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Z MIASTA HISTorIA KULTUrA

Dynamiczny rozwój Gliwic to zasługa m.in. nowoczesnej infrastruktury 
komunikacyjnej – już nie tylko lądowej i wodnej, ale też powietrznej. Wizytówką 
rozwoju transportu lotniczego w mieście staje się lotnisko na Trynku, zmodernizowane 
od podstaw z myślą o całodobowej obsłudze menadżerów biznesu, małych lotów 
pasażerskich i ruchu cargo, a także lotów turystycznych, powietrznych taxi, sportów 
lotniczych i edukacji lotniczej.
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AReNA GlIWIce / AkTuAlNOŚcI

 To efekt wartego ponad 11,4 mln 
zł, rozstrzygniętego w tym roku 
przetargu zorganizowanego przez 
PKM Gliwice. W postępowaniu 
przetargowym najkorzystniejsze 
warunki zaproponowała firma 
Solaris Bus&Coach z Bolechowa. 
Wykonane w najnowszej tech-
nologii pojazdy, wyposażone są 
w nowoczesne systemy oczysz-
czania spalin oraz spełniają rygo-
rystyczne normy środowiskowe. 

Każdy jest wyposażony w 32 
miejsca siedzące i 64 stojące, 
jest w pełni klimatyzowany i po-
siada sieć Wi-Fi oraz ładowarki 
USB. Komora silnika i agregatu 
grzewczego wyposażona została 
w automatyczny system detekcji 
i gaszenia pożaru. Każdy z autobu-
sów posiada system monitoringu 
pozwalający na zapis obrazu za-
instalowanych kamer z ostatnich  
7 dni.  (jb)

Jeszcze w tym roku na ulicach naszego mia-
sta pojawi się 10 nowych Solarisów urbino. 
Dobrze znane gliwiczanom dwunastome-
trowe autobusy obsługiwać będą linie A4, 
8, 58, 59, 60, 71, 178, 186, 259, 692, 702.

Działaj razem z Areną Gliwice!
kolejne tygodnie pełne wrażeń w gliwickiej hali. Dzieje się sporo 
– a o tym, co nas czeka w najbliższych dniach, poniżej. 
Mijający tydzień upływa w Are-
nie Gliwice pod znakiem akcji 
społecznych i charytatywnych. 
We wtorek miała miejsce 4. 
edycja akcji Włącz Aktywność, 
którą organizuje Anima Pro Activ 
we współpracy z Ministerstwem 
Sportu. W ramach akcji do 
prowadzenia aktywnego trybu 
życia i realizacji swoich pasji 
motywowała dzieci i młodzież 
gwiazda polskiego szczypiornia-
ka, Sławomir Szmal! W treningu 
wzięły udział juniorki SPR Sośni-
ca Gliwice oraz juniorzy z klubu 
piłki ręcznej Górnik Zabrze. 

Z kolei w środę, 9 grudnia, odbyło 
się kolejne spotkanie online z te-
atrem. Tym razem tematem cyklu 
warsztatów „Daj przykład” był ta-
niec. Jeśli jeszcze nie widzieliście, 
nic straconego! Najbliższa okazja: 
16, 23 i 30 grudnia, o godz. 16.00. 
Projekt realizowany jest przez 
Fundację W to mi graj, a całość 
dofinansowana jest ze środków 
ministra kultury, dziedzictwa na-
rodowego i sportu.

STAWIAMy NA  
ZAANGAżOWANIe

SzamArena, czyli najnowsza ga-
stronomiczna inicjatywa Areny 
Gliwice, wkracza już w trzeci 
tydzień działalności i cały czas 

prężnie się rozwija. Z okazji 
nadchodzących Świąt zespół 
przygotował również pyszne 
prezenty. Rusza pierwszy face-
bookowy konkurs, w ramach 
którego można zdobyć roczny, 
półroczny lub trzymiesięczny 
voucher. Zwycięzcom co mie-

siąc będzie przysługiwać jedna 
całkowicie darmowa dostawa 
obejmująca box wybranych 
przez nich produktów. Zadanie 
konkursowe jest bardzo pro-
ste: wystarczy odpowiedzieć 
na krótkie pytanie. Wszystkie 
szczegóły oraz regulamin znaj-

dują się na profilu Areny Gliwice 
na Facebooku. Konkurs trwa 
do czwartku 17 grudnia, więc 
warto się pospieszyć.

SZlAcheTNA  
PAcZkA cZekA

Okres Bożego Narodzenia to 
czas, kiedy jesteśmy szczególnie 
wrażliwi na potrzeby drugiego 
człowieka i chętnie włączamy się 
w pomoc osobom potrzebują-
cym. Do pomocy włączyła się 
ekipa gliwickiej hali.

Kwestie bezpieczeństwa epide-
miologicznego spowodowały, 
że lokalne oddziały Szlachetnej 

Paczki nie mogły magazynować 
paczek w placówkach, w których 
miało to miejsce w latach po-
przednich. Zespół Areny, który 
zawsze chętnie angażuje się 
w lokalne akcje charytatywne, 
zaoferował pomoc, dzięki której 
nawiązano współpracę z gliwic-
kim oraz zabrzańskim oddziałem 
Szlachetnej Paczki. W efekcie, od 
11 do 12 grudnia Arena Gliwice 
posłuży za magazyn podczas 
finału tej akcji.

By na bieżąco śledzić infor-
macje, warto obserwować 
stronę www i kanały Areny 
Gliwice na Facebooku i Insta-
gramie: www.arenagliwice.com.   
 (Arena Gliwice)

10 nowych Solarisów wyjedzie na ulice
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INWeSTycJe

10 grudnia oficjalnie oddano do 
użytku zmodernizowaną płytę 
gliwickiego lotniska z nową, 
utwardzoną drogą startową 
o długości 920 m (którą w przy-
szłości będzie można wydłu-
żyć nawet do 1,3 km), drogą 
kołowania i płytą postojową, 
a także infrastrukturą okalającą: 
parkingami, drogami dojazdowy-
mi i biegnącą dookoła lotniska 
ścieżką rowerową. Obiekt, któ-
rego modernizacja pochłonęła 
27,9 mln zł, ma status lotniska 
publicznego niepodlegającego 
certyfikacji, pozwalający na 
wykorzystywanie go m.in. dla 
lotów biznesowych, sporto-
wych oraz małego ruchu cargo. 
W otwarciu zorganizowanym 
przez Górnośląską Agencję 
Przedsiębiorczości i Rozwoju 
(spółkę z większościowym udzia-
łem Miasta Gliwice, do której 
należy zmodernizowany teren 
lotniska), wziął udział prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

– Otwiera się nowy rozdział 
rozwoju naszego miasta. Dzięki 
modernizacji lotniska, oprócz 
dominujących dzisiaj na nim 
sportowych maszyn, w Gliwi-
cach pojawią się wkrótce m.in. 
małe loty pasażerskie, bizneso-
we i cargo, a także podniebne 
taksówki i niewielkie samoloty 
turystyczne. Powstaje tym sa-
mym lokalny, całodobowy port 
lotniczy, z którego będą mogli 
korzystać m.in. inwestorzy 
działający w kompleksie No-
wych Gliwic i w gliwickiej części 
Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Lotnisko staje 
się też bazą dla ośrodków szko-
lenia lotniczego, które miasto 
również traktuje jako dziedzinę 

priorytetową. To krok w kierunku 
dalszego rozwijania technologii 
lotniczych w Gliwicach i regionie 
– podkreśla prezydent miasta 
Adam Neumann.

Przypomnijmy, że Górnośląska 
Agencja Przedsiębiorczości 
i Rozwoju (GAPR) jest głównym 
udziałowcem Śląskiego Centrum 
Naukowo-Technologicznego 
Przemysłu Lotniczego – naj-
nowocześniejszego w Europie 
ośrodka, zajmującego się wy-
twarzaniem i badaniem kompo-
zytowych elementów konstruk-
cyjnych. Z kolei właściciel drugiej 
części gliwickiego lotniska, Aero-
klub Gliwicki, ściśle współpracu-
je na niwie praktycznej edukacji 
lotniczej z politechnicznym 
Centrum Kształcenia Kadr Lot-
nictwa Cywilnego Europy Środ-
kowo-Wschodniej i z gliwickim  
Zespołem Szkół Samochodo-

wych. W efekcie przy lotnisku 
działa Akademicki Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego Politech-
niki Śląskiej (ATO) oferujący 
zintegrowane szkolenie lotnicze 
w zakresie licencji ATPL(A).

W imieniu i na rzecz Aeroklubu 
Gliwickiego Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości i Rozwoju, 
jako inwestor zastępczy, zajęła 
się m.in. wyłonieniem wyko-
nawców robót budowlanych 
i dostaw dla dofinansowanego 
z Unii Europejskiej projektu 
aeroklubu, zakładającego roz-
budowę i przebudowę dawnych 
warsztatów lotniczych na cele 
Gliwickiego Centrum Edukacji 
Lotniczej. Powstaje ono na lot-
nisku od kilku miesięcy, w dużym 
i małym hangarze, a znajdzie się 
w nim m.in. muzeum lotnictwa 
wraz ze specjalną wystawą mo-
delarską. Wszystko tam będzie 

nowoczesne i przystosowane do 
tego, by nie ruszając się z zie-
mi, przeżyć emocjonujący lot 
w przestworzach.

Port lotniczy 
Gliwice

Lokalizacja gliwickiego lotniska 
to jego wyjątkowy atut. W Gliwi-
cach działa bowiem Politechnika 
Śląska oraz wiele firm produk-
cyjnych i usługowych o zasięgu 
krajowym, europejskim, a także 
światowym. W mieście działa 
również nowoczesna hala wi-
dowiskowo-sportowa Arena 
Gliwice, która niedawno stała 
się własnością GAPR. Nie do 
przecenienia dla przedsiębior-
ców i inwestorów stawiających 
właśnie na Gliwice jest bliskość 
węzła autostrad A1 i A4 oraz 
Drogowej Trasy Średnicowej, 

niewielka odległość do centrum 
miasta, a także bezpośrednie są-
siedztwo terenów Centrum Edu-
kacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. 
Tereny południowe lotniska to 
również bardzo atrakcyjna oferta 
inwestycyjna pod działalność 
gospodarczą.

Planowane uruchomie-
nie lotów biznesowych, 
turystycznych i cargo to 
udane nawiązanie do 
ponad 100-letniej histo-
rii tego miejsca.

Lotnisko, uruchomione w Gli-
wicach w 1916 roku, było 
postrzegane przez ówczesne 
władze jako główny port lotniczy 
Górnego Śląska. Od 1925 roku 
działała na nim stacja meteo, 
na wyposażeniu był też samo-
lot meteorologiczny. W 1931 
roku odbył się tam niezwykły 
pokaz lotniczy – słynny stero-
wiec Zeppelin oglądało prawie 
200 tys. osób. Regularne loty 
obsługiwały pasażerów z Gliwic 
do Wiednia, Warszawy, Gdań-
ska i Lipska, Odessy, Teheranu, 
Hamburga czy Londynu.

W trakcie II wojny światowej 
obiekt służył lotnictwu III Rzeszy. 
Gdy znalazł się w granicach Pol-
ski, przez długi czas pozostawał 
niezagospodarowany. Dopiero 
w latach 50. XX wieku zaczęła 
rozwijać się tam wieloletnia 
działalność Aeroklubu Gliwic-
kiego. Od marca 2017 roku 
właścicielem połowy terenu 
lotniska i zarządcą całości jest 
Górnośląska Agencja Przedsię-
biorczości i Rozwoju.  
 (kik)
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Dynamiczny rozwój Gliwic to zasługa m.in. nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej – już nie tylko lądowej 
i wodnej, ale też powietrznej. Wizytówką rozwoju transportu lotniczego w mieście staje się lotnisko na Trynku, 
zmodernizowane od podstaw z myślą o całodobowej obsłudze menadżerów biznesu, małych lotów pasażerskich 
i ruchu cargo, a także lotów turystycznych, powietrznych taxi, sportów lotniczych i edukacji lotniczej.
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Z MIASTA

Przypadający 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest od wielu lat okazją do podsu-
mowania całorocznej pracy gliwickich wolontariuszy, przede wszystkim jednak – do złożenia im 
serdecznych podziękowań.
Mijający rok wyglądał inaczej niż 
się spodziewaliśmy. Epidemia 
ograniczyła, a nawet wstrzymała 
działania w wielu branżach. Nie 
dotyczyło to jednak wolontaria-
tu. Pomimo trudnej sytuacji nie 
zabrakło dobrych uczynków i woli 
pomocy ze strony gliwickich wo-
lontariuszy. Zasługi tych nieoce-
nionych bohaterów – zwłaszcza 
w czasie pandemii – są powo-
dem, aby w imieniu wszystkich 
mieszkańców miasta powiedzieć 
im: DZIĘKUJEMY!

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza prezydent 
miasta Gliwice corocznie zapra-
szał wolontariuszy oraz członków 
organizacji, które z ich wsparcia 
korzystają, na Galę Wolontariusza. 
Podczas spotkania prezentowa-
no działania wolontariuszy oraz 
nagradzano aktywnych społeczni-
ków. W tym roku takie spotkanie 
nie jest możliwe. Niech jego na-
miastką będzie jednak specjalnie 
przygotowany film, poprzez który 
prezydent Gliwic Adam Neumann 

chce skierować słowa podzięko-
wań do wszystkich wolontariuszy.

