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DRuGa stRoNa W obiektYWie

industriada, rajdy  
i świetna zabawa
11 września bawiliśmy się przy Radiostacji na pikniku rodzinnym „Techniczne historie 
w stylu steampunk”. Odkrywaliśmy nowinki techniczne z przeszłości i przyszłości! 
Atrakcji było co nie miara, bo w obchody Industriady – Święta Szlaku Zabytków 
Techniki w naszym mieście włączył się także Oddział Odlewnictwa Artystycznego 
Muzeum w Gliwicach. Poza industrialnymi przeżyciami świetną zabawę i sporą dawkę 
adrenaliny zagwarantowała Gliwicka Gra Rodzinna 360 Stopni.

12 września na starcie zameldowały się dwuosobowe drużyny, które stanęły do 
sportowej rywalizacji na trasie Gliwickiego Rajdu Przygodowego 360 Stopni. Biegiem, 
rowerem, na rolkach – uczestnicy pokonywali kilometry na różne sposoby, po drodze 
„zaliczając” zadania-niespodzianki.
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Gliwicki Rower Miejski rozpoczął 
sezon 29 maja. Zarządza nim 
konsorcjum warszawskich firm 
Orange Polska S.A. i Roovee S.A. 
Mamy 30 stacji i w sumie 300 
rowerów: 295 standardowych, 
2 tandemy i 3 rowery familijne 
cargo. System funkcjonuje przez 
całą dobę, siedem dni w tygodniu. 
Każda stacja została wyposażona 
w panel informacyjny, na stronie 
internetowej www.gliwickiro-
wermiejski.pl można się zareje-
strować, sprawdzić dostępność 
rowerów i miejsc postojowych na 
poszczególnych stacjach. Pierwsze 
15 minut wypożyczenia rowerów 
jest darmowe. Każda kolejna mi-
nuta to koszt jedynie 5 groszy. 

Wypożyczenie roweru jest bardzo 
proste – wystarczy pobrać mobil-
ną aplikację roovee, założyć konto 
i zasilić je kwotą minimalną 10 zł 
(przelewem lub kartą), zeskano-
wać kod QR znajdujący się przy 
kierownicy lub blokadzie nad 
tylnym kołem i gotowe! Należy 

pamiętać, by po zakończeniu prze-
jażdżki i odstawieniu roweru na 
jedną ze stacji, zamknąć ręcznie 
blokadę tylnego koła.

Nie każdy 
jest w stanie 
to docenić 

Od początku sezonu już 40 ro-
werów zostało uszkodzonych, 
a 6 całkowicie zdewastowanych. 
Straty wynoszą około 14,5 tys. zł. 
Kto ponosi te koszty? Częściowo 
sprawcy szkód, o ile uda się ich 
ustalić i obciążyć karami regula-
minowymi. Gdy nie wiadomo, 
kto jest sprawcą dewastacji, 
koszt naprawy rowerów ponosi 
operator. Może to wpłynąć na 
wzrost ceny eksploatacji systemu 
w przyszłych sezonach, a tym sa-
mym na wzrost kosztu kolejnych 
minut jazdy. 

Warto zatem dbać o nasze miejskie 
rowery, korzystać z nich zgodnie 
z przeznaczeniem, nie porzucać 

w krzakach i przede wszystkim – 
nie niszczyć! Warto też zgłaszać 
zauważone akty wandalizmu od-
powiednim służbom, np. straży 
miejskiej lub policji, aby kosztem 
naprawy roweru można było ob-
ciążyć sprawcę, a nie nasze własne 
portfele. 

Widzisz rower GRM po-
zostawiony poza wyzna-
czonym miejscem? od-
prowadź go na najbliższą 
stację – otrzymasz bonus 
w wysokości 5 zł. 

Lokalizacje stacji można spraw-
dzić w Geoportalu rowerzysty 
na stronie internetowej: https://
geoportal.gliwice.eu/gpt4/?pro-
file=5524815.

Odpowiedzi na pytania doty-
czące GRM można uzyskać pod 
numerem telefonu 88/77-66- 
-833. Sezon GRM zakończy się  
30 listopada. (mf)

Gliwicki Rower Miejski działa w tym sezonie w ramach Gliwickiego 
budżetu obywatelskiego, co potwierdza, że mieszkańcy chcą korzy-
stać z miejskich rowerów. Niestety zdarza się, że rowery miejskie są 
nieodpowiednio użytkowane, a nawet dewastowane. Widzisz, że 
ktoś niszczy lub używa nieprawidłowo rower GRM? Zgłoś to!

aktualNośCi

Za nami kolejna odsłona targów budownictwa eXPo-
buD. Dwudniowe wydarzenie w arenie Gliwice cieszyło 
się sporym zainteresowaniem – z profesjonalnych porad 
i oferty kilkudziesięciu wystawców skorzystało liczne 
grono odwiedzających.
– Bardzo się cieszymy, że targi 
budownictwa wróciły do Areny 
Gliwice, że po wielu miesiącach 
wyłączenia pandemicznego znów 
powraca normalność, również 
w tej dziedzinie. Przyjechało wielu 
wystawców z dalekich zakątków 
Polski, a nawet z zagranicy. To po-
twierdza, że jesteśmy postrzegani 
jako miasto rozwijające się i jako 
dynamiczny rynek konsumentów 
– mówi prezydent Gliwic adam 
Neumann.

Podczas dwudniowego wydarze-
nia odbyły się panele budowlane, 

instalacyjne i wyposażenia wnętrz 
oraz kiermasz roślin ozdobnych. 
Można było znaleźć ekologiczne 
rozwiązania do domu i ogrodu, 
pompy ciepła, systemy fotowolta-
iczne, odnawialne źródła energii 
oraz skorzystać z konsultacji i po-
znać nowości z branży budowlanej 
i ogrodniczej. Zaprezentowały się 
też firmy branży deweloperskiej, 
instalacyjnej, ogrodniczej oraz ka-
miennej i ceramicznej. Miłośnicy 
klasycznego i nowoczesnego wy-
kończenia terenów wokół domu 
mieli z kolei okazję zapoznać się 
z ofertą wystawców prezentujących 

kamień naturalny i tarasy kompo-
zytowe. Ponadto na stoisku Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach można było 
zapoznać się z informacjami  o pro-
gramach dofinansowania zmiany 
ogrzewania, które przekazywali 
pracownicy Wydziału Środowiska. 
Zgodnie z tradycją odbył się też 
konkurs na najlepszych wystawców 
i najlepsze produkty.

Targi EXPOBUD to impreza tema-
tyczna poświęcona szeroko poję-
tej branży budowlanej, w której 
uczestniczą wystawcy, eksperci 
oraz miłośnicy urządzania i deko-
rowania domu. Jeżeli ktoś przegapił 
tegoroczny EXPOBUD, powinien 
wypatrywać kolejnego tego typu 
wydarzenia – Targi Budownictwa to 

stały punkt na mapie branżowych 
imprez w Gliwicach!

Targi zorganizowała Agencja 
Informacyjno-Reklamowa „Pro-

mocja” we współpracy z Areną 
Gliwice. Współgospodarzem 
wydarzenia było Miasto Gliwice.

 (mf)

W środę, 22 września, będziemy obchodzić Dzień bez Sa-
mochodu. tego dnia zostanie wydłużony darmowy czas 
wypożyczenia rowerów miejskich. Decyzją Prezydenta 
Gliwic tego dnia za darmo pojedziemy nie 15 minut, ale 
aż godzinę. 

