości.
Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości 
odnośnie usunięcia drzew i krzewów okre-
śla ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614 
z późn. zm.). 
W pobliżu nieruchomości przebiegają 
sieci: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, 
wodociągowa oraz ciepłownicza. Warunki 
techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Odwodnienie terenu działki w gestii wła-
ściciela. Istnieje możliwość odwodnienia 
przedmiotowego terenu do kanalizacji 
deszczowej.
Wzdłuż granicy działki nr 1084 przechodzi 
potok Guido, dlatego wykonywanie ja-
kichkolwiek robót nie może spowodować 
zakłócenia stosunków wodnych na sąsied-
nich gruntach. Powstałe szkody właściciel 
winien usunąć na własny koszt i we własnym 
zakresie. Właściciel nie może wykonywać 
żadnych prac w odległości 3 m od skarpy 
rowu. Obowiązuje również zakaz grodzenia 
w odległości 3 m od skarpy. Właściciel ma 
obowiązek udostępnienia dojścia do potoku 
celem jego konserwacji.
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogo-
wego z działek nr 1084 i 1085, obręb Sośni-
ca, do drogi publicznej ul. Młodego Górnika 
istniejącym zjazdem. Warunki włączenie 
nieruchomości do drogi publicznej wyda-
wane są indywidualnie przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach i zależą od jej prze-
znaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, 
który nieruchomość będzie generowała. 
3. Ograniczenia/obciążenia nieruchomości.
Przez nieruchomość przebiega sieć ciepłow-
nicza. Działki nr 1084 i 1085, obręb Sośnica, 
obciążone są nieograniczoną w czasie słu-
żebnością przesyłu, polegającą na prawie 
korzystania z części obciążonej nierucho-
mości w pasie odpowiadającym długości 
i szerokości urządzeń ciepłowniczych na 

niej posadowionych, wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa spółki Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Gliwicach, w rozumieniu art. 49  
§ 1 K.C. i stanowiących jej własność, w celu 
korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania.
Zgodnie z obowiązującym od 4 września 
2010 r. miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica 
– północ, działki nr 1084 i 1085, obręb So-
śnica, znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem:
• 36 mN – tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, które 
zaliczane są do terenów adaptacji i uzu-
pełniania istniejącej zabudowy i zagospo-
darowania.

Dla terenów oznaczonych symbolami  
01 MN – 36 MN, ustalone zostało:
1 przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Zgodnie z ustaleniami planu, dla ww. tere-
nów obowiązują m.in. następujące zasady 
lokalizacji przeznaczenia:
• ustala się urządzanie usług lub drobnej 

wytwórczości wyłącznie w budynkach 
mieszkalnych,

• zakazuje się urządzania usług rozrywki, 
a zwłaszcza dyskotek, kasyn i salonów 
gier, klubów nocnych i innych o podob-
nym stopniu uciążliwości dla otoczenia,

• zakazuje się lokalizacji drobnej wytwór-
czości mogącej potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.

Dla terenu oznaczonego symbolem 36 MN, 
ustalone zostały na rysunku planu nieprze-
kraczalne linie zabudowy, zarówno od ul. 
Młodego Górnika, jak i od cieku wodnego.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
w granicach obszaru górniczego „Sośnica III” 
i obszaru rewitalizacji.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu, 
w granicach którego położona jest przed-
miotowa nieruchomość.
Nabywca przejmuje nieruchomość w sta-
nie istniejącym. Istnieje możliwość oględzin 
nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu te-
lefonicznym (32/338-64-11) na co najmniej 
dwa dni przed planowanym terminem wizji.
5. Wadium.
Wadium w wysokości 22 000,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem przelewu: „Przetarg, 
dz. nr 1084 i 1085, obręb Sośnica” oraz po-
dać imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieru-
chomość będzie nabywana”. Wadium winno 
być uznane na rachunku gminy najpóźniej 
30 stycznia 2020 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

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

minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe, 
zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją 
– bez możliwości przeksięgowania na 
inny przetarg,

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

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

minie i wysokości oraz okazanie komisji 

przetargowej przed otwarciem przetargu 
dowodu wniesienia wadium,

• okazanie komisji przetargowej dowodu 
osobistego osoby obecnej na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego lub sporzą-
dzonego w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego odpisu/wydruku 
z Krajowego Rejestru Sądowego (z okresu 
3 miesięcy przed przetargiem) – w przy-
padku osoby prawnej lub aktualnego 
zaświadczenia/wydruku o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(z okresu 3 miesięcy przed przetargiem) 
– w przypadku osoby fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego 
w formie aktu notarialnego – w przy-
padku pełnomocnika osoby prawnej.