Nagranie prezentuje również, 
jak wyglądał wolontariat 

w 2020 r., zdominowanym przez 
walkę z epidemią koronawirusa. 
W filmie wzięli udział gliwiccy 
wolontariusze i członkowie or-
ganizacji pozarządowych, insty-

tucji oraz firm. Oczywiście nie 
obejmuje on wszystkich działań. 
Wiemy, że cichych bohaterów 
wśród nas jest wielu, dlatego 
zachęcamy do pokazania ich 

światu. W tym celu przez cały 
grudzień zapraszamy do ozna-
czania tych osób w mediach 
społecznościowych hasztagiem 
#bohatergliwicki. Powiedzmy 
światu o osobach, które bez-
interesownie pomagały. Może 
takim bohaterem jest członek 
Twojej rodziny? Znajomy? Są-
siad?

Poznajcie naszych wolontariuszy 
– naszych, bo działających blisko 
nas, wspierających osoby potrze-
bujące pomocy w naszym otocze-
niu. Być może ten film pomoże 
komuś odkryć w sobie energię, 
pomysł na działanie. Być może 
pozwoli dostrzec po raz pierw-
szy tych bohaterów, którzy na co 
dzień nie rzucają się w oczy. Film 
jest dostępny na kanale Youtube 
Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych: https://www.
youtube.com/channel/UCnl-
SMoc47TzsfmXHVos_zaQ oraz 
na facebooku GCOP: https://
pl-pl.facebook.com/gcopgliwice. 
 (GCOP)

Wyjątkowy dzień, wyjątkowe miejsce

Dziękujemy wolontariuszom

Gliwickie obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia) zawsze miały szczególny 
charakter. Obok występów bohaterów dnia, uświetniały je gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Monika 
kuszyńska, Patrycja Markowska, zespoły Pectus i IRA. W tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne 
nie zorganizowano uroczystości.
Miasto cały czas pamięta jednak 
o niepełnosprawnych mieszkań-
cach, a modelowym przykładem 
wsparcia jest powołany przed 
5 laty przez samorząd Gliwicki 
Zakład Aktywności Zawodowej. 
Gdy powstawał, był pierwszą 
tego typu, wzorcową placówką 
w Polsce, działającą przy szkole.

Dzięki GZAZ niepełnospraw-
ni absolwenci Zespołu Szkół 
im. Janusza Korczaka przy ul. 
Dolnej Wsi 74 realizują się za-
wodowo, zarabiają, zdobywają 

doświadczenie i przygotowują 
się do startu na rynku pracy. 
Zakład zatrudnia 45 osób nie-
pełnosprawnych z umiarko-
wanym i znacznym stopniem 
niepełnosprawności. W dziale 
poligraficzno-introligatorskim 
tworzą one zaproszenia, teczki, 
ulotki i wizytówki lub zajmują 
się pracami porządkowymi. Pra-
cownicy są zatrudniani maksy-
malnie na 0,55 etatu. W ramach 
czterech godzin pracy, jedna 
godzina jest przeznaczana na 
rehabilitację.

– Z usług Gliwickiego Zakładu 
Aktywności Zawodowej mogą ko-
rzystać instytucje publiczne, firmy 
i przedsiębiorstwa oraz wszyscy, 
którzy potrzebują na przykład ory-
ginalnych zaproszeń czy dekoracji 
weselnych. GZAZ współpracuje 
z firmami z gliwickiej podstrefy 
ekonomicznej, w tym „Marco”, 
z którą podpisał stałą umowę 
współpracy pod hasłem „Łączy 
Nas to co najlepsze” – mówi To-

masz Ocieczek, dyrektor Gliwic-
kiego Zakładu Aktywności Zawo-
dowej. Zakład jest dzisiaj prężnie 
rozwijającą się firmą, która wśród 
swoich przeszło 50 kontrahentów 
ma nie tylko firmy z Polski, ale 
świadczy także usługi poligraficzne 
na rynek Niderlandów, odległych 
Stanów Zjednoczonych i Chin. 
Realizuje także usługi profesjonal-
nego sprzątania, m.in. dla Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Funkcjonowanie GZAZ-u jest jed-
nym z wielu elementów zrów-
noważonej polityki Gliwic na 
rzecz osób niepełnosprawnych. 
Tę formę wsparcia uzupełnia zor-
ganizowane kształcenie specjal-
ne, działalność środowiskowego 
domu samopomocy, warsztaty 
terapii zajęciowej oraz szeroko 
zakrojone inicjatywy gliwickiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 (kik)
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WARTO WIeDZIeć

W związku z rozpowszechnianiem przez nas na przełomie czerwca i lipca informacji o prowadzonych przez urząd Mar-
szałkowski konsultacjach społecznych Projektu Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, pragniemy powiadomić, iż 
Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/24/1/2020 z dnia 19 października 2020 roku przyjął Strategię Rozwoju 
Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie.
Strategia zakłada ambitne cele 
strategiczne i operacyjne, które 
mają posłużyć do osiągnięcia 
wizji województwa śląskiego 
w 2030 roku w brzmieniu:

„Województwo śląskie będzie 
nowoczesnym regionem eu-
ropejskim o konkurencyjnej 
gospodarce, będącej efektem 
odpowiedzialnej transforma-
cji, zapewniającym możliwości 
rozwoju swoim mieszkańcom 
i oferującym wysoką jakość 
życia w czystym środowisku”.

Aby możliwe było osiągnię-
cie tak określonej wizji, 
działania skoncentrowano 
na czterech celach strate-
gicznych:
 Województwo śląskie regio-

nem odpowiedzialnej trans-
formacji gospodarczej

 Województwo śląskie regio-
nem przyjaznym dla miesz-
kańca

 Województwo śląskie regio-
nem wysokiej jakości środo-
wiska i przestrzeni

 Województwo śląskie regio-
nem sprawnie zarządzanym

Zachęcamy do zapoznania się z  
tym strategicznym  dla naszego 
regionu dokumentem, który 
wytycza najważniejsze kierunki, 
w które powinny wpisywać się 
strategie lokalne i stanowi pod-
stawę dla naszego programu 
operacyjnego oraz wskazuje 
priorytety przy dzieleniu środ-
kami unijnymi.

Dokument jest dostępny na 
stronie www.slaskie.pl, w za-
kładce plany rozwoju, na stronie 
BIP-u Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego oraz na 
stronie rcas.slaskie.pl.

Przy okazji chcemy poinformować 
o rozpoczęciu prac na rzecz nowej 
strategii Miasta Gliwice 2040, 
opracowanie której planujemy 

przeprowadzić przy szerokiej 
partycypacji społecznej. Jest to 
idealny moment na rozpoczęcie 
prac, gdyż uchwalenie Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego 
„Śląskie 2030” – Zielone Śląskie 
zapewnieni integralność założeń 

strategicznych na poziomie regio-
nalnym i  lokalnym. O wszelkich 
działaniach związanych z opraco-
waniem i możliwością włączenia 
się w prace przy Strategii Gliwice 
2040 będziemy Państwa na bie-
żąco informować.  (brm)
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Śląskie 2030 = Zielone Śląskie

Skwer nad Drogową Trasą Średnicową czeka zielona metamorfoza. 
Pojawi się tam ponad 60,6 tys. nowych roślin, zacienione miejsca wy-
poczynku i tablice upamiętniające dawny kanał kłodnicki. Moderni-
zacja skweru jest możliwa, ponieważ po pięciu latach miasto przejęło 
w zarząd teren od DTŚ SA.
Skwer nad DTŚ powstał w 2015 
r., jako zadaszenie tunelu, którym 
każdego dnia przejeżdża tysiące 
samochodów omijających cen-
trum miasta. Na powierzchni  
9400 m2, pomiędzy ul. Zwycię-
stwa, Dubois i Fredry wybruko-
wano alejki, ustawiono ławki, 
wysiano trawę, a w betonowych 
donicach posadzono niewielkie 
drzewka. Teren ten w zarząd 
przejęło miasto i niebawem 
rozpocznie się zielony lifting 
skweru. – Mam nadzieję, że po 
modernizacji stanie się on jedną 
z wizytówek Gliwic i przestrzenią 
przyjazną mieszkańcom – mówi 
Mariusz Śpiewok, zastępca pre-
zydenta Gliwic. 

Zacisznie 
i kolorowo

Układ alejek pozostanie bez 
zmian, pomiędzy nimi pojawią 
się jednak różnorodne kompo-
zycje drzew, krzewów i bylin, 
które będą zdobić skwer nie 
tylko w okresie wegetacyj-
nym, ale też jesienią i zimą. 
Ze względów technicznych 
drzewa będą musiały zostać 
posadzone na podwyższonych 
rabatach, wypełnionych dużą 
ilością substratu glebowego, 
który umożliwi prawidłowy roz-
wój roślin. W kilku miejscach 
staną pergole, dzięki którym 
w gorące, letnie dni będzie 

można odpocząć w cieniu. 
Pod częścią z nich zostaną usta-
wione stoły i ławy piknikowe. 
Odpocząć będzie można także 
na różnego rodzaju ławkach 
i siedziskach, rower przypiąć 
do bezpiecznego stojaka. Od 
zgiełku towarzyszącego DTŚ 
odgrodzą nasadzone pasmowo 
krzewy, które będą pełnić funk-
cję izolacyjną. Obecne trawniki 
zostaną zastąpione ozdobnymi 
rabatami z różnego rodzaju 
traw i bylin. Wśród nasadzeń 
w formie „morza traw” staną 
wygodne leżaki. Na skwerze 
zostanie założona również 
łąka kwietna z pożytecznymi 
dla owadów kwiatami.

W sumie na skwerze 
zostanie nasadzonych  
60 607 roślin! 127 drzew, 
2377 krzewów, 25 973 
byliny, 31 910 roślin ce-
bulowych i 220 pnączy.

Powstanie też przestrzeń do 
odpoczynku, która latem bę-
dzie pełnić funkcję ozdobionej 
palmami miejskiej plaży. To kon-
cepcja zagospodarowania skweru 

przygotowana przez gliwicką 
Pracownię 44STO, która ma na 
swoim koncie m.in. bardzo udaną 
rewitalizację Parku Chrobrego. 
Przewidziano również symbolicz-
ne zaznaczenie historycznego wa-
loru tego miejsca – w dzisiejszym 
śladzie DTŚ biegł niegdyś Kanał 
Kłodnicki (Klodnitz Kanal). Na te-
renie skweru zostanie ustawiona 
instalacja przestrzenna z kamieni 
pochodzących z 200-letniej śluzy 
kanału odkopanego przy budo-
wie DTŚ. – Wykopane w trakcie 
budowy kamienie zostaną oczysz-

czone i umieszczone w miejscu 
przecinania się głównych ciągów 
komunikacyjnych. Wokół głazów 
zamontowane będą siedziska. 
Całość dopełnią tablice zawie-
rające zdjęcia oraz informacje 
na temat kanału – mówi Anna 
Gilner, dyrektor ZDM w Gliwi-
cach, nadzorującego rewitalizację 
skweru.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, prace rozpoczną się 
w pierwszym półroczu 2021 r. 
 (mf)
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aktualności

obostrzenia związane z pandemią sprawiły, że orga-
nizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań czy warsz-
tatów stała się praktycznie niemożliwa. Gliwiccy 
społecznicy na co dzień działający w tych obszarach 
znaleźli jednak sposób na to, by dzielić się swoimi 
twórczymi pasjami. 

Lokalni twórcy, pasjonaci i rze-
mieślnicy, a także przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych 
stworzyli w Gliwicach Klaster 
Usług Społecznych i Kulturalnych 
– Śląski KUSIK. Uruchomili też 
Pracownię Otwartych Zasobów 
– internetowy projekt, który 
promuje kreatywne działania 
w różnych dziedzinach. 

 – Podstawą naszych działań jest 
chęć tworzenia i zarażania innych 
pasją do kreatywnego działania 
– tłumaczy Leszek Losza, pomysło-
dawca i lider Śląskiego KUSIKa. – 
Równie kreatywnie postanowiliśmy 
podejść do ograniczeń, związanych 
z pandemią. Zamiast zawieszać 
nasze działania postanowiliśmy 
przenieść je do sieci i pogrupować 
tak, by mogli z nich skorzystać 
zarówno nauczyciele czy rodzice 
starający się zapewnić ciekawe 
zajęcia swoim podopiecznym, jak 
i wszyscy, którzy chcą odkryć w so-
bie artystyczne pasje. Tak powstał 
projekt „Otwarta Pracownia” czyli 
cykl filmów instruktażowych, które 
przybliżą nie tylko artystyczne tech-
niki, ale również źródła z których 
warto korzystać tworząc.

 – Podzieliliśmy nasze tutoriale na 
kilka kategorii – wyjaśnia Leszek 
Losza. – Mamy cykl dotyczący 
praw autorskich i tego, jak w le-
galny sposób korzystać z zasobów 
w sieci. Kolejna kategoria dotyczy 
bezpłatnych narzędzi do tworzenia 
online (omawiamy w niej między 
innymi programy do montażu 
dźwięku, filmów czy tworzenia gra-
fik). Przygotowaliśmy też obszerną 
bazę wideowarsztatów, w których 
lokalni twórcy pokazują, krok po 
kroku, jak wykonać m.in. historycz-
ną biżuterię, miejski haft, świecące 
lampiony z autorskimi wzorami, 
obrazy na drewnie, włóczkowe 
dzieła bez użycia drutów, scrapbo-
okingowe kartki, szlachetne foto-
grafie czy metalowe płaskorzeźby. 