Do rezygnacji z korzystania w tym dniu z samochodu zachę-
ca też Zarząd Transportu Metropolitalnego – 22 września 
kierowcy korzystający z komunikacji miejskiej obsługiwanej 
przez ZTM będą zwolnieni z opłat za bilety, pod warunkiem 
posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Dzień bez samochodu  
to dzień z rowerem! 

Prezydent Gliwic Adam Neumann otrzymał od jednej z firm wysta-
wienniczych herb Gliwic w formie mozaiki.

Na stoisku Urzędu Miejskiego w Gliwicach można było zapoznać się  
z programami dofinansowania zmiany ogrzewania.

Fachowej wiedzy i inspiracji nie brakowało 
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aReNa GliWiCe

skok adrenaliny w arenie Gliwice

seniorzy na parkiet! igrzyska dla rodzin

Miniony weekend w arenie Gliwice to naprawdę ostra 
jazda, w dodatku bez trzymanki. W sobotę gościliśmy 
Freestyle Heroes, a arena Główna ponownie stała się 
estradą ogromnych emocji: dźwięki niepokornie war-
czących silników, zapach spalin, przepotężny skok ad-
renaliny i trybuny płonące od gorącego dopingu – takie 
wieczory w arenie lubimy najbardziej.

To już druga edycja Freestyle 
Heroes realizowana w Gliwickiej 
Arenie – sobotni wieczór zaczęli-
śmy od Pit Party, na którym fani 
motoryzacji mieli okazję poznać 

blisko 25 światowej klasy zawod-
ników (w tym zdobywców medali 
na Xgames!), zgarnąć autografy 
i wspólne fotki. Co działo się po-
tem? Niepohamowana eskalacja 

emocji! Trzy wielkie lądowania, 
mega efekty sceniczne i podnieb-
ne akrobacje na torze dla: FMX, 
QUADS, SNOWMOBILE, MTB, 
BMX, INLINE, SCOOTER i MOUN-
TAINBOARD zachwycały tysiące 
widzów. Kiedy wydawało się, 
że poziom endorfin na widowni 
przekroczył maksymalny próg, na 
płycie Areny Głównej pojawiły się 
Psycho Dolls – niebezpiecznie 
atrakcyjne dziewczyny, których 
występ dodatkowo podniósł 

ciśnienie wszystkim zgromadzo-
nym. To był zjawiskowy pokaz 
pirotechniczny – dziewczyny, 
które nie bały się igrać z ogniem. 
Nad bezpieczeństwem widowi-
skowego show czuwały służby 
porządkowe i arenowy dział 
bezpieczeństwa.

Już w najbliższą niedzielę Are-
na Gliwice roztańczy się bez 
pamięci – przed nami Otwarte 
Mistrzostwa Śląska Breakdance 

i Street Dance pod patronatem 
Federacji Tańca Sportowe-
go. Walczymy o tytuł Mistrza 
Śląska Breakdance i Mistrza 
Śląska Formacji Street Dance. 
Zwycięzców poszczególnych 
kategorii wyróżnimy nagrodami 
i upominkami. Czeka nas tanecz-
na eksplozja wszystkich stylów 
ulicznych – breaking, show dance,  
hip-hop i wiele, wiele więcej!

 Arena Gliwice

W tym sezonie ks 3arte arena Gliwice przygotowało szczególną niespodziankę dla 
wyjątkowych kursantów. W piątki, punkt 15.30, będą odbywały się zajęcia tańca towa-
rzyskiego dedykowane seniorom. W programie walce, cha-cha, dużo śmiechu i wiele, 
wiele więcej. Nie jesteście seniorami? Na pewno znacie takich, którzy chętnie dadzą się 
zaprosić tej jesieni do tańca. Dobra zabawa i wysoki poziom endorfin gwarantowane!

KS 3arte przyświeca cel – niech 
taniec naprawdę daje możliwość 
wyrażenia swojej wyjątkowej oso-
bowości. Taką opcję roztańczona 
szkoła udostępniła również nieco 
starszym amatorom muzycznych 
pląsów. Wraz z nowym sezonem 
ruszyli z zajęciami tanecznymi 
zaprojektowanymi właśnie z my-
ślą o nich. Taniec towarzyski to 
jedna z najbardziej zróżnicowa-
nych dyscyplin tanecznych – mix  
10 tańców, z których każdy 
charakteryzuje się innym nastro-
jem. Składa się z dwóch stylów, 
wewnątrz których zgrupowane 
są tańce o zbliżonym charakte-
rze. W programie warsztatów 
tanecznych znajdziecie tańce 
standardowe: walca angielskiego, 
tango, walca wiedeńskiego, ale 
także tańce latynoamerykańskie: 
sambę, cha-chę, rumbę. Wszystko 
to pod czujnym trenerskim okiem 
Piotra Lerskiego, w akompania-
mencie najbardziej lubianych 
przebojów. Nie znajdziecie tu 
bardzo skomplikowanych czy wy-
magających, technicznie trudnych 

układów i kroków. Założeniem 
zajęć jest skierowanie uwagi na 
radość z tańca, przy odrobinie 
chęci kursanci zapewnią sobie 
doskonałą zabawę i popisowe 
umiejętności, które zachwycą na 
niejednej imprezie!

Seniorze, nie czekaj, dołącz do 
klubu sportowego 3arte Arena 
Gliwice i przełam własne bariery – 
przekonasz się, jak ogromną por-

cję uśmiechu i dobrego humoru 
wywołuje poruszanie się w rytm 
muzyki. Zajęcia taneczne to nie 
tylko okazja do nauki tańca: dzięki 
nim zwiększysz pewność siebie, 
zadbasz o swoje cenne zdrowie, 
miło spędzisz czas, poznasz wielu 
ciekawych ludzi – parkiet okaże 
się najskuteczniejszą receptą na 
nadchodzącą jesień.

 Klaudia Kras / Arena Gliwice

W niedzielę 26 września zapraszamy na popołudnie pełne rywa-
lizacji, emocji i świetnej zabawy dla całej rodziny. Wymagające 
zadania zręcznościowe przygotowane przez specjalistów, koszy-
kówka, futsal, taniec czy strzelectwo – to jedynie część dyscyplin, 
z którymi będzie można zmierzyć się podczas Rodzinnych igrzysk 
sportowych w arenie Gliwice. Wstęp? bezpłatny!

Uczestników czeka eksplozja kolo-
rów, a najlepsi sportowi amatorzy 
otrzymają atrakcyjne nagrody! 
Oprócz tego przygotowaliśmy 
przegląd najciekawszych aktywno-
ści fizycznych dla dzieci w regionie. 

Na placu A będzie sportowo i ko-
lorowo: koszykówka, siatkówka, 
piłka ręczna, sporty walki, taniec, 
strzelnica, sporty rakietowe, 
i zupełnie nowe dyscypliny. Piłka 
nożna na stole? Będziecie mieli 
okazję do wypróbowania swoich 
sił w teqballu. Całość uświetni duet 
prowadzących największe sporto-
we eventy – Dawid Biały i Marcin 
Maszka. Nie zabraknie atrakcji dla 
maluszków, w których najlepsza jest 
Animatolka. Ulubienica szkrabów 
zadba o pełne pozytywnych emo-
cji popołudnie – zobaczycie sami, 
dzieciaki nie będą chciały wracać 
do domów! 