6. dodatkowe informacje.
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-793/19 z 18 czerwca 2019 r. w spra-
wie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta 
nr PM-3989/2017 z 16 stycznia 2017 r. oraz 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
zabudowanych działek nr 1084 i 1085, obręb 
Sośnica, nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony 
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku 
gminy. Akt notarialny przenoszący prawo 
własności nieruchomości powinien być pod-
pisany w ciągu 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 5 marca 2020 r. 
Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca 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 z późn. zm.), wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-793/19 
z 18 czerwca 2019 r. 
Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A w Gliwicach, 
pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-11 
lub 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z usta-
wą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2204 
z późn. zm.).
Sprzedaż odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490). 

preZyDent miaSta GLiWice,
oGŁaSZa

iNFORmacJa szczeGÓłOWa O OcHRONie daNycH OsObOWycH 
zbieRaNycH PRzez URząd mieJsKi W GLiWicacH1

1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu 
realizacji obowiązków i uprawnień wynikają-
cych z przepisów prawa w związku z realizacja 
zadań ustawowych, w tym celu rozpatrywania 
skarg i wniosków zgodnie z przepisami ustawy  
z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2018 r., poz. 121).
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu:
• sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i in-

nymi klientami urzędu – w tym celu prosimy 
o podanie danych kontaktowych, tj. numeru 
telefonu, adresu e-mail i/lub adresu do kore-
spondencji; podanie tych danych jest dobro-
wolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo 
nie podać danych bez żadnych konsekwencji 
prawnych, a ich podanie jest traktowane jak 
zgoda na ich wykorzystanie,

• realizacji innych obowiązków i uprawnień 
wynikających z przepisów prawa w związ-
ku z wykonywaniem zadań publicznych 
własnych, zleconych lub realizowanych 
w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy 
o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy 
o samorządzie powiatowym; dane osobowe 
są nam również niezbędne do zapewnienia 
dostępu do informacji o stanie załatwienia 
spraw, do czego jesteśmy zobowiązani usta-
wą o dostępie do informacji publicznej (art. 6  
ust. 1 pkt 3) lit. e)),

• zawierania i wykonania umów cywilno-
prawnych i z zakresu prawa pracy – w takim 
przypadku, niepodanie danych uniemożliwi 
zawarcie umowy lub jej wykonanie.

2. Administratorem danych osobowych jest Pre-
zydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony 
danych osobowych można się kontaktować pi-
semnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: 

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub korespon-
dencją e-mail: iod@um.gliwice.pl z inspektorem 
ochrony danych. Osoby niekorzystające z poczty 
elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, 
telefonicznie lub osobiście do protokołu w Infor-
macji Głównej w  holu urzędu od strony ul. Zwy-
cięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54), 
wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi 
i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi.

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, 
może korzystać z następujących uprawnień:
• zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swo-

ich danych osobowych, sprostowania (popra-
wiania) swoich danych osobowych, usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania,

• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych,

• w przypadku danych osobowych zbieranych za 
zgodą można również cofnąć zgodę; wycofanie 
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych 
osobowych do momentu jej wycofania.

W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy 
prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, 
której dane osobowe dotyczą, może żądać 
przeniesienia danych przetwarzanych w sposób 
zautomatyzowany do innego administratora 
danych. Nie dotyczy to jednak danych osobo-
wych przetwarzanych w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Uprawnienia można realizować składając 
w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać 
korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem 
pisma ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, 
potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym. Przepi-
sy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe 
wymogi związane z realizacją wymienionych 

uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym 
poinformowani.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma 
również prawo wniesienia skargi na przetwarza-
nie danych niezgodne z przepisami prawa do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych 
danych może uniemożliwić załatwienie sprawy 
i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów.

4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
• innym podmiotom, w tym miejskim jednost-

kom organizacyjnym, w celu wykonywania 
zadań publicznych,

• innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis 
prawa nakłada na prezydenta miasta obo-
wiązek udostępnienia lub podania do pu-
blicznej wiadomości przetwarzanych danych 
osobowych,

b) dane osobowe przechowujemy przez okres 
wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-
nolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych lub z przepisów szczególnych,
c) w urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związ-
ku z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 
nr 119, str. 1).  

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 2204)

zarząd dróg miejskich  
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie zarządu dróg miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w biuletynie informacji Publicz-
nej (biP) zarządu dróg miejskich 
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwi-
ce.eu) został podany do publicz-
nej wiadomości wykaz zawiera-
jący nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/26/2019 do 12 grudnia 

2019 r.

zarząd 
budynków 
miejskich  

ii towarzystwo budownictwa 
społecznego, 44-100 Gliwice, 

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu

konkursu ofertowego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokali  

użytkowych przy:

1. ul. Świętojańskiej 5b  
(iii piętro), pow. 46,09 m2. 
Lokal można oglądać 11 grudnia 

2019 r. w godz. od 14.45 do 15.00.
termin składania ofert:  

17 grudnia 2019 r. do godz. 14.30.

2. ul. Lipowej 14 (iii piętro), 
pow. 14,83 m2.

Lokal można oglądać 12 grudnia 
2019 r. w godz. od 14.45 do 15.00.

termin składania ofert:  
17 grudnia 2019 r. do godz. 14.30.
miejsce składania ofert: siedziba 

ZBM II TBS Sp. z o.o., pok. 108.
Pełna treść ogłoszeń znajduje się na 

stronie www.tbs2.pl
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