Pomysł dzielenia się wiedzą 
i umiejętnościami doceniło  
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Działania sku-
pione wokół „Otwartej pracow-
ni” znalazły się na ogólnopolskiej 
liście projektów, które uzyskały 
dofinansowanie w ramach pro-
gramu Kultura w Sieci. 

 – Wszystkie nasze realizacje są bez-
płatne – podkreśla Leszek Losza ze 
śląskiego KUSIKa. – Zależy nam na 
tym, żeby korzystało z nich jak naj-
więcej osób i żeby liczne domowe 
biura czy uczniowskie biurka albo 
pokoje zmieniły się w przestrzenie 
warsztatowe. Mamy nadzieję, że 
nasze wskazówki pomogą innym 
pokonać ograniczenia i znaleźć 
sposób na kreatywne działania. 

Filmy instruktażowe można 
znaleźć na stronie projektu: 
www.otwartapracownia.org.

Po więcej informacji i pełną 
ofertę Klastra Usług Społecznych 
i Kreatywnych zapraszamy na 
oficjalną stronę: www.slaski
-kusik.pl.

Zachęcamy również do polu-
bienia, śledzenia i udostępnia-
nia naszych bieżących działań 
w mediach społecznościowych: 
www.facebook.com/SlaskiKU-
SiK, www.facebook.com/otwar-
tapracowniakusik oraz profilu 
Otwarta Pracownia w serwisie 
YouTube. Warto dodać, że Ślą-
ski KUSIK doskonale radzi sobie 
nie tylko w sieci. Ma na swoim 
koncie m.in. cykl warsztatów dla 
osób z niepełnosprawnościami, 
organizację kreatywnych zajęć 
wakacyjnych, dofinansowanych 
z budżetu Miasta Gliwice czy cy-
kliczne spotkania warsztatowe 
dla dorosłych pn. „Ogród na 
sztukę”, na których powstały 
nietypowe miejskie meble. 
  (SKUSiK)
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nowy mikrobus  
dla przedszkolaków

Mali podopieczni niepublicznego Przedszkola dla Dzieci niepełnosprawnych 
mają nowy mikrobus. Pojazd został kupiony dzięki Miastu Gliwice, które pozy-
skało środki finansowe na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.

9-osobowy bus będzie służył 
dzieciom z Niepublicznego 
Przedszkola dla Dzieci Niepełno-
sprawnych przy ul. Słowackiego 
58 B, prowadzonego przez Spo-
łeczny Komitet Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Do przed-
szkola uczęszcza około 80 dzieci. 
Uczestniczą one w zajęciach 
wychowawczo-dydaktycznych, 
terapeutycznych oraz rewali-
dacyjnych, a także w zajęciach 
indywidualnych z pedagogiem, 
psychologiem, logopedą, tera-
peutą integracji sensorycznej 
i fizjoterapeutą. 

– Bardzo cieszymy się z nowego 
zakupu. Mając własny środek 
transportu będziemy mogli 
sprawnie i bezpiecznie dowozić 
niepełnosprawne dzieci do przed-
szkola i do domu, ale też  orga-
nizować wycieczki, co znacznie 
rozszerzy udział przedszkolaków 
w życiu lokalnej społeczności,  

integrację oraz współpracę 
z innymi placówkami i udział 
w ciekawych wydarzeniach 
miasta – mówi Lidia Urbaniak, 
prezes stowarzyszenia Społeczny 
Komitet Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym.

Na zakup busu nasze miasto po-
zyskało 71 750 zł z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, w ramach  
„Programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III 
– obszar D”. Pozostałą część in-
westycji sfinansował Społeczny 
Komitet Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym (niemal 38 tys. 
zł) i firma Fluor SA (15 tys. zł), 
środki pozyskano też ze zbiórki 
zorganizowanej przez rodziców 
(ponad 7 tys. zł).  (mf)
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lokalni twórcy  
działają w sieci

www.otwartapracownia.org
www.slaski-kusik.pl
www.slaski-kusik.pl
www.facebook.com/SlaskiKUSiK
www.facebook.com/SlaskiKUSiK
www.facebook.com/otwartapracowniakusik
www.facebook.com/otwartapracowniakusik
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SPorT

Futsaliści Piasta Gliwice odnieśli pewne zwy-
cięstwo 6:2 nad AZS uW Wilanów. 
Po dwie bramki zapisali na swo-
ich kontach Rafał Franz i Ixemad 
Cabrerra. Po jednym trafieniu Ma-
teusz Mrowiec i Rodrigo Dasaiev. 
Gliwicki zespół zdominował rywa-
la, który przez większość spotkania 
zmuszony był do defensywy na 
własnej połowie. To już dwunaste 
zwycięstwo Niebiesko-Czerwonych 

w tym sezonie. Z dorobkiem 37 
punktów zespół, wraz z Constrac-
tem Lubawa, znajduje się na szczy-
cie tabeli. Pojedynek obu drużyn 
rozegrany zostanie już 12 grudnia, 
kiedy futsaliści Piasta pojadą do 
Lubawy. Początek spotkania, które 
wyłoni lidera Ekstraklasy o godz. 
12.00.  (jb)

Futsaliści górą!

GTK Gliwice  
przegrywa z MkS  
Dąbrowa Górnicza

koszykarze GTk Gliwice przegrali mecz z MkS 
Dąbrowa Górnicza 77:84. Po tym ważnym 
spotkaniu goście z Zagłębia wyjechali z Gliwic 
z kompletem punktów.  

Oba składy wyszły na parkiet 
bez swoich kluczowych zawod-
ników. W GTK zabrakło Kacpra 
Radwańskiego, MKS zagrał bez 
Vytenasa Cizeuskasa, Sachy 
Killeyi-Jonesa i świeżo pozyska-
nego MJ Rhetta. Od pierwszych 
minut spotkania Dąbrowianie 
ruszyli ostro do ataku i ta tak-
tyka przyniosła oczekiwane 
rezultaty. Od momentu, kiedy 
na tablicy ukazał się wynik 9:17, 

gliwiczanie rozpoczęli pościg za 
rywalami. Dopiero w końców-
ce spotkania udało się zniwe-
lować tę przewagę, jednak po 
nerwowej końcówce to goście 
odnieśli zwycięstwo, stawiając 
pod dużym znakiem zapytania 
udział GTK Gliwice w finałach 
Pucharu Polski. Kolejne spo-
tkanie podopieczni Matthiasa 
Zollnera rozegrają już 11 grudnia 
z Polskim Cukrem Toruń.  (jb)

Po punkcie 
dla każdej ze stron

Piast podzielił się punktami z Zagłębiem lubin w niedzielnym meczu 
12. kolejki PkO ekstraklasy. Zespoły strzeliły po jednej bramce i ze 
zdobyczą jednego oczka zakończyły mikołajkową rywalizację. żadna 
ze stron nie mogła czuć się zadowolona ani też pokrzywdzona po 
końcowym wyniku.

Pierwsi do ataku ruszyli gli-
wiczanie, a Jakub Świerczok 
dał wyraźny sygnał, że będzie 
chciał przedłużyć swoją serię 
spotkań ligowych ze strze-
lonym golem z rzędu. Jak 
postanowił, tak zrobił – i to 
w pięknym stylu, zgłaszając 
aspirację do bramki kolejki. 
Napastnik wyprowadził Pia-
sta na prowadzenie strzałem 
z ponad czterdziestu metrów. 
Radość gospodarzy nie trwała 
jednak zbyt długo, ponieważ 
lubinianie odpowiedzieli ak-
cją zakończoną precyzyjnym 
strzałem Samuela Mraza. Spo-
tkanie toczone było w szybkim 
tempie, a zespoły wykazywały 
dużo chęci, by stwarzać sobie 
jak największą liczbę bramko-
wych okazji. Tych faktycznie 
nie brakowało, o czym świad-
czyły strzał w słupek Świer-
czoka, a także próba trafienia 
z dystansu Sokołowskiego po 
stronie Piasta. Miedziowi z ko-
lei stwarzali sobie szansę po 
akcjach z prawej strony boiska 
i również sięgali po uderzenia 
zza szesnastki. Gole w pierw-
szej połowie już nie padły, ale 

z pewnością trafienie Kuby 
Świerczoka było ozdobą ży-
wiołowego i wyrównanego 
spotkania.

Niebiesko-Czerwoni wyszli po 
przerwie z jedną zmianą w skła-
dzie. Aktywnego Milewskiego 
zastąpił Tomasz Jodłowiec, który 
miał nieco uszczelnić środek bo-
iska, by zniwelować atuty rywala. 
Lubinianie przejęli inicjatywę, 
jednak przyjezdnym brakowało 
precyzji przy strzałach. Gospoda-
rze odgryźli się kolejną sytuacją 
Jakuba Świerczoka, co zmoty-

wowało Niebiesko-Czerwonych 
do jeszcze większego wysiłku, 
by w kolejnych minutach sta-
rać się odzyskać prowadzenie. 
Przewaga Piasta zwiększała się, 
a lubinianie zaczęli mieć pro-
blemy z opuszczeniem własnej 
połowy boiska. Kolejni piłkarze 
Niebiesko-Czerwonych szukali 
sposobu na zdobycie bramki. 
Szybkość i gra z pierwszej piłki, 
choć zostawiały wrażenia este-
tyczne, nie przełożyły się na gole 
w drugiej odsłonie.

 (Biuro Prasowe GKS Piast SA)

Akademiczki z 1 punktem

Porażką zakończyło się spotkanie siatkarek AZS Gliwice z Solną 
Wieliczka.  
Mecz był trudny dla gliwiczanek 
– gospodynie szybko zwyciężyły 
dwa pierwsze sety. W trzecim 
secie podopiecznym Wojcie-
cha Czapli udało się przełamać 

i powrócić do gry. W czwartym 
secie ponownie zwyciężyły, tym 
razem z dużą przewagą (25:15), 
jednak w ostatnim starciu za-
brakło szczęścia i całe spotka-

nie zakończyło się wynikiem 3:2 
dla Solnej Wieliczka. Siatkarki 
AZS-u przywiozły z Małopolski 
jeden punkt.  
 (jb)
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HISTorIA

Cztery porozumienia podpisanie 
na przełomie sierpnia i września 
1980 roku, przez przedstawicieli 
rządu z reprezentantami komi-
tetów strajkowych w Szczecinie, 
Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju 
i Dąbrowie Górniczej, otworzyły 
drogę do powstania niezależnej 
od partii komunistycznej orga-
nizacji pracowniczej. Dziesięć 
tygodni później, 10 listopada 
1980 roku Sąd Wojewódzki 
w Warszawie zarejestrował 
Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. Nieba-
wem w jego szeregach znalazło 
się prawie dziesięć milionów 
dorosłych Polaków. Osłabiona za-
łamaniem centralnie sterowanej 
gospodarki i kryzysem wewnątrz 
własnych szeregów komunistycz-
na dyktatura zdecydowała się 
na poluzowanie ideologicznego 
gorsetu. Ograniczeniu cenzury 
towarzyszyła erupcja różnorod-
nych działań w sferze kultury, 
a na marginesie „Solidarności” 
zaczęły pączkować niezależne 
inicjatywy społeczne. Po ponad 
trzech dekadach monopartyjnych 
rządów PZPR odradzało się spo-
łeczeństwo obywatelskie.

Rządząca niepodzielnie Pol-
ską partia komunistyczna 
nie zamierzała jednak od-
dać władzy. Tymczasem 
partyjny monolit pękał, 
a wielu członków PZPR do-
słownie rzuciło czerwone 
legitymacje i zaangażowa-
ło się w działalność NSZZ  
„Solidarność”. 

W tej sytuacji, już jesienią 1980 
roku, zaledwie kilka tygodni po 
podpisaniu wspomnianych czte-
rech porozumień, podporządko-
wany PZPR Komitet Obrony Kraju 
i działający z jego polecenia Sztab 
Generalny Wojska Polskiego, we 
współpracy z Ministerstwem 
Spraw Wewnętrznych, przystą-
piły do opracowywania planów 
wprowadzenia stanu wojennego. 
Przygotowano m.in. zawierający 
prawie 13 tysięcy nazwisk wykaz 
działaczy „Solidarności” i osób 
znanych z „antypaństwowej dzia-
łalności” oraz opracowano plany 
ich internowania.

W lutym 1981 roku przeprowa-
dzono „grę sztabową”, w której 
przećwiczono różne warianty 
rozwoju wprowadzenia stanu 
wojennego. Wiosną 1981 roku 
harmonogram całej operacji był 
już prawie gotowy. By skutecz-
nie uniemożliwić ewentualne 

przecieki i dekonspirację, ob-
wieszczenia o wprowadzeniu 
stanu wojennego wydrukowano 
w sierpniu 1981 roku w Moskwie.

W sobotę 12 grudnia 1981 roku 
przed północą funkcjonariusze 
milicji i Służby Bezpieczeństwa 
zajęli siedziby regionalnych 
struktur „Solidarności”, a w ca-
łym kraju rozpoczęto operację 
„Jodła”, której celem było 
zatrzymanie działaczy związku 
i osadzenie ich w ośrodkach 
odosobnienia dla internowa-
nych. Na ulice największych 
miast skierowano około 30 tys. 
milicjantów i 70 tys. żołnierzy, 
kilka tysięcy czołgów, transpor-
terów opancerzonych i wozów 
bojowych.