Jak przystało na najbardziej roz-
tańczone miejsce w Gliwicach, 
nie zabraknie również czasu na 
muzyczne hulanki – tanecznie 

będzie bawić nas KS 3arte, a o peł-
nych godzinach szykujcie się na 
eksplozje kolorów. Czekają na Was 
konkurencje indywidualne oraz 
rodzinne. Przewidujemy ogrom 
zabawy, a dla najwytrwalszych spor-
towców przygotowaliśmy nagrody. 
Nie lada gratką będzie konkurs dla 
dorosłych, którzy będą mieli szansę 
zmierzyć się w rzutach za 3 punkty 
oraz w żonglerce. Najlepsi w tej 
kategorii otrzymają dwa zegarki 
Suunto 7! 

Równolegle do Igrzysk odbędzie 
się Arena Bike Race. Wyczynow-
cy, amatorzy i wszyscy pasjonaci 
jednośladów – zapraszamy Was na 
jesienne święto kolarstwa w Are-
nie Gliwice! Razem z Polish Bike 
Tour przygotowaliśmy mnóstwo 
rowerowych atrakcji. 26 września 
czekają na Was: wyścig na trasie 
100 km, wyścig na trasie 21 km 
oraz wyścigi dla dzieci na trasach 
od 100 do 1000 m. Szczegóły do-
tyczące wydarzeń znajdziecie na 
stronie www.arenagliwice.com. 
 Klaudia Kras / Arena Gliwice
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Z początkiem roku akademickiego w historycznym budynku Cechowni w kompleksie Nowych Gliwic zacznie działać filia 
sosnowieckiej Wyższej szkoły Humanitas, oferująca studia z zakresu prawa i psychologii. Jej ofercie edukacyjnej, planom 
rozwoju i współpracy ze spółką eMt – systems oraz zaletom Gliwic poświęcone było ubiegłotygodniowe spotkanie w Ce-
chowni z udziałem władz uczelni, przedstawicieli eMt – systems i zastępczyni prezydenta Gliwic ewy Weber.

Otwarciu konferencji towarzyszyła 
prezentacja historii budynku i kom-
pleksu Nowych Gliwicach. Piotr 
Podgórski, członek zarządu firmy 
EMT – Systems, której siedzibą jest 
obecnie Cechownia, przybliżył arka-
na procesu rewitalizacji i adaptacji 
obiektu, a Agata Rakotny, kierow-
nik ds. marketingu i komunikacji 
w spółce, opowiedziała o działa-
niach artystycznych i kulturalnych 
organizowanych w tym miejscu.

Rektor WS Humanitas, prof. ucz. 
dr hab. Michał Kaczmarczyk, 
przedstawił ofertę edukacyjną 
uczelni dla mieszkańców Gliwic 
i miast ościennych. Nakreślił tak-
że plany uczelni związane z roz-
wojem gliwickiej filii i wskazał 

obszary jej współpracy ze spółką 
EMT – Systems.

Wiceprezydent Gliwic Ewa 
Weber, odpowiedzialna m.in. 
za sferę edukacji w mieście, 
omówiła perspektywy rozwoju 
Gliwic jako miasta akademickiego 
i rolę współpracy z Wyższą Szkołą 
Humanitas w kreowaniu oferty 
edukacyjnej. 

– Dzięki wieloletniej obecności 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
mamy obecnie ponad 100 stu-
dentów na 1000 mieszkańców 
miasta, co czyni nas jednym 
z wiodących ośrodków akade-
mickich w kraju, dysponującym 
dodatkowo bogatą bazą kultu-

ralną i najlepszą w regionie bazą 
sportową. To niezwykle ważne, że 
w Nowych Gliwicach rozpoczyna 
swoją działalność kolejna uczel-
nia, na której będzie można stu-
diować nowe, prestiżowe kierunki 
– prawo i psychologię. Myślę, że 
studenci, którzy wybiorą ofertę 
Humanitas w naszym mieście, 
będą mile wspominać czas spę-
dzony na studiach – przekonywała 
ewa Weber.

Zwieńczeniem konferencji było pod-
pisanie umowy pomiędzy uczelnią 
a spółką EMT – Systems. Uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 
w murach Cechowni przewidziana 
jest na 23 października. 
 (kik)

Na studia do gliwickiej Cechowni

Przy ul. Wyczółkowskiego rośnie nowy budynek biurowo-magazynowy polskiej siedziby amerykańskiej firmy iPG Photonics 
będącej liderem i wiodącym dostawcą laserów włóknowych wysokiej mocy oraz wzmacniaczy laserowych. symboliczne 
wbicie łopat na placu robót z udziałem zastępczyni prezydenta Gliwic aleksandry Wysockiej miało miejsce 9 września.
W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież dr Eugene A. Scherbakov, 
dyrektor generalny zarządzający 
globalnie grupą spółek IPG Pho-
tonics, Trevor Ness, wiceprezes 
ds. światowej sprzedaży i mar-
ketingu oraz Grzegorz Chrobak, 
dyrektor zarządzający oddziałem 
IPG Photonics Sp. z o.o. w Polsce 
i krajach bałkańskich. 

– Jesteśmy pionierem i liderem 
w rozwoju oraz produkcji lase-
rów włóknowych wysokiej mocy, 
stosowanych w szerokim zakresie 
do obróbki stali, aluminium, mie-
dzi, blach i konstrukcji stalowych, 
ponadto wykorzystywanych w te-
lekomunikacji, medycynie, nauce, 
branży lotniczej, motoryzacyjnej 

i wojskowej. Budujemy siedzibę 
w Gliwicach ze względu na atrak-
cyjność polskiego rynku, otwarte-
go na przemysł i usługi high-tech 
– podkreślał dyrektor generalny 
dr Eugene A. Scherbakov.

– Spółka IPG Photonics jest spół-
ką córką amerykańskiej techno-
logicznej firmy IPG Photonics Cor-
poration, powstałej w 1991 roku 
i notowanej na amerykańskiej 
giełdzie papierów wartościowych 
NASDAQ. Obecnie firma zatrud-
nia przeszło 6,5 tysięcy pracow-
ników. Jej główną siedzibą jest 
Oxford w stanie Massachusetts, 
natomiast zakłady produkcyjne, 
centra aplikacyjne oraz działy 
sprzedaży i serwisu dostępne 

są w ponad 30 miejscach na 
świecie – w tym także w Polsce. 

Gliwice zostały wybrane nie-
przypadkowo. Tu rezyduje lwia 
część naszych klientów, mamy też 
dostęp do świetnie wyszkolonej 
kadry inżynierskiej – zaznaczył 
Grzegorz Chrobak, dyrektor za-
rządzający polskim oddziałem 
IPG Photonics.

– To bardzo dobra informacja dla 
miasta. Świadczy o tym, że nadal 
jesteśmy bardzo interesującym 
miejscem do lokowania nowych 
inwestycji. Firma, która rozpoczy-
na w Gliwicach budowę swojej 
kolejnej siedziby, jest o tyle istotna 
dla miasta, że planuje zatrudnić 
fachowców z branży IT – wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów 
– skomentowała wiceprezydent 
Gliwic aleksandra Wysocka. 

W ramach inwestycji przy ul. Wy-
czółkowskiego powstaje dwukon-

dygnacyjny budynek o kubaturze 
2 475,61 m2, w którym ponad 
połowa powierzchni zostanie 
przeznaczona na pomieszczenia 
biurowe. Przewidziano m.in. 
obszar wystawienniczy z sho-
wroomem o powierzchni 505 
m2, w którym firma będzie mo-
gła prezentować klientom swoje 
technologie i rozwiązania, sale 
konferencyjne i szkoleniowe, 
biura i laboratorium technologii 
laserowych oraz powierzchnie 
magazynowe. Wokół obiektu 
nie zabraknie zieleni i miejsc 
parkingowych. 