O godzinie 6.00 Polskie Radio 
nadało przemówienie gene-
rała Wojciecha Jaruzelskiego, 
który będąc premierem rządu, 
ministrem obrony narodowej 
i szefem rządzącej PZPR, a od 
północy również przewodni-
czącym Wojskowej Rady Odro-
dzenia Narodowego, poinformo-
wał Polaków o wprowadzeniu 
na terenie całego kraju stanu 
wojennego. Telewizyjną wersję 
przemówienia zaprezentowano 
o godzinie 9.00 rano, w miejsce 
zazwyczaj nadawanego w nie-
dzielę programu dla dzieci pt. 
„Teleranek”.

Większość instytucji admini-
stracji państwa i tzw. strate-
giczne sektory gospodarki (jak 
komunikacja, telekomunikacja, 
energetyka i górnictwo) zmili-
taryzowano, a nadzór nad nimi 
objęli komisarze wojskowi. 
Wyłączono komunikację telefo-
niczną i wprowadzono cenzurę 

korespondencji. Ograniczono 
możliwość przemieszczania się, 
od 22.00 do 6.00 obowiązywała 
godzina policyjna. Jednocześnie 
zakazano zmiany miejsca pobytu 
bez uprzedniego zawiadomie-
nia władz administracyjnych. 
Wstrzymano wydawanie gazet 
i czasopism, z wyjątkiem dwóch 
dzienników ogólnokrajowych 
– „Trybuny Ludu” i „Żołnierza 
Wolności” oraz katowickiej „Try-
buny Robotniczej”. Do odwołania 
wstrzymano zajęcia w szkołach 
i na uczelniach. Zawieszono 
podstawowe prawa i wolności 

obywatelskie i wprowadzono 
tryb doraźny w sądach.

Szczególnie dotkliwe okazało się 
wyłączenie telefonów, przez co 
w pierwszych dniach stanu wo-
jennego niemożliwe było wzy-
wanie pogotowia ratunkowego 
do osób ciężko chorych i ofiar 
wypadków. Ci, którzy zmarli na 
skutek nieudzielenia pomocy, to 
pierwsze, dziś często zapomnia-
ne ofiary stanu wojennego.

Jego wprowadzenie zaskoczyło 
działaczy i sympatyków „Solidar-
ności”, jak i większość Polaków. 
Pomimo to w większych miastach 
i ośrodkach przemysłowych do-
szło do protestów i prób podjęcia 
strajków w zakładach pracy, które 
sukcesywnie likwidowano za po-
mocą tzw. milicyjno-wojskowych 
grup szturmowych.

Najbardziej dramatyczny 
przebieg miały pacyfikacje 
strajków na Górnym Śląsku. 
Przeciwko strajkującym 
górnikom w kopalni Węgla 
kamiennego „Wujek” w ka-
towicach 16 grudnia 1981 
roku wysłano funkcjona-
riuszy plutonu specjalnego 
ZOMO, uzbrojonych w kara-
binki automatyczne z ostrą 
amunicją. 

Od kul zginęło 9 górników: Jan 
Stawisiński, Joachim Józef Gni-
da, Józef Czekalski, Józef Krzysz-
tof Giza, Ryszard Józef Gzik, Bo-
gusław Kopczak, Andrzej Pełka, 
Zbigniew Wilk, Zenon Zając, 
a 23 zostało rannych. Niestety 
nie były to jedyne ofiary.

Jedną z nich był 20-letni gdań-
szczanin Antoni Browarczyk, 
który 17 grudnia 1981 roku, 
powracając do domu z praktyki 
w zakładzie elektromechanicz-
nym, natrafił na demonstrację 
pod siedzibą Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR. Zginął trafio-
ny w głowę pociskiem z broni 
palnej. Najmłodszą ofiarą stanu 
wojennego był Emil Barchański, 
17-letni uczeń XI Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja 
Reja w Warszawie. Zatrzymany 
i brutalnie przesłuchiwany, za-
ginął kilka dni po zwolnieniu do 
domu. 5 czerwca 1982 roku jego 
ciało wyłowiono z Wisły. Niecałe 
trzy miesiące później, 31 sierpnia 
1982 roku w Lubinie, podczas 
tłumienia manifestacji w roczni-
cę porozumień sierpniowych od 
kul zginęły trzy osoby: Michał 
Adamowicz, Andrzej Trajkowski 
i Mieczysław Poźniak. Z kolei 13 
października tego samego roku, 
podczas demonstracji w Nowej 
Hucie zastrzelono 20-letniego 
ucznia technikum Bogdana Wło-
sika. Kula wystrzelona z pistoletu 
P-64 rozerwała wątrobę i śledzio-
nę. Rok młodszy był w chwili 
śmierci Grzegorz Przemyk, syn 
opozycyjnej poetki Barbary Sa-
dowskiej. Zatrzymany 12 maja 
1983 roku kiedy świętował zdaną 
maturę, został dotkliwie pobity 
przez milicjantów na komisaria-
cie. Zmarł dwa dni później, na 
trzy dni przed 19 rocznicą swoich 
urodzin. 30 czerwca 1983 roku 
na płocie przy stadionie Klu-
bu Sportowego Stoczniowiec 
w Gdańsku-Młyniskach znale-
ziono powieszone ciało Jana 
Samsonowicza, poety, działacza 
NSZZ „Solidarność”, jednego 
z inicjatorów powstania Ruchu 
Młodej Polski. Wszystkie poszlaki 
wskazywały na upozorowanie 
samobójstwa. Trzy tygodnie 
później, 22 lipca 1983 roku, ofi-
cjalnie zniesiono stanu wojenny 
i rozwiązano Wojskową Radę 
Ocalenia Narodowego. Jednak 
faktycznie większość przepisów 
i rygorów ograniczających swo-
body obywatelskie pozostała 
w mocy. Na zasadnicze zmiany 
trzeba było poczekać jeszcze 
sześć lat.
 Bogusław Tracz

Szacuje się, że od 13 grudnia 1981 roku do zniesienia stanu wojennego 22 lipca 1983 roku od kul w czasie pacyfikacji 
strajków, podczas rozpędzania manifestacji ulicznych oraz na skutek pobicia przez funkcjonariuszy Milicji Obywa-
telskiej i Służby Bezpieczeństwa, śmierć poniosło około sto osób. liczba zmarłych na skutek nieudzielania na czas 
pomocy medycznej pozostaje nieznana. Pamiętajmy, że krzyże ich grobów wyrosły wzdłuż polskiej drogi do wolności.

Zabici w pół drogi do wolności
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HISTorIA

 – 13 grudnia, także o godzinie 
12.00, pod tablicą upamiętnia-
jącą Władysława Suleckiego, 
posadowioną na terenie 
dawnej KWK „Gliwice”, złoży-
my wraz z przedstawicielami 
Prezydenta Miasta i Samo-
rządu Miasta Gliwice kwiaty 
i zapalimy znicze. Władysław 
Sulecki, wspaniały Polak i gli-
wiczanin, patriota, robotnik, 
człowiek niezłomniej wiary, 
który od lat 60. XX wieku czyn-
nie walczył z komunistycznym 
zniewoleniem. Był współza-
łożycielem pierwszych w po-
wojennej Polsce, powstałych 
w 1978 r., Wolnych Związków 

Zawodowych Górnego Śląska, 
które przygotowały grunt pod 
narodziny fenomenu „Solidar-
ności”. Osoba Władysława 
Suleckiego godna jest najwyż-
szego szacunku. Odsłonięcie 
w 2014 roku poświęconego 
mu pomnika zainicjowało 
wieloletni projekt Gliwicka 
Opozycja 1945–1990. Jego 
uwieńczeniem jest prezento-
wana właśnie książka. Chcemy 
chronić pamięć o działalności 
gliwickich opozycjonistów, aby 
była nie tylko słowem wyrytym 
w kamieniu, ale przede wszyst-
kim w naszej indywidualnej 
i zbiorowej pamięci, poma-

gając odróżniać dobro od zła, 
ziarno od plewy – powiedział 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach. 

W czerwcu 2018 roku 
Muzeum w Gliwicach 
wraz ze Śląskim centrum 
Wolności i Solidarności 
rozpoczęło realizację 
przedsięwzięcia pod na-
zwą Gliwicka Opozycja, 
którego celem było zgro-
madzenie i opracowanie 
informacji o wydarzeniach 
i osobach, które w czasach 
PRl w mieście nad kłod-
nicą przecierały polską 
drogę do wolności. 

W ramach projektu został uru-
chomiony edukacyjno-informa-
cyjny portal internetowy Gliwic-
ka Opozycja 1945–1990 (www.
opozycja.muzeum.gliwice.pl), 
którego inauguracji towarzy-
szyła wystawa plenerowa „Już 
zachodzi czerwone słoneczko. 
Wybory’89 w województwie 
katowickim”, udostępniona od 
maja do lipca 2019 roku na Ryn-
ku w Gliwicach. 

kolejny etap przedsię-
wzięcia podsumowuje 
książka „Gliwicka opo-
zycja 1976–1990. Rela-
cje świadków i uczest-
ników”. 

Materiał do niej został przy-
gotowany wspólnie przez Mu-
zeum w Gliwicach oraz Śląskie 
Centrum Wolności i Solidarności 
w Katowicach, z merytoryczną 
pomocą katowickiego Oddziału 
Instytutu Pamięci Narodowej. 
W książce zebrano i opatrzono 
historycznym komentarzem 
siedemnaście z zarejestrowa-
nych relacji, będących ważnym 
materiałem do dalszych badań, 
a także źródłem wiedzy o Gli-
wicach oraz gliwickiej opozycji 
lat 1976–1990. Wydawnictwo 
wpisuje się w obchody 40-lecia 
powstania NSZZ „Solidarność”. 

 – Zdając sobie sprawę z ulot-
ności niezapisanych świadectw 
i powiększających się z upły-
wem czasu obszarów niepa-
mięci, w czerwcu 2018 roku 
Muzeum w Gliwicach wraz ze 
Śląskim Centrum Wolności i So-
lidarności rozpoczęło realizację 
przedsięwzięcia pod nazwą Gli-
wicka Opozycja. Naszym celem 
było zgromadzenie i opracowa-
nie informacji o wydarzeniach, 
a przede wszystkim osobach, 
które w czasach PRL w mieście 
nad Kłodnicą przecierały pol-
ską drogę do wolności. Nasze 
działania skoncentrowały się 
na zebraniu relacji uczestni-
ków szeroko pojętego oporu 
społecznego, działaczy róż-
nych nurtów i środowisk, ludzi 
odważnych, zaangażowanych 
w działalność wolnościową i za 
tę działalność prześladowanych 
i represjonowanych. Zachowa-
liśmy również dla przyszłych 
pokoleń pamiątki, fotografie, 

niezależne wydawnictwa i do-
kumenty związane z tą tema-
tyką. Mamy nadzieję, że będą 
kiedyś elementem nowej, stałej 
ekspozycji poświęconej historii 
miasta. (…)

Książka jest kolejnym eta-
pem realizacji naszego przed-
sięwzięcia. Na jej kartach od-
najdziemy wspomnienia osób, 
którym my – mieszkańcy Gliwic 
i obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej – wiele zawdzięcza-
my, które nieraz kładły na 
szali swoją karierę i wolność 
osobistą, by iść drogą dzia-
łalności opozycyjnej w latach 
1976–1990, zwłaszcza w ostat-
niej dekadzie PRL– napisali we 
wstępie do publikacji Robert 
Ciupa, dyrektor Śląskiego Cen-
trum Wolności i Solidarności 
i Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
gliwickiego muzeum, współwy-
dawcy książki.  
 
 (MwG)

W niedzielę, 13 grudnia, w niechlubną rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, zapraszamy na 
wirtualną premierę książki „Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników” wydanej przez 
Muzeum w Gliwicach i Śląskie centrum Wolności i Solidarności. O godzinie 12.00, na muzealnym kanale youTube 
udostępniona zostanie rozmowa poświęcona gliwickiej opozycji. O książce rozmawiać będą dr Bogusław Tracz, 
redaktor publikacji i Grzegorz krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. Gliwice były w ostatniej dekadzie 
PRl jednym z najważniejszych ośrodków opozycji i oporu społecznego w całym województwie katowickim, 
a niektóre osoby z opisanych w książce środowisk odegrały również ważną rolę w skali ogólnopolskiej, a po 
1989 r. pełniły najważniejsze funkcje państwowe i samorządowe.

Gliwicka opozycja. 
Zapraszamy na premierę

książkę  
można zakupić  

w cenie 35,00 zł. w muzealnej  
Naszej księgarni na stronie  

muzeum.gliwice.pl
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Tablica upamiętniająca Władysława Suleckiego, 
zlokalizowana na terenie dawnej kWk „Gliwice”

www.opozycja.muzeum.gliwice.pl
www.opozycja.muzeum.gliwice.pl
http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/gliwicka-opozycja-1976-1990-relacje
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AkTuAlNOŚcI

Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w tym roku w sobotę. 
W zamian za święto przypadające w dzień wolny od pracy, w czwartek, 
24 grudnia urząd Miejski i jednostki będą nieczynne.
W wigilię Bożego Narodzenia 
nieczynny będzie Urząd Miejski 
przy ul. Zwycięstwa 21 i Jasnej 31 
oraz kasy Urzędu i działający w UM 
Terenowy Punkt Paszportowy 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Zamknięty będzie też Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, Zarząd 
Dróg Miejskich, Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej, Ośrodek Pomocy 
Społecznej (klienci będą przyjmo-
wani 23 grudnia w godz. od 8.00 
do 13.00), Powiatowy Urząd Pracy 
i wszystkie filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, Muzeum w Gliwicach, 
Teatr Miejski i Palmiarnia Miejska. 
Gliwickie tropiki będzie nato-
miast można odwiedzić w drugi 
dzień świąt, w sobotę 26 grudnia, 
w godz. od 10.00 do 18.00. 

Kryte pływalnie Delfin i Mewa 
będą nieczynne od 24 grudnia 
do 3 stycznia 2021 r. włącznie. 
Z kolei kryta pływalnia Olimpij-
czyk będzie zamknięta od 24 
do 27 grudnia włącznie oraz 31 
grudnia i 1 stycznia 2021 r. (28, 29 

i 30 grudnia z tej pływalni będzie 
można korzystać w godz. od 14.00 
do 22.00, a 2 i 3 stycznia w godz. 
od 8.00 do 16.00).

Od 24 do 27 grudnia oraz od 1 do 
3 stycznia nieczynny będzie też 
Urząd Stanu Cywilnego w Gliwi-
cach. Wszelkie formalności związa-
ne z pochówkiem można załatwiać 
z kartą zgonu w zakładzie pogrze-
bowym i u administratora cmen-
tarza, natomiast zgłoszenia zgonu, 
również z kartą zgonu, można zała-
twić w Urzędzie Miejskim przy ul. 
Zwycięstwa (po lewej stronie od 

głównego wejścia) w poniedział-
ki: 28 grudnia i 4 stycznia, w godz. 
od 8.00 do 16.00. W sprawach 
związanych ze zgłoszeniem zgonu 
można działać osobiście lub przez 
pełnomocnika – wzór pełnomoc-
nictwa jest do pobrania na stronie 
www.gliwice.eu. Wystarczy wybrać 
zakładkę Wirtualne Biuro Obsługi, 
a następnie Formularze do pobra-
nia. W wyszukiwarkę należy wpisać 
„wzór pełnomocnictwa”. 

W czwartek 31 grudnia 2020 r. 
Urząd Miejski będzie pracował 
do godz. 16.00.  (mf)

Trwa Akcja Zima. Objętych nią jest 700 gliwickich 
ulic – dróg publicznych z miejscami parkingowymi. 
Odśnieżane są też chodniki i ścieżki rowerowe, 
niemal 400 przystanków komunikacji miejskiej 
i niektóre drogi niepubliczne wewnętrzne.

– Akcja Zima uruchamiana 
jest przez koordynatora ZDM. 
Dla usprawnienia przebiegu 
prac, na czas zimy teren mia-
sta podzielono na 12 rejo-
nów. W pierwszej kolejności 
odśnieżane są główne ciągi 
komunikacyjne: Drogowa 
Trasa Średnicowa, Droga 
Krajowa nr 88, ulice: Rybnic-
ka, Pszczyńska czy Toszecka, 
Tarnogórska. Wykonawcy 
obsługujący poszczególne re-
jony mają obowiązek w trakcie 
uruchomionej doby Akcji Zima 
utrzymywać stałą przejezdność 
przez wszystkie ulice objęte 
obszarem ich działania i za-
bezpieczać przed śliskością, 
a w sytuacji występowania 
ciągłych opadów śniegu pro-
wadzić prace w taki sposób, 
aby na jezdniach nie zalegała 
warstwa błota pośniegowe-
go grubsza niż 5 cm – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. 

Bieżące informacje na temat 
sytuacji na drogach zamiesz-

czane są na tablicach zmien-
nej treści. Uwagi i spostrzeże-
nia związane z prowadzeniem 
Akcji Zima można zgłaszać 
pracownikom ZDM lub ca-
łodobowo dyspozytorowi 
Centrum Ratownictwa Gli-
wice pod numerem telefonu 
32/231-98-76.

uwaga! Nie wszystkie drogi 
i chodniki na terenie miasta 
znajdują się w gestii ZDM. 
część z nich należy do innych 
zarządców np. wspólnot lub 
spółdzielni mieszkaniowych. 
Za odśnieżanie chodników 
przed posesjami prywatny-
mi odpowiadają ich zarządcy 
i właściciele.

Za zimowe utrzymanie alejek 
odpowiada również Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych.

Więcej informacji na ten temat 
oraz kontakt do miejskich koor-
dynatorów Akcji Zima można 
znaleźć na stronie www.zdm.
gliwice.pl. 
 (mf)

Gliwiccy strażnicy miejscy sprawili małym pacjen-
tom ze Szpitala Miejskiego nr 4 nie lada frajdę. 
Wraz z Misiem Strażnikiem przekazali na ręce 
pracowników placówki mikołajkowe paczki przy-
gotowane we współpracy z urzędem Miejskim 
w Gliwicach.

Mikołajkowe prezenty w postaci 
gier, puzzli, odblasków i plusza-
ków trafiły do podopiecznych 
dwóch dziecięcych oddziałów: 
chirurgicznego i pediatrycznego. 
Ze względu na epidemię dzieci 
nie mogły osobiście odebrać 
pakunków, dlatego zostały one 
przekazane dyrekcji szpitala. Mali 
pacjenci mogli jednak przez okna 
placówki pomachać do strażni-
ków i Misia Strażnika, który spe-

cjalnie na tę okazję przygotował 
pokaz swoich aktorsko-sporto-
wych umiejętności. 

– Tego typu akcjami chcemy 
poprawić nastrój chorych dzieci 
przebywających w szpitalu i choć 
na chwilę oderwać je od trosk 
wywołując uśmiech na twarzy 
– mówi Janusz Bismor, komen-
dant Straży Miejskiej w Gliwicach. 
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Projekt GEPAR został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Podatki lokalne,  
opłaty za nieruchomości 
i gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
sprawdzisz i opłacisz na  
Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

 Krok I      Profil Zaufany
Do rejestracji w systemie GEPAR konieczne jest posiadanie Profilu 
Zaufanego. Możesz go założyć za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. 

 Krok II     Załóż konto GEPAR
Po uzyskaniu Profilu Zaufanego zarejestruj konto użytkownika 
na stronie gepar.gliwice.eu i zaczekaj na weryfikację.

Krok III      Masz opłaty  
      pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

Strażnicy 
dzieciom

urząd i jednostki  
zamknięte w wigilię
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Ruszyła Akcja Zima

www.gliwice.eu
http://zdm.gliwice.pl/
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OGŁOSZeNIA

komunikaty oferty pracy

Przedsiębiorstwo Remontów ulic  
i Mostów S.A.,44-100 Gliwice,  

ul. Nad Bytomką 1,
zaprasza do składania ofert na:

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu  
przetargu z publikacją ogłoszenia,  

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

remont kotła WR-25 nr 4.
Termin składania ofert: 18 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 18 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania  
Odpadów Sp. z o.o.,  

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograni-

czonego na 

budowę budynku usługowo-so-
cjalno-biurowego – siedziby spółki 

Przedsiębiorstwa Zagospodarowania 
Odpadów Spółka z o.o. w Gliwicach.

Termin składania ofert: 22 grudnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 grudnia 2020 r. o godz. 9.30

Pełna treść dostępna na  
www.skladowiskogliwice.pl

Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego, 
44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego (przetargi nieograniczone) pn.:

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

Numer naboru DO/4/2020

Miejski Zarząd usług  
komunalnych  
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku  

specjalista ds. ekonomicznych i zamówień 
w Dziale Planowania i Zamówień  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie In-
formacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach na stronie mzuk.bip.gliwice.eu/
ogloszenia/nabory.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów 

naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 11 grudnia 
2020 r. do godz. 12.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Budowa zespołu dwóch budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz 

z infrastrukturą techniczną i towarzy-
szącą przy ul. Dworskiej w Gliwicach 

(działki nr 606, 607/1, obręb kłodnica).
Termin składania ofert:  

18 grudnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

Awaryjne wykonywanie remontów 
instalacji elektrycznych w budynkach 
gminnych zarządzanych przez Zarząd 
Budynków Miejskich II Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Gliwicach – Rejony Obsługi Miesz-

kańców nr 4, nr 6 i nr 10.
Termin składania ofert:  

21 grudnia 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert:  

21 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

usługę ochrony osób i mienia na:
• terenie siedziby firmy, tj. Gliwice, ul. Nad 

Bytomką 1,
• terenie prowadzonych przez PRuiM S.A. prac 

budowlanych.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi – STYCZEŃ 
2021 r. 
Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
jskiba@pruim.gliwice.pl.
Termin składania ofert: 17 grudnia 2020 r.
Szczegółowych informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki, nr tele-
fonu 32/270-40-03, wew. 140, e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie 
prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

• Dostawę oleju napędowego do jednostek 
sprzętowych realizujących zadania na terenie 
województwa śląskiego, wraz z jednoczesnym 
plombowaniem zatankowanych jednostek.

• Sprzedaż paliwa (etylina 95, ON) na terenie 
miasta Gliwice.

Wszelkich informacji udziela Dyrektor ds. Logistyki, tel. 32/270-
-40-03, wew. 140.
Termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r.
Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice, ul. Nad 
Bytomką 1 lub przesłać drogą elektroniczną na  adres e-mail: 
jskiba@pruim.gliwice.pl.

1. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2020 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie wy-
stąpienia do Trybunału Konstytu-
cyjnego z wnioskiem o zbadanie 
zgodności przepisów ustawy z 5 
września 2016 r. o szczególnych 
zasadach rozliczeń podatku od 
towarów i usług oraz dokonywa-
nia zwrotu środków publicznych 
przeznaczonych na realizację pro-
jektów finansowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej lub od państw 
członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego z Konstytucją Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

4. Projekt uchwały w sprawie wy-
stąpienia do Trybunału Konstytu-
cyjnego z wnioskiem o zbadanie 
zgodności przepisu art. 15 ust. 6 
w związku z art. 15 ust. 1-2 ustawy 
z  11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług w związku z art. 
2 ust. 1 pkt 4 i ust.  2a oraz art. 6m 
ust. 1 i art. 6o ust. 1 ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej.

5. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis na 
wsparcie rozwoju nowoczesnych 
technologii i innowacji.

6. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie zwolnienia 
z podatku od nieruchomości 
budynków, w których wykonano 
remont elewacji lub dachu.

7. Projekt uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Gliwice.

8. Projekt uchwały w sprawie bu-
dżetu Miasta Gliwice na 2021 
rok.

9. Projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia Wieloletniego 
Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych na 
lata 2021–2023.

10. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad i warunków korzystania 
z przystanków komunikacji miej-
skiej na terenie miasta Gliwice.

11. Projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami Miasta Gliwice 
w zakresie nabywania, zbywania, 
obciążania oraz ich wydzierżawia-
nia na okres dłuższy niż 3 lata.

12. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nierucho-
mości obejmującego: działkę 
nr 1334, obręb Sośnica, działkę 
nr 1335/5, obręb Sośnica oraz 
działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, 
położonego przy ul. Władysła-
wa Sikorskiego 66 w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta 
Gliwice.

13. Projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego 

niezabudowane działki: nr 7, nr 
8/1, nr 18/1, nr 50/2, nr 75, nr 
77, nr 656, nr 657/2, nr 661, nr 
662/4, nr 663/2, nr 664/2, ob-
ręb Bojków Wschód, położone 
na północ od ul. Siennej w Gli-
wicach, stanowiące własność 
Miasta Gliwice.

14. Projekt uchwały w sprawie wnie-
sienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego 
nr NPII.4131.1.957.2020 z 25 
listopada 2020 r.

15. Projekt uchwały w sprawie okre-
ślenia kierunków rozwoju sportu 
od 2021 r.

16. Projekt uchwały w sprawie zmia-
ny statutu Gliwickiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych.

17. Projekt uchwały w sprawie 
planu potrzeb w zakresie wy-
konywania prac społecznie 
użytecznych w 2021 r. 

18. Projekt uchwały w sprawie 
stwierdzenia wyboru ławników 
Sądu Okręgowego w Gliwicach 
kadencji 2020–2023 w wyborach 
uzupełniających.

Ostatecznie ustalony i podpisany 
przez Przewodniczącego Rady 
Miasta Gliwice porządek sesji zo-
stanie zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej 10 grudnia 
br. oraz w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice” w ko-
lejnym numerze, który ukaże się  
17 grudnia br.