Inwestycja zlokalizowana jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
DK 88, na terenie Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Gliwicach. Planowane zakoń-
czenie prac – maj 2022 roku. 
 (kik)

Nowa siedziba iPG Photonics 
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W spotkaniu wzięli udział: zastępczyni prezydenta Gliwice Ewa Weber, 
rektor WS Humanitas, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk i członek 
zarządu firmy EMT – Systems Piotr Podgórski.
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Chcesz oderwać się od wszystkiego i wyruszyć w podróż do miejsca, w którym przeżyjesz wielką 
przygodę? Nie zawsze można po prostu spakować plecak i wyjechać. Wtedy z pomocą przychodzi 
książka, dzięki której możesz odwiedzić najdalsze zakątki świata i to bez wychodzenia z domu!
Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach zaprasza do wspól-
nego spędzenia literackiej jesie-
ni. Trwa bowiem czwarta edycja 
projektu „Haczyk – gliwickie 
spotkania literackie”, którego 
tematem przewodnim są po-
dróże – w szerokim kontekście 
literackim i artystycznym.

20 września o godz. 18.00 
w bibliotece Centralnej od-
będzie się spotkanie podróż-
nicze „Gliwiczanie w drodze. 
Patagonia z wizytą w foto-
graficznym raju”.

Argentyńska i chilijska Patagonia 
to mekka fotografów krajobrazu. 
Strzeliste wieże Fitz Roya, Cerro 
Torre czy w końcu masyw Tor-
res del Paine i lodowiec Perito 
Moreno na stałe wpisały się 
w fotograficzny kanon tej czę-
ści Ameryki Południowej. Tym 
razem w Atlantydzie będziemy 
gościć Piotra Trybalskiego, fo-
tografa, podróżnika i pisarza, 

który wraz z Anetą Mikulską 
i gliwiczaninem Adamem Je-
żewskim pokaże najpiękniejsze 
patagońskie krajobrazy. Ekipa 
opowie o warunkach fotogra-
fowania, najlepszych trasach 
trekkingowych oraz przekaże 
praktyczne informacje o tym, 
jak samodzielnie zorganizować 
wypad do Patagonii. Prócz 
krajobrazów – oryginalne, foto-
graficzne niespodzianki, jak na 

przykład... wnętrza pewnego 
teatru, zamienionego na wielką 
księgarnię.

Liczba miejsc ograniczona. 
W związku z uczestnictwem w wy-
darzeniu w czasie obowiązywania 
stanu epidemii wymagane będzie 
złożenie pisemnego oświadczenia. 

Spotkanie będzie transmitowane 
na żywo na Facebooku Miejskiej 

Biblioteki w Gliwicach (www.fa-
cebook.com/MBPGliwice).

25 września o godz. 10.00 
biblioteka zaprasza na warsz-
taty fotograficzne, które po-
prowadzi Maciej Goryl.

Nigdy wcześniej fotografia 
nie była tak dostępna i tak 
powszechna. Wystarczy, że 
sięgniemy do kieszeni, wycią-

gniemy z niej telefon komórko-
wy i jesteśmy w stanie stworzyć 
dobre technicznie zdjęcie. A co 
z emocjami i historią, która po-
winna się za nią kryć? Tutaj na 
pewno nieocenioną pomocą 
okażą się wskazówki profesjo-
nalisty.

liczba miejsc ograniczona, 
obowiązują wcześniejsze zapisy 
(telefonicznie: 32/238-26-24 lub 
mailowo: instrukcyjny@biblio-
teka.gliwice.pl). 

Daj się porwać w podróż literac-
kim szlakiem z Miejską Bibliote-
ką Publiczną w Gliwicach!

Działania zostały dofinansowane 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury, uzy-
skanych z dopłat ustanowionych 
w grach objętych monopolem pań-
stwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy 
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 
hazardowych.    (mat. org)

soboty w Nowych Gliwicach rozbrzmiewają muzyką świa-
ta. W Cechowni 18 i 25 września w cyklu „Czas na folklor” 
wystąpią zespoły Vechi acum i kapela Maliszów.

Przy ul. Bojkowskiej 35a dzieje się sporo. Do 
grudnia można obejrzeć wystawę malarstwa 
i instalacji artystycznych Krzysztofa Koraba 
„Cicho szaaa!”. Za nami także pierwszy kon-
cert z cyklu „Czas na folklor”. Energetyczny 
występ dała formacja AKSAK Balkan Trio. 
Przed nami – dwa kolejne folkowe koncerty 
z cyklu.

W sobotę 18 września o godz. 19.00 roz-
pocznie się koncert Vechi acum. Grupę 
tworzą muzycy z Podhala, Podkarpacia, 
Spiszu, Żywiecczyzny, ale też Krakowa 
i Wrocławia. Grają szeroko pojętą muzy-
kę etniczną – melodie wywodzące się nie 

tylko z Polski, ale też Bałkanów, a do tego 
tradycyjną muzykę żydowską.

kapela Maliszów to jedna z najjaśniej-
szych gwiazd rodzimego folku. Rodzinną ka-
pelę z Beskidu Niskiego tworzą Jan, Kacper 
i Zuzanna Maliszowie. Poza tradycyjną mu-
zykę karpacką w swoim repertuarze mają 
też mazurki z nizinnych regionów Polski. 
Sami swoją muzykę określają jako „Wiejski 
dżez” – tego koniecznie trzeba posłuchać! 
Koncert Kapeli Maliszów rozpocznie się 
o godz. 19.00 w sobotę 25 września. Cykl 
koncertowy „Czas na folklor” jest dofinan-
sowany z budżetu Miasta Gliwice. (mm)

literacka jesień z biblioteką

Czas na folklor – w Cechowni!

kapela Maliszów
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W nadchodzący weekend zapraszamy między in-
nymi na koncerty do Jazovii i Cechowni, seans 
i spotkanie z twórcami filmu o Najmrodzkim oraz 
Gliwickie Dni Dziedzictwa kulturowego. kulturalny 
weekend w Gliwicach czas zacząć!

	Od piątku 17 września do nie-
dzieli 19 września Muzeum 
w Gliwicach zaprasza na XiX 
edycję Gliwickich Dni Dzie-
dzictwa kulturowego pod ha-
słem „bieguny Modernizmu”. 
W weekend przewodnikiem po 
modernistycznych Gliwicach 
będzie dr Ryszard Nakonieczny 
z Wydziału Architektury Poli-
techniki Śląskiej.

	17 września o godz. 19.00 
w Centrum Kultury Jazovia 
(Rynek 10) rozpocznie się 
koncert aimee allen Quartet. 
A już wkrótce do Jazovii zawita 
PalmJazz Festival – trzymajcie 
rękę na pulsie!

	W piątek o godz. 19.00 w Sta-
cji Artystycznej Rynek (Rynek 
4–5) rozpocznie się wernisaż 
wystawy „kolor to tworzywo”. 
Malarstwo Moniki Krasoń 
będzie można oglądać do  
15 października.

	W sobotę 18 września o godz. 
10.00 w SAR-ze rozpocznie się 
Poranek dla dzieci pod hasłem 
„Jesienne klimaty”. Warsztaty 
plastyczne są przeznaczone dla 
dzieci od 5 do 9 lat.

		
	
	
	
	
	
18 września kino studyjne 
Amok (ul. Dolnych Wałów 
3) zaprasza na śląską pre-
mierę filmu „Najmro. kocha, 
kradnie, szanuje” w reżyserii  
M. Rakowicza, który weźmie 
udział w wydarzeniu. Początek 
o godz. 20.00.