PlANOWANy PORZĄDek  
SeSJI RADy MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej  
w trybie zdalnym na 17 grudnia 2020 r., planuje się 
wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i trans-
mitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji 
i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: 
Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat 
administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. Dzięki systemowi e-Płatności Blue Media mają 
do dyspozycji szybkie płatności (mTransfer, Pekao24 
czy płacę z iPkO), płatności online kartą płatniczą 
(VISA, VISA electron, Mastercard i Maestro) oraz BlIk. 
Przez Internet można uiścić opłaty komunikacyjne (np. zareje-
strowanie pojazdu czy wydanie prawa jazdy) i skarbowe (np. 
sporządzenie aktu małżeństwa albo pełnomocnictwa). Online 
można zapłacić także za udostępnienie danych z ewidencji lud-
ności czy wydanie zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogólnego 
dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w Wir-
tualnym Biurze Obsługi uM, przy poszczególnych kartach usług 
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online  
w Wirtualnym 
Biurze Obsługi

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
http://www.tbs2.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://www.mzuk.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.tbs2.pl
http://www.skladowiskogliwice.pl
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZeNIA

nabór nr kD.210.36.2020.AB-3

urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska 
urzędnicze w Wydziale Architektury  

i Budownictwa 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 informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 7 stycznia 2021 r.: 
• osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gliwicach w go-

dzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za po-
średnictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nr naboru: ZDM.110.1.20.2020 

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, analizo-
wania, koordynowania i kontro-
lowania na etapie dokumentacji 
projektowej oraz robót inwesty-
cyjnych, w tym przygotowywanie 
materiałów technicznych oraz 
opisów przedmiotu zamówienia 
do przeprowadzenia postępowań 
przetargowych.

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

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział 
w odbiorach robót oraz prze-
glądach technicznych w okresie 
gwarancyjnym i egzekwowanie 
od wykonawcy realizacji robót na-
prawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

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

8. Współpraca z innymi miejskimi 
jednostkami organizacyjnymi i re-
feratami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.

9. Prowadzenie innych działań w za-
kresie związanym z realizacją inwe-
stycji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią dy-
plomu). Preferowana specjalizacja 
z zakresu: dróg i autostrad, budow-
nictwa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej.

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych 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 oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo 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 
widziane uprawnienia w specjalno-
ści 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: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych, Kodeks postępowania 
administracyjnego, Rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

4. Informacja o warunkach pra-
cy na danym 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 udzielania 
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 http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 11 grudnia 2020 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 tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li 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 nume-
rem telefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 14 grudnia 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 16 grudnia 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego 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 zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 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 zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z doku-
mentami, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

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

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

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 wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

nr naboru: ZDM.110.1.21.2020

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do 
Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji 

dróg w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie i aktualizacja ewiden-

cji dróg publicznych i niepublicz-
nych dla poszczególnych kategorii 
dróg i ulic.

2. Przygotowywanie i udostępnianie, 
na wniosek stron, informacji na te-
mat sieci drogowej.

3. Prowadzenie procedury przeglądów 
stanu dróg dla potrzeb ewidencji.

4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowa-
nie dokumentacji (książek) dróg.

5. Generowanie zestawień danych 
o sieci dróg publicznych dla nad-
rzędnych jednostek administracji 
drogowej, zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z 16 
lutego 2005 r. (DzU 2005 nr 67, poz. 
582).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów 
uchwał Rady Miasta w Gliwicach 
o zaliczeniu/niezaliczeniu dróg do 
kategorii dróg publicznych i usta-
leniu ich przebiegu.

8. Prowadzenie ewidencji majątku 
drogowego.

9. Prowadzenie ewidencji dróg pu-
blicznych i wewnętrznych.

10. Nadzorowanie i koordynacja pro-
gramów wspomagających zarzą-
dzanie drogami.

11. Załatwianie skarg i wniosków z za-
kresu prowadzonych spraw. 

12. Współpraca z innymi jednostkami 
i referatami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

13. Prowadzenie innych działań w za-
kresie związanym z administrowa-
niem drogami publicznymi i we-
wnętrznymi. 

14. Prowadzenie innych spraw z zakre-
su Referatu planowania i inwestycji 
drogowych oraz ewidencji dróg.

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek techniczny (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakre-
su: dróg i autostrad, budownictwa 
komunikacyjnego, inżynierii drogo-
wo-kolejowej, konstrukcji budow-
lanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej.

1.2. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

1.3. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane doświadczenie 

w zakresie prowadzenia ewidencji 
dróg publicznych, w szczególności 
książki drogi oraz oprogramowania 
wspomagającego obsługę sieci dro-
gowych. 

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

2.3. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyj-
nych.

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych, Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, Rozporządzenia 
w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Rozporządzenie w sprawie sposo-
bu numeracji ewidencji dróg pu-
blicznych, obiektów mostowych, 
tuneli, przepustów i promów oraz 
rejestru numerów nadanych dro-
gom, obiektom mostowym i tune-
lom.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na reali-
zację wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

4. Informacja o warunkach pra-
cy na danym 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 udzielania 
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 http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 11 grudnia 2020 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 tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do Za-
rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, 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 numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
14 grudnia 2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifi-
kacyjnej: 16 grudnia 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego 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 zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 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 zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym 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 Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu.

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 wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

oferty pracy

Zadania:
• wykonywanie prac manew-

rowych w obrębie bocznicy 
kolejowej,

• prowadzenie dokumentacji 
związanej z wykonywanymi 
obowiązkami,

• współpraca z drużyną manew-
rową oraz osobami odpowie-
dzialnymi za kierowanie ru-
chem na bocznicy kolejowej.

Twój profil:
• świadectwo złożenia egzaminu 

kwalifikacyjnego na stanowi-
sko ustawiacza,

• dyspozycyjność,
• dobra organizacja pracy,
• mile widziane uprawnienia 

rewidenta,
• stan zdrowia pozwalający na 

wykonywanie czynności na 
danym stanowisku.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od 31 lat,

• umowa o pracę lub umowa
-zlecenie,

• atrakcyjne wynagrodzenie,

• ciekawa praca w przyjaznej 
atmosferze,

• możliwość zdobycia cennego 
doświadczenia zawodowego.

osoby zainteresowane  
zapraszamy do kontaktu: 

Śląskie Centrum Logistyki S.A. 
Gliwice, ul. Portowa 28, budy-

nek E, tel. 668-609-864, e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl.
Szczegółowe informacje 

dostępne są także na stronie 
internetowej www.scl.com.pl 

w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A., z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, 
administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez praco-
dawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekruta-
cyjnym w celu prowadzenia re-
krutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację 
odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz 
tutaj https://scl.com.pl/spelnie-
nie-obowiazku-informacyjnego/. 

 

● pracownik działu   
    technicznego 

wykształcenie i doświadczenie: 
brak wymagań; zakres obo-
wiązków: zapewnienie dosko-
nałej pracy maszyn i urządzeń; 
rozwiązywanie problemów 
w przypadku awarii podległych 
maszyn i urządzeń; dbanie o czy-
stość maszyn; czynny udział we 
wdrażaniu udoskonaleń w pro-
dukcji; kontrola podstawowych 
parametrów procesów; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● pomoc księgowej 
wykształcenie wyższe, prefe-
rowane kierunki: ekonomia, 
rachunkowość lub pokrewne; 
min. 2 lata doświadczenia na 
podobnym stanowisku; znajo-
mość zasad rachunkowości oraz 
programu księgowego Comarch 
ERP Optima, modułów: Kasa/
Bank, Handel, Księga Handlowa, 
Kadry i Płace, Środki Trwałe; 
dobra znajomość MS Office, 
umiejętność obsługi PUE ZUS, 
komunikatywna znajomość 
jęz. angielskiego; zakres zadań: 
wystawianie i bieżący nadzór 
nad obiegiem dokumentów 
finansowych, prowadzenie 
dok. księgowej, koordynacja 
bieżących spraw finansowych, 
współpraca z zewnętrznym 
biurem rachunkowym, kontakt 

z klientem – windykacja, jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● stolarz 
wykształcenie zawodowe/śred-
nie; doświadczenie zawodowe 
mile widziane; praca na samo-
dzielnym stanowisku, wykony-
wanie prac stolarskich; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice 
i miasta ościenne;

● ciągacz drutu 
wykształcenie: brak wymagań; 
doświadczenie zawodowe: 2 la-
ta; mile widziane doświadczenie 
w obsłudze wózków widłowych 
oraz wciągników, wciągarek 
i suwnic, dobry stan zdrowia; 
pracodawca oferuje stabilne 
zatrudnienie, atrakcyjne wyna-
grodzenie – stawka godzinowa 
plus dodatki, atrakcyjny system 
premiowania, ubezpieczenia 
grupowe i bogaty pakiet świad-
czeń socjalnych; trzy zmiany; 
umowa-zlecenie przez pierwszy 
miesiąc, później umowa o pracę; 
miejsce pracy: Gliwice;

● kontroler jakości 
wykształcenie min. średnie; za-
kres obowiązków: zachowanie 
najwyższego poziomu jakości; 
współpraca z działem produkcji 
i sprzedaży; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki 
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 

lub telefoniczny w PuP Gliwice, pl. Inwalidów 
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. 

od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd  
Pracy w Gliwicach

Oferty z 3 grudnia 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Poszukujemy  
kandydatów  

na stanowisko:

ustawiacz
Miejsce pracy: Gliwice

http://bip.gliwice.eu
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://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
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OGŁOSZeNIA
oferty pracy nieruchomości

komendant Straży Miejskiej w Gliwicach,  
ul. Bolesława Śmiałego 2A, 44-121 Gliwice,

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

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, 
b) 2 lata stażu pracy,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności 

prawnych,
d) posiadanie obywatelstwa polskiego,
e) korzystanie z pełni praw publicznych,
f) cieszenie się nienaganną opinią,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za ścigane z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe.

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

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych (DzU z 2019 r., poz. 
1282 z późn. zm.),

• ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o finansach 
publicznych (DzU z 2019 r., poz. 869  
z późn. zm.),

• ustawa z 30 stycznia 2018 r. o rachunko-
wości (DzU z 2019 r., poz. 351 z późn.zm.);

b) dobra znajomość komputera.

3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
a) umiejętność sprawnej i efektywnej organi-

zacji pracy,
b) umiejętność pracy w sytuacjach stresujących,
c) komunikatywność,
d) dyspozycyjność,
e) odpowiedzialność.

4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy,
b) formularze oświadczeń,
c) życiorys zawodowy CV.

uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 
a i b, dostępne są do pobrania w ogłoszeniu 

zamieszczonym na stronie internetowej http://
sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw oraz sporządzanie do-

kumentacji w zakresie zawierania umów 
cywilno-prawnych,

b) prowadzenie ewidencji zaangażowania wy-
datków oraz dochodów budżetowych,

c) prowadzenie ewidencji wykorzystania planu 
wydatków budżetowych w ujęciu budżetu 
zadaniowego,

d) dekretowanie i wprowadzanie dokumentów 
księgowych do programu finansowo-księgo-
wego, 

e) sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz 
pozostałych sprawozdań opisowych w zakre-
sie wydatków, dochodów budżetowych, Za-
kładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

f) przygotowanie analiz oraz rozliczeń finanso-
wych,

g) prowadzenie analitycznej ewidencji do-
chodów budżetowych w zakresie rozliczeń 
należności,

h) rozliczanie należności budżetowych w zakre-
sie zajęć komorniczych,

i) prowadzenie ewidencji w rejestrach sprzeda-
ży i zakupu w zakresie rozliczeń podatku od 
towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji 
VAT,

j) prowadzenie księgowości kasy zapomogowo
-pożyczkowej pracowników Straży Miejskiej 
w Gliwicach (przygotowywanie przelewów).

6. Warunki pracy: 
a) praca w biurze przy monitorze ekranowym 

powyżej połowy dobowego wymiaru czasu 
pracy,

b) miejsce pracy: budynek Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

c) praca pod presją czasu,
d) tryb pracy: 8 godzin dziennie w równoważ-

nym systemie czasu pracy w 4-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym,

e) umowa o pracę zgodnie z art. 16 ustawy 
o pracownikach samorządowych z 21 listo-
pada 2008 r. 

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w mie-
siącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:

a) docelowe stanowisko przewidziane dla pra-
cownika realizującego wyżej opisany zakres 
zadań to specjalista,

b) zatrudnienie nastąpi na stanowisko ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji po-
siadanych przez kandydata wyłonionego do 
zatrudnienia w wyniku naboru,

c) dodatkowe atuty: możliwość korzystania 
z własnej siłowni,

d) planowany termin zatrudnienia: styczeń  
2021 r.

9. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kom-
plet własnoręcznie podpisanych dokumentów do 
siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach lub prze-
słać je za pośrednictwem poczty w terminie do  
11 grudnia 2020 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

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

„kandydat na stanowisko urzędnicze w Straży 
Miejskiej w Gliwicach” albo drogą elektronicz-

ną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za złożone w terminie, 
jeżeli wpłyną na ww. adres do 11 grudnia 2020 r. 
do godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elek-
troniczną, należy podpisać dokumenty i wykonać 
ich fotokopie. Pracownik Wydziału Organizacyj-
no-Finansowego będzie się kontaktował w celu 
przekazania numeru referencyjnego.
Oświadczenia, życiorys i kwestionariusz powinny 
być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy 
sporządzić w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – 
NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 
30 grudnia 2020 r.
10. Inne informacje: 

a) selekcja kandydatów przeprowadzona 
zostanie tylko na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej,

b) planowany termin rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na stronie interneto-
wej Straży Miejskiej w Gliwicach.

c) dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/338-19-74 lub po-
przez e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

nabór nr kD.210.34.2020.IR-3

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie 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 informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
28 grudnia 2020 r.: 
• osobiście w Biurze Podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr kD.210.35.2020.IR-4  

urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Inwestycji i Remontów  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie 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 informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
30 grudnia 2020 r.: 
• osobiście w Biurze Podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
19 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1097/2, obręb żerniki, położonej 
w Gliwicach przy ul. Panufnika, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
259 000,00 zł
Wadium: 25 900,00 zł
Minimalne postąpienie: 2590,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg da-
nych z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 1097/2, obręb żerniki, użytki: RIVb 

– grunty orne, o pow. 0,0819 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00095483/8.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/2, obręb Żerniki, położona jest 
we wschodniej części miasta. Kształt działki 
zbliżony do prostokąta. Działka zagospoda-
rowana zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowe-
go do drogi publicznej, tj. ul. Omańkowskiej, 
poprzez drogę wewnętrzną, tj. ul. Panufnika 
(dz. nr 1097/14, obręb Żerniki). Ulica Panuf-
nika jest nieurządzoną drogą wewnętrzną, 
która jest w złym stanie technicznym. Ponadto 
nie jest zaliczona do pasów dróg publicznych, 
wobec czego nie jest objęta przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie 
czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni 
oraz oznakowania. Zarząd Dróg Miejskich nie 
planuje jej remontu ani zaliczenia jej do kate-
gorii dróg publicznych. Wobec czego, wszelkie 
działania prowadzące do poprawy istnieją-
cego standardu infrastruktury drogowej na 
działce nr 1097/14, obręb Żerniki, stanowiącej 
dojazd i drogę wewnętrzną (ul. Panufnika), 
potencjalni nabywcy będą zobligowani wy-
konać na własny koszt i własnym staraniem. 
W przypadku konieczności pozyskania tytułu 
prawnego do dysponowania nieruchomością 
nr 1097/14, obręb Żerniki, na cele budowlane, 
np. w celu podniesienia standardu istniejącej 
infrastruktury drogowej, należy wystąpić do 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach w celu 
zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr 
1097/2, obręb Żerniki, winna zostać poprze-
dzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki 
włączenia ruchu drogowego z działki do drogi 
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, 
gdyż uzależnione są one od natężenia ruchu, 
które będzie generować inwestycja oraz innych 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nierucho-
mości. Warunki techniczne podłączenia do sie-
ci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może prze-
chodzić sieć drenarska. W momencie przepro-
wadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić 
na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel działki nr 1097/2, obręb 
Żerniki, zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie, 
treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej oraz zapisami miej-
scowego planu zagospodarowania terenu, 
w granicach którego położona jest przed-
miotowa działka. Nabywca przejmuje działkę  
nr 1097/2, obręb Żerniki, w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 1097/2, obręb Żerniki, położona jest 
na terenie, dla którego od 23 września 2004 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru położonego 
po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, sta-
nowiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach. 
Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXI/576/2004 z 8 lipca 
2004 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmioto-
wa działka, znajduje się w jednostce funkcjo-

nalnej o symbolu E4.2/TU z funkcją wiodącą 
TU – co oznacza: tereny zabudowane inne 
– usługowe, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. 

maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie 

czynnych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 

wysokość zabudowy (z dopuszczeniem 
podpiwniczenia i poddasza użytkowe-
go) – p.III.p.;

i funkcją wiodącą TM – co oznacza: tereny 
mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej, 
małych domów mieszkalnych, wielorodzin-
nego i zbiorowego zamieszkania, dla których 
obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. 

maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie 

czynnych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wyso-

kość zabudowy (z dopuszczeniem podpiw-
niczenia i poddasza użytkowego) – p.IV.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła 
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Żerniki, położoną po wschodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej. Działka nr 1097/2, obręb Żer-
niki, znajduje się w granicach opracowania 
projektu planu, sporządzanego na podstawie 
tej uchwały.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 19 stycznia 2021 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu uka-
że się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu 
w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzycho-
dzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 
r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości 
(t.j. DzU z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) – or-
ganizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni 
przed otwarciem przetargu, może zamieścić 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach infor-
mację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków uczestnik przetargu bę-
dzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 25 900,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,  
dz. nr 1097/2, obręb Żerniki, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, 
na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 14 stycznia 2021 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,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

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

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) zaświadcze-
nie o wpisie do ewidencji działalności go-
spodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-2592/2020 z 29 lipca 2020 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ust-
nego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geode-
zyjnie jako niezabudowana działka nr 1097/2, 
obręb Żerniki, o powierzchni 0,0819 ha,  
KW nr GL1G/00095483/8, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Panufnika, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krót-
szy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomie-
nia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowią-
zany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawar-
ty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 18 lutego 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów  
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane bę-
dzie przedłożenie, przed wyznaczonym termi-
nem, aktu stosownego zezwolenia na nabycie 
nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-
-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

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),

oGŁaSZa

INFORMAcJA SZcZeGóŁOWA o OchRONIe DANych OSOBOWych 
ZBIeRANych PRZeZ uRZĄD MIeJSkI W GlIWIcAch1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

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

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

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

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

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-strazach-gminnych/?on=21.11.2016
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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OGŁOSZeNIA
nieruchomości

oferuje  
do wynajęcia: 

• pomieszczenie biurowe 
w budynku „A” o po-
wierzchni 35,2 m2,

• pomieszczenie biurowe 
w budynku „C” o powierzchni 46,1 m2,

• pomieszczenia biurowe w budynku „M” 
o powierzchni 17,2 m2/27,6 m2/49,7 m2,

• pomieszczenia klimatyzowane, dostęp-
ne miejsca parkingowe bezpośrednio 
przy biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochra-
niany przez profesjonalną firmę oraz 
monitorowany telewizją przemysło-
wą 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,

• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Logi-

styki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Inter-

modal.

Dojazd Drogową Trasą Średnicową,  
4 km od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84  

lub e-mail: marketing@scl.com.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o 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, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego  
w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość:

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

przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 35/SP/2020 do 23 grudnia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
18 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 1097/1, obręb żerniki, położonej w Gliwicach przy  
ul. Panufnika, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
257 000,00 zł
Wadium: 25 700,00 zł 
Minimalne postąpienie: 2570,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg da-
nych z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 1097/1, obręb żerniki, użytki: RIVb 

– grunty orne, o pow. 0,0813 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00095484/5.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/1, obręb Żerniki, położona jest 
we wschodniej części miasta. Kształt działki 
zbliżony do prostokąta. Działka zagospodaro-
wana zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego 
do drogi publicznej, tj. ul. Omańkowskiej, po-
przez drogę wewnętrzną tj. ul. Panufnika (dz. 
nr 1097/14, obręb Żerniki). Ulica Panufnika 
jest nieurządzoną drogą wewnętrzną, która 
jest w złym stanie technicznym. Ponadto nie 
jest zaliczona do pasów dróg publicznych, wo-
bec czego nie jest objęta przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w zakresie 
czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni 
oraz oznakowania. Zarząd Dróg Miejskich nie 
planuje jej remontu ani zaliczenia jej do kate-
gorii dróg publicznych. Wobec czego, wszelkie 
działania prowadzące do poprawy istniejącego 
standardu infrastruktury drogowej na działce 
nr 1097/14, obręb Żerniki, stanowiącej dojazd 
i drogę wewnętrzną (ul. Panufnika), potencjalni 
nabywcy będą zobligowani wykonać na wła-
sny koszt i własnym staraniem. W przypadku 
konieczności pozyskania tytułu prawnego do 
dysponowania nieruchomością nr 1097/14, 
obręb Żerniki, na cele budowlane, np. w celu 
podniesienia standardu istniejącej infrastruk-
tury drogowej, należy wystąpić do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach w celu zawarcia 
umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce 
nr 1097/1, obręb Żerniki, winna zostać po-
przedzona złożeniem wniosku (4a) do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, bowiem warunki 
włączenia ruchu drogowego z działki do drogi 
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, 
gdyż uzależnione są one od natężenia ruchu, 
które będzie generować inwestycja oraz innych 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomo-
ści. Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może prze-
chodzić sieć drenarska. W momencie przepro-
wadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić 
na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel działki nr 1097/1, obręb 
Żerniki, zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu i stanem nieruchomości w te-
renie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania tere-
nu, w granicach którego położona jest przed-
miotowa działka. Nabywca przejmuje działkę  
nr 1097/1, obręb Żerniki, w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działka nr 1097/1, obręb Żerniki, położona jest 
na terenie, dla którego od 23 września 2004 r. 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego po 
wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, stano-
wiącego część dzielnicy Żerniki w Gliwicach. 
Plan ten uchwalony został przez Radę Miejską 
w Gliwicach uchwałą nr XXI/576/2004 z 8 lipca 
2004 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmioto-
wa działka, znajduje się w jednostce funkcjo-

nalnej o symbolu E4.2/TU z funkcją wiodącą 
TU – co oznacza: tereny zabudowane inne 
– usługowe, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. 

maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie 

czynnych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wyso-

kość zabudowy (z dopuszczeniem podpiw-
niczenia i poddasza użytkowego) – p.III.p.; 

i funkcją wiodącą TM – co oznacza: tereny 
mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej, 
małych domów mieszkalnych, wielorodzin-
nego i zbiorowego zamieszkania, dla których 
obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. 

maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie 

czynnych – pow. minimalna) – 30,;
• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wyso-

kość zabudowy (z dopuszczeniem podpiw-
niczenia i poddasza użytkowego) – p.IV.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła 
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gli-
wice dla obszaru obejmującego część Osiedla 
Żerniki, położoną po wschodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej. Działka nr 1097/1, obręb Żer-
niki, znajduje się w granicach opracowania 
projektu planu, sporządzanego na podstawie 
tej uchwały.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 18 stycznia 2021 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu uka-
że się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu 
w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 
31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzycho-
dzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a roz-
porządzenia Rady Ministrów z 14 września  
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowa-
dzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. 
zm.) – organizator przetargu, na okres co naj-
mniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
informację o zmianie sposobu przeprowadze-
nia przetargu, tj. przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób 
przy użyciu tych środków uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 25 700,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg,  
dz. nr 1097/1, obręb Żerniki, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 13 stycznia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

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

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe – zgodnie 
ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

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

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez osobę/y, na rzecz której/których bę-
dzie ewentualnie nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach – w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna pro-
wadząca działalność gospodarczą, należy 
okazać: aktualny (wydany w okresie 3 mie-
sięcy przed przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej) lub aktualne (wydane w okresie 
3 miesięcy przed przetargiem) zaświad-
czenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-2591/2020 z 29 lipca 2020 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geode-
zyjnie jako niezabudowana działka nr 1097/1, 
obręb Żerniki, o powierzchni 0,0813 ha,  
KW nr GL1G/00095484/5, położonej w Gliwi-
cach przy ul. Panufnika, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej 
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej na 
rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia prze-
targu, tj. do 17 lutego 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przed-
łożenie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nierucho-
mości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat wa-
runków przetargu udzielą pracownicy Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A 
w Gliwicach, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-64-
-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się we-
dług zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU 
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

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),

oGŁaSZa

INFORMAcJA SZcZeGóŁOWA o OchRONIe DANych OSOBOWych 
ZBIeRANych PRZeZ uRZĄD MIeJSkI W GlIWIcAch1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

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

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

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

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

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

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) 
został podany do publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/48/2020 do 21 grudnia 2020 r.

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o:

1. Ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za 
najem stanowiska garażowego przy ul. Opolskiej (działka 208/1, obręb centrum, 
pow. 15,34 m2).
Termin przetargu: 22 grudnia 2020 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego (pok. 108).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.tbs2.pl

2. Sprzedaży 2 mieszkań 3-pokojowych (ul. Warszawska 37D – stan deweloperski), 
pow. 67 m2, cena: 5900,00 zł/m2

oraz miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym pod budynkiem, cena: 
30 000,00 zł – 45 000,00 zł.