	W sobotę o godz. 17.00 przy 
Młodzieżowym Domu Kultury 

w Gliwicach przy ul. Barlickie-
go 3 rozpocznie się koncert 
sleeping in utopia. W sam raz 
na koniec lata!

	W sobotę o godz. 19.00 w Ce-
chowni (ul. Bojkowska 35a) 
zagra zespół Vechi acum. Czas 
na folklor!

	W niedzielę gliwickie kino 
Amok zaserwuje Kinowy pod-
wieczorek dla rodziny. O godz. 
16.15 rozpocznie się projekcja 
filmu „Pan Patyk i morski po-
twór” w reżyserii t. undheim.

	19 września będzie też pożegna-
niem z wystawą „Młoda Polska” 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wałów 
8a). O godz. 11.00 rozpoczną się 
warsztaty plastyczno-ruchowe 
„tańczące linie, kreski i plamy”, 
a o godz. 13.00 – warsztaty 
tańca intuicyjnego „sztuka po-
rusza”. O godz. 16.00 w ramach 
Podwieczorku muzycznego 
w Willi Caro wystąpią sopra-
nistka aleksandra stokłosa 
i pianista Piotr oczkowski.

	W niedzielę o godz. 12.00 
w parku Chopina wystąpi 
Zespół Muzyki salonowej 
eleganza.

	W ten weekend w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach widzo-
wie mogą wybierać spośród 
dwóch propozycji: „Dzieci 
z bullerbyn” w reżyserii  
J.J. Połońskiego i „amadeusza” 
w reżyserii N. Rakowskiego.

	W Bibliotece Centralnej (ul. Ko-
ściuszki 17) do końca września 
można oglądać interaktywną 
wystawę „balticarium” Natalii 
uryniak. To element Gliwickich 
Spotkań Literackich „Haczyk”. 
 
 (mm)

Wszystkie wydarzenie kulturalne w Gliwi-
cach są publikowane w kalendarzu na stronie  
kultura.gliwice.eu. Jesteś organizatorem 
i chcesz zaprosić mieszkańców na koncert, 
spektakl, wystawę na terenie miasta? Dodaj 
swoje wydarzenie poprzez formularz! 

kinowa książka Roku!
książka urszuli biel „kultura filmowa prowincji górnośląskiej. kina, 
właściciele, widzowie” została uznana przez Polskie towarzystwo 
badań nad Filmem i Mediami za książkę Roku 2020.
Dr Urszula Biel od lat prowadzi kino AMOK 
w Gliwicach oraz jest prezeską Śląskiego 
Towarzystwa Filmowego i bada kulturę 
filmową naszego regionu w okresie między-
wojennym. Jest też laureatką nagrody prezy-
denta Gliwic w dziedzinie kultury (1999 r.). 
Jej ostatnia książka „Kultura filmowa prowin-
cji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie” 
została wydana w ramach serii Niemcy-Media-
-Kultura pod patronatem Centrum Studiów 
Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta 
i nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Badań 
nad Filmem i Mediami.

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych,  
22 września, w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Książkę można nabyć w Kinie Amok przy 
ul. Dolnych Wałów lub sąsiadującym z nim 
Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej 
Gliwice.  (mf)

andriej kuriejczik, autor tekstu sztuki „białoruś obrażona”, został 
nagrodzony Złotą Maską. Na podstawie tego tekstu Jerzy Jan Połoński 
wyreżyserował w teatrze Miejskim w Gliwicach spektakl interneto-
wy. Przedstawienie miało wirtualną premierę w grudniu 2020 roku.

„Białoruś obrażona” powstała jako znak solidar-
ności z białoruskimi ludźmi teatru, zwalnianymi 
z pracy w Mińsku czy Grodnie. Wiele w tej 
sztuce nawiązań do rzeczywistości, atmosfery 
zrewoltowanej ulicy, przemocy i strachu Bia-
łorusinów. To gorączkowa kronika wydarzeń, 
które rozegrały się całkiem niedawno tuż za 
wschodnią granicą Polski.

– Zderzyliśmy się z tym, że teatr poszedł na pierw-
szy ogień i pierwszy został poddany represjom. 
Został zamknięty wielki Teatr Kupałowski, naro-
dowy, 101 lat historii, najlepsi artyści Białorusi, 
ich wszystkich wyrzucili na bruk. Został zamknięty 
teatr w Grodnie, Teatr Opery i Baletu, ten, który 
praktycznie nigdy nie był zamykany. Nowy Teatr 
Dramatyczny zwolnił 15 artystów. Oni pierwsi 
ponieśli ofiary, dlatego że byli na samym ostrzu. 

Akcję z „Białorusią obrażoną” zaczęliśmy jako ak-
cję solidarności – pisze nagrodzony Złotą Maską 
autor sztuki, Andriej Kuriejczik.

Andriej Kuriejczik zatriumfował w kategorii 
„Nagroda specjalna”. W 53. edycji Nagrody 
Teatralnej „Złota Maska” ocenie poddano  
58 spektakli zrealizowanych na terenie wo-
jewództwa śląskiego. Złote Maski przyznaje 
zarząd Województwa Śląskiego na podstawie 
propozycji komisji złożonej z ekspertów w dzie-
dzinie teatru. (mm)

„białoruś obrażona”, reż. J. J. Połońskifo
t. 

J. 
As

ta
sz

ow
 / 

Te
at

r M
ie

jsk
i w

 G
liw

ica
ch

Jest Złota Maska!

andriej kuriejczik

http://Kultura.gliwice.eu
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Z Miasta

spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki 
samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je 
jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań 
służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na koniec 2020 r.  
wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym 
razem Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej w Gliwicach sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach 
jako spółka prawa handlowego 
działa od 28 sierpnia 1997 r. 
Miasto Gliwice jest największym 
udziałowcem spółki, posiadając 
jej 83,53% udziałów. Podstawo-
wym zadaniem przedsiębiorstwa 
jest wykonywanie zleconych przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską Me-

tropolię zadań w zakresie usług 
autobusowego transportu pu-
blicznego na liniach komunikacji 
miejskiej. Dodatkowo, spółka 
zajmuje się sprzedażą paliw dla 
podmiotów gospodarczych ma-
jących siedzibę na terenie Gliwic.

W 2020 r. PKM świadczyło usłu-
gi transportu publicznego na  
47 liniach w ramach komunikacji 
miejskiej w zachodniej, centralnej 
i wschodniej części aglomeracji. 
Realizując te usługi, spółka wypra-
cowała 94,7% swoich przychodów 
ze sprzedaży. Źródłem pozostałej 

części przychodów były sprzedaż 
paliwa oraz biletów komunikacji 
miejskiej jak również świadczenie 
usług serwisowych i reklamo-
wych.

W 2020 r. spółka wypracowa-
ła zysk w wysokości ponad  
1,34 mln zł.

Do najważniejszych inwesty-
cji zrealizowanych w 2020 r. 
przedsiębiorstwo zalicza zakup  
10 autobusów niskopodłogowych 
marki Solaris Urbino (kursujących 
na liniach: A4, 8, 58, 59, 60, 71, 

178, 186, 259, 692 i 702). Ponadto 
PKM zakupiło osprzęt do serwe-
rowni, który pozwolił na wdro-
żenie kolejnego etapu systemu 
SIMPLE ERP wspomagającego 
zarządzanie spółką.

Pod koniec bieżącego roku nastąpi 
natomiast finalizacja kontraktu 
zawartego w połowie roku 2020 
i współfinansowanego ze środków 
unijnych, polegającego na dosta-
wie 10 autobusów elektrycznych 
marki Volvo wraz z budową in-
frastruktury do ładowania tych 
pojazdów na terenie zajezdni oraz 

w dwóch punktach na terenie Gli-
wic, a także związana z tym kon-
traktem kontynuacja przebudowy 
placu parkingowego na terenie 
zajezdni.

W ostatnim kwartale 2021 r. na-
stąpi również zakończenie pro-
cesu produkcji i dostawy do PKM  
15 hybrydowych autobusów  
przegubowych marki MAN.

Więcej informacji na temat PKM 
można znaleźć na stronie inter-
netowej www.pkm-gliwice.com.
pl. (mf)

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach 
Sp. z o.o.

Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

Niebawem na gliwickie ulice wyjedzie 15 nowocze-
snych autobusów z napędem hybrydowym firmy 
MaN truck  & bus Polska sp. z o.o. 

Gliwicki PkM od lat sukcesywnie modernizuje swój 
tabor i wymienia starsze autobusy na nowe.

W 2022 r. na ulice miasta wyjedzie 10 elektrycznych 
autobusów marki Volvo. Dla ich obsługi zostaną wy-
budowane stacje ładowania. 

– staramy się, by transport w Gliwicach był jak najbardziej ekologiczny i wpływał 
na poprawę jakości życia mieszkańców – mówi Henryk szary, prezes PkM.
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Mówimy: „Wójtowa Wieś”, myślimy na ogół o terenach o charakterze rolniczym. Do dzielnicy przypisane są jednak nie tylko 
pola i niewielkie domki, ale też bardziej okazałe budowle, np. zespół kamienic przy ul. Długosza, wieża ciśnień czy zespół do-
mów mieszkalnych przy ulicach a. Mickiewicza, Małej, b. Prusa, Długiej, Na Wzgórzu, Jana iii sobieskiego i C. k. Norwida. to 
już zdecydowanie architektura miastotwórcza. Wiąże się ona z ważnym aspektem tej dzielnicy – sztuką okresu modernizmu 
wyraźnie zaakcentowaną także w wymiarze sakralnym. Przykłady znajdziemy w kościele parafialnym pw. św. antoniego.

Kilkadziesiąt lat temu społeczno-
ści ówczesnego Richtersdorfu, 
czyli dzisiejszej Wójtowej Wsi 
(miejscowości, której historia, 
wzmiankowana m.in. w nomi-
nowanym do Nagrody Nike re-
portażu „Kajś” Zbigniewa Rokity, 
sięga XIII wieku) wystarczyły zale-
dwie dwa lata, aby przy obecnej  
ul. B. Głowackiego, na dawnym 
wzgórzu Hermanna, wznieść 
okazały, modernistyczny kościół 
katolicki. Prace toczyły się między 
1925 a 1927 rokiem. Za projekt 
świątyni odpowiadał Hans Sattler 
oraz – co nie dziwi w tym czasie 
– radca budowlany Gliwic Karl 
Schabik.

Działka przed „św. Antonim” miała 
pierwotnie stanowić niezabudo-
wane przedpole widokowe na 
budowlę, zapewniając jej odpo-
wiednią ekspozycję. Dodatkowo 
kościół miał być zamknięciem osi 
widokowych ulic znajdujących się 
w okolicach obecnej ul. J. Słowac-
kiego (po jej północnej stronie). 
Takich osi było w Gliwicach wię-
cej, a najbardziej znana jest tzw. 
oś Schabika. Przy przedłużeniu ul. 
Głowackiego powstały domy w za-

budowie bliźniaczej i szeregowej. 
Do dziś to osiedle zachowało swój 
pierwotny układ urbanistyczny. 
Sama bryła kościoła przypomina 
natomiast świątynię pw św. Jana 
Chrzciciela w szwajcarskim Roman-
shorn. Warto jednak zaznaczyć, że 
nasza gliwicka budowla jest wznie-
siona w modernistycznym stylu 
z elementami historyzmu, nato-
miast jej odpowiednik w Szwajcarii 
jest dużo starszy.

We wnętrzach kościoła pw św. 
Antoniego uwagę przykuwają 
powojenne rzeźby znakomitego 

artysty Leona Wiktora Strządały, 
autora 150 większych i mniej-
szych ołtarzy na terenie naszego 
kraju (w Gliwicach – ołtarzyka św. 
Teresy w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego oraz ołtarza 
bocznego w ostropskim kościele 
pw. Ducha Św.). Rzeźby, umiesz-
czone na wspornikach na filarach, 
są świetnym uzupełnieniem star-
szych elementów kościelnego 
wystroju wnętrz, takich jak witra-
że wykonane w pracowni Türcke 
z Zittau (założonej w 1867 roku 
przez Carla Ludwiga Türcke) oraz 
przez Augusta Wagnera z Berlina.

Dzieła z berlińskiej pracowni 
Wagnera powstały w latach 
1943–1944. Znajdują się 
w oknach ambitu prezbiterial-
nego, a przedstawiają wizerunki 
bardzo popularnych na Śląsku 
świętych: Barbary, Katarzyny, 
Mikołaja, Huberta i Jerzego. 
Obok nich można dostrzec mniej 
znanych (przynajmniej dla nas): 
św. Wendelina, św. Notburgi, św. 
Leonarda i św. Wolfganga. Charak-
terystyczną cechą tych przeszkleń 
jest bardzo wyraźny kontur na-
malowany czarną kreską. Forma 
jest bardzo uproszczona, płaska, 
linearna, nierealistyczna. Może 
nawet przywodzić na myśl wi-
traże powstałe w średniowieczu. 
Jan Strządała, syn Leona Strządały, 
pamięta że po wojnie przeszklenia 
te były odtwarzane, a na ten cel 
zorganizowano nawet zbiórkę 
pieniędzy. 

To, co zobaczymy w okulusach 
(okrągłych oknach), to witraże 
zamówione w czasie budowy ko-
ścioła, o zgoła innym stylu, innej 
kolorystyce, innego autorstwa 
(wykonane w pracowni Türcke 
z Zittau). Te nawiązują do stylu 

art deco, z jego charakterystycz-
nymi detalami i ostrymi, krysta-
licznymi formami kompozycji. 
Kolory są jaśniejsze, zestawio-
ne w kontrastowych układach. 
W mniejszych okrągłych okien-
kach umieszczono przedsta-
wienia Siedmiu Sakramentów, 
natomiast w reprezentacyjnych, 
dużych rozetach znalazł się m.in. 
św. Antoni, patron kościoła.

Witraże i rzeźby zachwycają 
– cudowne wytwory ludzkiej 
wyobraźni i kunsztu rąk. Będąc 
w wójtowskim kościele, warto 
zwrócić na nie baczną uwagę.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Ps. W najbliższą sobotę 
o godz. 11.00 gorąco zapra-
szam do udziału w innej, 
sentymentalnej wycieczce 
– oprowadzaniu szlakiem 
zabytkowych ceramicznych 
okładzin ściennych dawnych 
lokali użytkowych w ramach 
europejskich Dni Dziedzic-
twa. startujemy przy ul. 
Zwycięstwa 38!
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Do tej gliwiczanom w sopocie powodziło się nadzwyczaj dobrze. tym razem 
jednak trefl był zespołem zdecydowanie lepszym i pokonał Gtk aż 91:68. 
Podopieczni Roberta Witki tylko w pierwszej kwarcie grali na odpowiednim 
poziomie, w pozostałych częściach meczu byli wyraźnie słabsi od rywala.