3. Sprzedaży mieszkania – ul. Graniczna 79/8 („pod klucz”), cena: 5900,00 zł/m2.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej http://www.tbs2.pl/oferta/mieszka-
nia-na-sprzedaz/lista-dostepnych-lokali/.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32/300-00-38, tbs@tbs2.pl.
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OGŁOSZeNIA

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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

ul. kOZIelSkA 24, lokal nr 13, 
II piętro, pow. 78,12 m2 + piwnica:  
5,44 m2, 2 pokoje, kuchnia, komór-
ka, 2 przedpokoje, dostęp do Wc 
(pozostającego w częściach wspól-
nych nieruchomości) odbywa się 
z klatki schodowej, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 182 100,00 zł
Wadium: 18 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. chORZOWSkA 36, lokal nr 5, 
II piętro, pow. 91,39 m2, 3 poko-
je, kuchnia, łazienka, garderoba, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 12.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 193 600,00 zł
Wadium: 19 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. RyBITWy 17, lokal nr 15, III pię-
tro, pow. 37,42 m2, 1 pokój, pokój 
z aneksem kuchennym, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2021 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 118 900,00 zł
Wadium: 11 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 grudnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej go-
dziny z minutami, prosimy kontaktować się do 
28 grudnia 2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, 
telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2021 r.

ul. BŁ. cZeSŁAWA 50, lokal nr 12, 
parter, pow. 16,90 m2 + piwnica: 
2,16 m2, 1 pokój z aneksem kuchen-
nym (dostęp do Wc stanowiącego 
część wspólną nieruchomości odby-
wa się z klatki schodowej), lokal do 
generalnego remontu

Termin przetargu: 11 stycznia 2021 r., godz. 10.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 44 400,00 zł
Wadium: 4500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 grudnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 28 grudnia 2020 r. z ROM 2, Oddz. 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2021 r.

ul. BŁ. cZeSŁAWA 50, lokal nr 18, 
III piętro, pow. 18,18 m2 + piwnica: 
3,41 m2, 1 pokój z aneksem kuchen-
nym (dostęp do Wc stanowiącego 
część wspólną nieruchomości odby-
wa się z klatki schodowej), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2021 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 46 300,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 grudnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 28 grudnia 2020 r. z ROM 2, Oddz. 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2021 r.

ul. BŁ. cZeSŁAWA 50, lokal nr 19, 
III piętro, pow. 37,10 m2 + piwnica: 
4,96 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka 
(dostęp do Wc stanowiącego część 
wspólną nieruchomości odbywa się 
z klatki schodowej), lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2021 r., godz. 12.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 108 400,00 zł
Wadium: 10 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 grudnia 
2020 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 28 grudnia 2020 r. z ROM 2, Oddz. 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2021 r.

ul. NOWy ŚWIAT 2, lokal nr 7, III pię-
tro, pow. 33,93 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu (w lo-
kalu brak instalacji wod.-kan.)
Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
Wadium: 7100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. DOlNych WAŁóW 19B, lokal  
nr I, parter (oficyna), pow. 28,77 m2, 
3 pomieszczenia, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 9.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 54 900,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. chuDOBy 5, lokal nr 18, IV pię-
tro-poddasze (oficyna), pow. 
31,08 m2, 3 pomieszczenia, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 58 300,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. DuBOIS 6A, lokal nr 10, parter 
(oficyna), pow. 55,06 m2, 4 po-
mieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 10.45

Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 101 200,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

ul. ŚWIĘTOkRZySkA 1, lokal nr I, 
parter, pow. 124,78 m2, 9 pomiesz-
czeń, Wc, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2021 r., godz. 9.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 360 600,00 zł
Wadium: 36 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 grudnia 2020 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami, 
prosimy kontaktować się do 28 grudnia 2020 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 2021 r.

ul. BŁ. cZeSŁAWA 50, lokal nr I, par-
ter, pow. 16,47 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 11 stycznia 2021 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 57 000,00 zł
Wadium: 5700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 grudnia 2020 
r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny z mi-
nutami, prosimy kontaktować się do 28 grudnia 
2020 r. z ROM 2, Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 5 stycznia 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 zdyscypli-
nowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji 
(informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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.

nieruchomości

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

że w 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.

garaży przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
ustanego przetargu nieograniczonego oraz 
oddania w użytkowanie wieczyste gruntu 
niezbędnego do korzystania z garażu:
• nr 623/2020, 628/2020 do dnia 23 grudnia 2020 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze 
sprzedażą ułamkową części gruntu  
z jednoczesnym potrąceniem  
od ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr 594–595/2020, 597/2020 do 22 grudnia 2020 r.;
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 699/2020 do 20 grudnia 2020 r.;
lokali przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 458/2020 do 21 grudnia 2020 r.,
• nr 539/2020 do 22 grudnia 2020 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz na-
jemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr 569–570/2020 do 22 grudnia 2020 r.,
• nr 567/2020, 576/2020, 683/2020, 696/2020 do 

23 grudnia 2020 r.,
• nr 724–725/2020 do 23 grudnia 2020 r.;
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia:
• nr 545–546/2020 do 21 grudnia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

WycIĄG Z OGŁOSZeNIA 
o PrZETArGU

Przedsiębiorstwo  
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach 

(zwana dalej „Spółką”)

ogłasza II PRZeTARG uSTNy NIeOGRANIcZONy (AukcJĘ) 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej, będącej własnością Spółki, skła-
dającej 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 zagospodarowania

1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr IX/113/2011  
z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca  
2011 r., poz. 3019), działka nr 57/1 objęta jest w większości symbo-
lem: 9UP – tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w pozostałej, 
nieznacznej części, przedmiotowa działka 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 3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset 
trzydzieści pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w prze-
targu, powiększona o należny podatek VAT.

III. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.30, w auli 
w siedzibie Spółki, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36.

IV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy 
tysiące pięćset  złotych).

V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek Spółki, 
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 
0008 2008 0010 0055 0001, w terminie do 14 grudnia 2020 r.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Spółki oraz opublikowane wraz z Regulaminem przetargu 
(aukcji) na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.skladowi-
skogliwice.pl, w zakładce „O firmie” – „Przetargi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracow-
nicy Spółki: tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, 
faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: Przedsiębiorstwo Zago-
spodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

Górnośląska Agencja 
Przedsiębiorczości  
i Rozwoju Spółka  

z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Gliwicach,  

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, 
tel. 32/339-31-10, faks 32/339-31-17, 

ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego 
ograniczonego mającego na celu  

sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wcho-
dzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb 
Bojkowskie Pola, obejmująca działkę o nu-
merze 221/16 o powierzchni 0,0875 hektara.
Działka nr 221/16, obręb Bojkowskie Pola, powstała 
w wyniku podziału działki nr 221/12 o powierzchni 
40,3815 ha, ujawnionej w Księdze Wieczystej o nume-
rze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nie-
ruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji 
Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach na 
podstawie aktu notarialnego z 1 marca 2017 r. Prawo 
własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Roz-
woju Sp. z o.o. w Księdze Wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wy-
szczególnionymi w Księdze Wieczystej o numerze 
GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. 
Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest 
przeznaczona pod działalność lotniczą oraz lotniczą 
działalność szkoleniową. 
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny 
metra kwadratowego netto nieruchomości.
Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto/m2.
liczba postąpień – minimum jedno.
cena wywoławcza 1 m2 ww. nieruchomości wynosi: 
250,00 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt zło-
tych i zero groszy), a 307,50 zł brutto (słownie: trzysta 
siedem złotych i pięćdziesiąt groszy).
Wartość netto całej nieruchomości, tj. działki o nu-
merze 221/16 wynosi 218 750,00 zł (słownie: dwieście 
osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 
i zero groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.
cena brutto całej nieruchomości, tj. działki o nu-
merze 221/16, wraz z 23% podatkiem VAT wynosi  
269 062,50 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć 
tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy)  
– cena wywoławcza całej nieruchomości.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wy-
sokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zło-
tych i zero groszy), płatne na rachunek Górnośląskiej 
Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o.o. 
w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) 
w terminie do 14 grudnia 2020 r. do godz. 15.30.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 
15 grudnia 2020 r. o godz. 9.30 w siedzibie Górnoślą-
skiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. 
w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie 
pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wy-
maganymi dokumentami do 15 grudnia 2020 r. do 
godz. 9.00 w siedzibie organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji 
Istotnych Warunków Przetargu”, którą organizator 
przetargu udostępnia zainteresowanym w formie 
elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na 
adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od 3 grudnia 
2020 r., godz. 8.00 do 14 grudnia 2020 r., godz. 15.00. 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na 
zasadach określonych w „Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Przetargu”.
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  
Sp. z o.o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknię-
cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 802, obręb Sośnica, zapisanej w kW nr Gl1G/ 

00063885/3, o powierzchni 0,0636 ha. Przedmiotowa 
działka położona jest w Gliwicach przy ul. Poznańskiej 
i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 147 000,00 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 14 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r. 
------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: 
• dz. nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 0,0497 ha,  

kW nr Gl1G/00024024/4, użytek B – tereny mieszkaniowe, 
położona przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

Termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., o godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*. 
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.).
Wadium: 19 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 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 wyso-

kość 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.

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii 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  
https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nieruchomości” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licy-
tujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze 
budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie interne-
towej urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu  
w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• nr 233/2020 do 22 grudnia 2020 r.,
• nr 236/2020 do 23 grudnia 2020 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• nr 221/2020 do 18 grudnia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,
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KULTUrA

„Białoruś obrażona” w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego to grudniowa pre-
miera Teatru Miejskiego w Gliwicach. Przedstawienie na podstawie tekstu 
Andrieja kuriejczika będzie miało swoją wirtualną premierą 10 grudnia.

„Białoruś obrażona” powstała 
jako znak solidarności z biało-
ruskimi ludźmi teatru, zwal-
nianymi z pracy w Mińsku czy 
Grodnie. Wiele w tej sztuce 
nawiązań do rzeczywistości, 
atmosfery zrewoltowanej ulicy, 
przemocy i strachu Białorusi-
nów. To gorączkowa kronika 
wydarzeń, które rozegrały się 
całkiem niedawno, tuż za 
wschodnią granicą Polski.

– To zrealizowany jako tzw. Ma-
stershot Teatr TV, z elementami 
umownymi, formalnymi, jak 
i prawie filmowymi wariacjami 
na temat. W tym teatralnym 
labiryncie wszystko doskonale 
się ze sobą splata i wszystko 
jest bardzo ze sobą połączone. 

Mamy nadzieję, że polscy i bia-
łoruscy widzowie odczytają ten 
klucz i staną się bliskimi świad-
kami opowiadanych przez nas 
wydarzeń. Uważamy, że tak 
desperacka, otwarta i odważ-

na wola wyrażenia sprzeciwu 
i szczere dążenie do demokra-
tycznych zmian w kraju, który 
jest naszym bezpośrednim 
sąsiadem, a spora część jego 
obywateli zamieszkuje (również 
z powodów politycznych) nasz 
kraj, warta jest wszelkiej pomo-
cy – mówi Jerzy Jan Połoński, 
reżyser spektaklu.

Internetowa premiera spektaklu 
„Białoruś obrażona” rozpocznie 
się 10 grudnia o godz. 20.00 czasu 
polskiego i o godz. 21.00 czasu 
białoruskiego, na kanale YouTube 
Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
Przedstawienie będzie dostępne 
w języku polskim z napisami w ję-
zyku rosyjskim.  (mm)

kronika obrażonego krajuPalmJazz na bis

koncert „Wesoły Wędrownik” z muzyką Norberta Blachy odbył się w tym 
roku w naszym mieście po raz ósmy. Mimo pandemii muzycy porwali pu-
bliczność – tym razem w przestrzeni wirtualnej.

Norbert Blacha był gliwickim 
kompozytorem, pianistą, orga-
nistą i aranżerem. Był związany 
między innymi z nurtem muzyki 
religijnej. Zmarł w 2012 roku, 
ale jego twórczość żyje. Pamięć 
o muzyce Norberta Blachy pod-
trzymuje jego córka, Gabriela 
Blacha-Cupiał. Skrzypaczka, 
wokalistka i kompozytorka 
z grupą świetnych muzyków 

zarejestrowała występ „Weso-
łego Wędrownika” w Centrum 
Kultury Jazovia.

– W czasie koncertu można było 
usłyszeć zarówno aranżacje 
tradycyjnych gospli, takich jak 
„Roll Jordan Roll” czy „On that 
day”, jak również kompozycje 
do polskich tekstów, np. „Chwyć 
Boga dłoń” i „Wesoły Wędrow-

nik”. Słuchając, można było 
doświadczyć niezwykle bogatej 
i różnorodnej twórczości Nor-
berta Blachy – mówi Gabriela 
Blacha-Cupiał.

Koncert nadal jest dostępny 
w serwisie YouTube na kanale 
Centrum Kultury Jazovia. Projekt 
był dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)

W tym roku po raz drugi galeria na6 organizuje 
sprzedaż zdjęć polskich fotografików. Dochód trafi 
do hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach.

Na wystawę w galerii na6 (ul. 
Matejki 6) swoje prace poda-
rowali między innymi Wojciech 
Plewiński, Janusz Gajos, Marcin 
Kydryński, Tomasz Sikora, Piotr 
Gruszka, fotograficy zrzeszeni 
w ZPAF okręgu Śląskim, Stowa-
rzyszenia Fotografów „Przeciw 
nicości” i Fotoklubu RP. Fotografie 
można kupić do 23 grudnia. 

W grudniu Hospicjum można 
wesprzeć jeszcze w inny sposób 
– kupując kalendarz na 2021 rok. 
Sprzedaż prowadzi kancelaria 
parafialna przy kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Gliwicach (ul. Daszyńskiego 2, 
codziennie w godz. 9.00–12.00 
i 13.00–18.00). 
 (mm)

ledwo wybrzmiały ostatnie dźwięki solowego kon-
certu krzysztofa kobylińskiego, który zakończył 
tegoroczny festiwal PalmJazz, a już mamy dla was 
dokładkę. W grudniu na jazzową publiczność czeka 
sześć kolejnych występów.
15 grudnia wieczór rozpocznie się 
o godz. 19.00 muzyką izraelskich 
artystów: wystąpią Dima Gorelik 
Trio i reut rivka. Później, o godz. 
21.30, scena będzie należeć do 
damy polskiej piosenki – Hanny 
Banaszak. Na 16 grudnia także 
zaplanowano dwa koncerty. 
Zagrają Stechek i cieszący się 
wielką popularnością popowy 

zespół Mikromusic. 17 grudnia 
zapraszamy na występ Paweł 
Kaczmarczyk Trio oraz Karen 
Edwards i Eljazz Trio.

Bilety w cenie 5 zł można kupić 
na stronie sprzedaz.jazovia.pl.  
Wszystkie wydarzenia będą 
transmitowane na portalu Vimeo. 
 (mm)

Na rzecz  
Hospicjum

Gliwicki gospel
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