Zgodnie z tradycją ostatnich 
spotkań GTK dobrze rozpoczęło 
rywalizację z Treflem. Po wzno-
wieniu gry zespół Roberta Witki 
nadal utrzymywał bezpieczny 
dystans punktowy, ale w poło-
wie kwarty gliwiczanie stanęli 
w ataku. Trefl wygrał ostatni 
fragment gry przed dłuższą prze-
rwą i wyszedł na prowadzenie.

Po przerwie GTK rzuciło się do 
odrabiania strat. Gdy objęło 
prowadzenie, odpowiedź sopo-
cian była błyskawiczna – przed 
ostatnią częścią meczu wyszli 
na 11-punktowe prowadzenie. 
W tej sytuacji trener Witka 
dokonał zmiany prawie całej 
piątki, ale nowe ustawienie nie 
przyniosło skutku. Trefl pilno-

wał wyniku i kolejnymi akcjami 
jeszcze powiększał przewagę. 
Ostatecznie GTK przegrało 
różnicą aż 23 punktów. Gliwi-
czanie nie mają wiele czasu na 
poprawę, bo już w czwartek 
zmierzą się na własnym par-
kiecie z Legią Warszawa.  
  
 (GTK / kik)

W miniony weekend zakończyły się XVi Międzyna-
rodowe Mistrzostwa śląska kobiet w boksie pod 
patronatem prezydenta Gliwic adama Neumanna. 
W hali Jasna 31 świetnie zaprezentowały się za-
wodniczki Guks Carbo Gliwice, brylując w swoich 
kategoriach wagowych.

Lidia Fidura została Międzyna-
rodową Mistrzynią Śląska 2021. 
Brązowe medale dla klubu GUKS 
Carbo Gliwice wywalczyły: Oli-
wia Szydlik, Beata Rdest, Anna 

Knapik i Oliwia Załuska. Gratu-
lacje! Wszystkim zawodniczkom 
życzymy dalszych sukcesów 
i wytrwałości w dążeniu do wy-
znaczonych celów.  (kik)

Gliwickie pięściarki  
w czołówce

bolesna lekcja w sopocie

Porażka z Miedziowymi
W pierwszym niedzielnym meczu 7. kolejki Pko bank Polski ekstraklasy Piast Gliwice w dramatycznych okoliczno-
ściach uległ Zagłębiu lubin 0:1. Chociaż do 97. minuty utrzymywał się wynik remisowy, w jednej z ostatnich akcji 
meczu evgeny bashkirov zdobył zwycięskiego gola dla Miedziowych i to goście zainkasowali komplet punktów.

Goście od pierwszych minut 
grali bardzo agresywnie i bez 
pardonu przerywali akcje Nie-
biesko-Czerwonych. Piłkarze Pia-
sta jednak nie zrażali się takim 
„powitaniem” i konsekwentnie 
napierali na rywala. To pod-
opieczni Waldemara Fornalika 
wykazywali więcej chęci na bo-

isku, co przełożyło się na liczbę 
sytuacji podbramkowych. Naj-
aktywniejszy wśród gospodarzy 
był Patryk Sokołowski. Strzelec 
zwycięskiego gola ze spotkania 
z Górnikiem Zabrze próbował 
trzykrotnie w pierwszym frag-
mencie gry. Najbliżej był przy 
pierwszej sytuacji, kiedy to po 

główce trafił w poprzeczkę. Mie-
dziowi starali się odpowiedzieć 
strzałem zza pola karnego, ale 
nie była to sytuacja stuprocen-
towa. Obie drużyny wykonywały 
sumienną pracę w defensywie. 
Pomimo wielu dośrodkowań 
w pole karne gości, ofensywnie 
grający piłkarze mieli kłopoty, 

by odnaleźć wolną przestrzeń 
i wykończyć skutecznie akcję.

Tempo w pierwszych minutach 
drugiej części rywalizacji nieco 
zwolniło. Piast oddał inicjatywę, 
lecz nie przełożyło się to na roz-
miar zagrożenia ze strony prze-
ciwnika. W ostatnim kwadransie 
gliwiczanie znów doszli do głosu. 
Na przedmeczowej konferencji 
prasowej Patryk Sokołowski 
zaznaczył, że kluczem do osią-
gnięcia korzystnego wyniku bę-
dzie koncentracja. Tę zachował 
František Plach w 80. minucie 

meczu, kiedy to lubinianie mieli 
optymalne warunki, by strzelić 
gola. Postawa słowackiego 
bramkarza zniweczyła te plany. 
Zagłębiu, które już w doliczonym 
czasie gry tylko się broniło, dopi-
sało sporo szczęścia. W totalnym 
zamieszaniu i gąszczu nóg nie 
udało się znaleźć drogi do siatki. 
Kiedy już wszystko zwiastowało 
podział punktów przy Okrzei, 
w ostatniej akcji meczu lubinia-
nie strzelili zwycięskiego gola.

Biuro Prasowe
GKS Piast SA
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XXXVii Mistrzostwa Polski strażaków w teni-
sie stołowym za nami. emocji nie brakowało 
– w Centrum sportowo-kulturalnym „Łabędź” 
o tytuł mistrzów walczyło 57 zawodników z całej 
Polski.
W Mistrzostwach wzięło udział 
13 drużyn z całego kraju. Z run-
dy eliminacyjnej zwycięsko 
wyszły drużyny z województw: 
śląskiego, podkarpackiego, 
opolskiego i pomorskiego. 
W drugim dniu mistrzostwo 
Polski wywalczyła reprezenta-
cja województwa śląskiego, na 
drugim miejscu uplasowała się 
reprezentacja województwa 
podkarpackiego, a na trzecim 

opolskiego. W ostatnim dniu 
mistrzostw odbyły się rozgrywki 
indywidualne. Zwyciężył Piotr 
Cyrnek, reprezentant woje-
wództwa podkarpackiego, 
srebro zdobył Paweł Chmiel 
z województwa mazowieckie-
go, a brąz Piotr Chmiel z wo-
jewództwa podlaskiego. Poza 
podium, na czwartym miejscu 
uplasował się Jarosław Tomicki 
z województwa śląskiego.

Dyplomy, puchary oraz nagrody 
rzeczowe w konkurencjach indy-
widualnych oraz drużynowych 
wręczyli: Śląski Komendant 
Wojewódzki PSP nadbryg. Ja-
cek Kleszczewski, Komendant 
Miejski PSP w Gliwicach st. bryg. 
Roman Klecha, Starosta Gliwicki  

Waldemar Dombek, Wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Kry-
styna Sowa oraz Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rudziniec Wiesław 
Kucharski.

Zawody zorganizowały Komenda 
Główna Państwowej Straży Po-

żarnej, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Katowicach oraz Komenda Miej-
ska Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach. Mistrzostwa zostały 
objęte honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Gliwice oraz 
Starosty Gliwickiego. (mf)

biegali na krótkich i średnich dystansach, skakali wzwyż i w dal, rzucali dyskiem, kulą, oszczepem... 
Podsumowujemy 46. edycję Memoriału Zenona sęka na stadionie lekkoatletycznym przy ul. syriusza 
z udziałem 190 lekkoatletek i lekkoatletów z całego kraju.
Wschodzącymi gwiazdami tego 
mityngu byli sprinterzy: Jakub 
Pietrusa i Oliwer Wdowik. Dwójka 
ta miesiąc temu zdobyła brązowy 
medal mistrzostw świata junio-
rów w sztafecie i z czasem 38,90 s 
ustanowiła nowy rekord Polski oraz 
Europy. W Gliwicach najszybciej 
biegał Wdowik, który pokonał dy-
stans 100 metrów z czasem 10,59 
s. Zawodnik klubu Resovia Rzeszów 
na juniorskich mistrzostwach świa-
ta jako pierwszy sprinter w historii 
naszego kraju zakwalifikował się 
do ścisłego finału, zajmując osta-
tecznie piąte miejsce. Mistrzostwa 
rozgrywane są od 1986 roku.

– To był mój ostatni występ 
w tym sezonie i cieszę się, że 
udało mi się wygrać, bo to sym-
patyczne podsumowanie tego 
bardzo udanego dla mnie roku. 
Z rezultatu też jestem zadowolo-
ny. Do rekordu życiowego trochę 
zabrakło, ale i tak jest to wynik 
klasy mistrzowskiej – mówił po 
swoim biegu Wdowik.

Jakub Pietrusa, choć jeszcze 
nie skończył wieku juniora, 
jest aktualnym mistrzem Pol-
ski seniorów w biegu na 100 
metrów. Tym razem sprinter 
reprezentujący UKS bieganie.pl 
Stryszawa zajął drugie miejsce. 
Tę samą lokatę zajął w biegu na 
200 metrów. Na tym dystansie 
najlepszy był Albert Komański 
z klubu Resovia Rzeszów, który 
z czasem 21,36 s pobił swój 
rekord życiowy.

Warto też było przyjść na mityng, 
aby zobaczyć, jak w trójskoku 
prezentuje się Karolina Młodaw-
ska. Wicemistrzyni Polski senio-
rek, uzyskując odległość 12,87 
m, wygrała swoją konkurencję, 
ale do końca walczyła z nią Sara 
Kordek, której do pobicia wyni-
ku Młodawskiej zabrakło ledwie  
58 centymetrów.

Wynik klasy mistrzowskiej osią-
gnął jeszcze Maksymilian Klepac-
ki, który dystans 400 metrów po-

konał w czasie 46,82 s, osiągając 
najlepszy rezultat w sezonie.

W zawodach wzięła też udział 
liczna reprezentacja Piasta Gliwi-
ce. Dwa razy na podium stawała 
Wiktoria Drózd. Miotaczka Piasta 
zajmowała drugie miejsca w rzu-
cie dyskiem i pchnięciu kulą.

Sportowcy nie walczyli tylko o re-
kordy i miejsce na podium, ale  
też nagrody finansowe. Za wynik 
klasy mistrzowskiej zawodnik 
otrzymywał 2 tys zł, a 10 najlep-
szych zawodniczek i zawodników 
także premie pieniężne w zależ-
ności od uzyskanego wyniku.

Z poziomu zawodów i frekwencji 
zadowolony był Wojciech Rutyna, 
kierownik sekcji LA GKS Piast. – 
Ta ścisła krajowa czołówka lek-
koatletyczna już odpoczywa po 
Igrzyskach Olimpijskich, ale i tak 

udało nam się ściągnąć do Gliwic 
sporą grupę bardzo dobrych lek-
koatletów. Można powiedzieć, że 

to nasze zaplecze kadry narodo-
wej. W memoriale wzięło udział 
łącznie 190 zawodników, ale 
część z nich startowała w dwóch 
konkurencjach, stąd łącznie 
odbyło się 235 osobostartów. 
W tej grupie znalazło się ośmiu 
zawodników mających klasę 
mistrzowską. Sporo też starto-
wało lekkoatletek i lekkoatletów 
z I klasą, a taką rangę miał ten 
mityng. Rozegrano 22 konku-
rencje – podsumował Wojciech 
Rutyna. Z pełnymi wynikami 
można zapoznać się na stronie 
szla.pl/dane/wyniki/2021/Ko-
munikat_20210912-Gliwice.pdf.

Impreza była dofinansowa-
na z budżetu Miasta Gliwice.  
23 i 24 września odbędzie się 
jeszcze Mały Memoriał Zenona 
Sęka, przeznaczony dla uczniów 
z gliwickich szkół.
 (piast.gliwice.pl / kik)

Mityng na miarę mistrzostw
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WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

Do kieDy trzeba zlikwiDować 
stare kotły węglowe?

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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ekoloGia

„Czyste powietrze NaD gliwiCaMi” –  
Nowy MieJski prograM DotaCyJNy

NabÓr wNioskÓw Do 30 wrzeŚNia, Do goDz. 23.59

DotaCJa z wFoŚigw – prograM „Czyste powietrze”

SZERSZE 
iNForMaCJe:  

INFOLINIA OPERATORA 
DLA MIESZKAŃCÓW:  

        721-747-447,  
        693-551-490,  

        gliwice@niskaemisja.pl

kto MoŻe się starać? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednoro-
dzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 
5:2012, źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe 
służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

Na Co? Na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem 
systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych 
możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy 
zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, powietrzną lub gruntową pompę ciepła. 
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po  zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ile MoŻNa zyskać? Maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł  –  w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy 
z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze 
do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku;

Zasadniczo wnioskodawca może łączyć dotację z innymi środkami z zastrzeżeniem, że 
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji, 
ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów 
ogrzewania i OZE!

Jakie DokUMeNty złoŻyć? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz 
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.

kto MoŻe się starać? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

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

ile MoŻNa zyskać?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

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

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

połĄCz DotaCJe z Miasta i wFoŚigw  
i UzyskaJ Do 100% zwrotU kosztÓw iNwestyCJi

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

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
niskaemisja.pl/gliwice/
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WaRto WieDZieć

ogrzewalnia. trwa konkurs  
na jej prowadzenie

Mieszkańców Gliwic, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku spisowego, 
zapraszamy na „spisową sobotę” w urzędzie Miejskim,

18 września w godzinach 8.30 – 13.30.
W Urzędzie Miejskim w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa 21 
będą czekali rachmistrzowie, 
którzy pomogą dokonać spisu. 
Udział w spisie jest obowiązko-
wy, a objęte są nim wszystkie 
osoby mieszkające w Polsce – 
także obcokrajowcy.

Gminne Biuro Spisowe przypo-
mina jednocześnie, że w holu 
budynku Urzędu Miejskiego 
– wejście od strony skweru 
Doncaster – od poniedziałku 
do piątku, w godzinach urzę-
dowania dyżur pełni rachmistrz 
spisowy.

Podstawowe informacje, któ-
re są niezbędne do spisania, 
to znajomość numeru PESEL 
– swojego i pozostałych do-
mowników, metraż mieszkania, 
rodzaj tytułu prawnego do zaj-
mowanego mieszkania, sposób 
ogrzewania.

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gli-
wice 2040” odwiedza poszczególne dzielnice, by 
porozmawiać o jakości życia w mieście, oczeki-
waniach na przyszłość, działaniach społecznych, 
szeroko rozumianej aktywności czy ekologii. Do 
końca września charakterystyczne granatowe 
namioty pojawią się w każdej części Gliwic.

W piątek 17 września staną 
na Zatorzu, na skrzyżowaniu 
ulic Lipowej i Księcia Józefa 
Poniatowskiego, między godz. 
9.00 a 11.00. W niedzielę  
19 września pojawią się w Ostro-
pie, między 8.45 a 11.00, na pla-
cu kościelnym przed kościołem 
pw. Świętego Ducha. Przyjdźcie 
tam koniecznie! Zapowiedzi ko-

lejnych spotkań warto szukać na 
stronach gliwice.eu i gliwice2040.
gliwice.eu, na miejskim profilu 
Fb oraz na tablicach ogłoszenio-
wych Rad Dzielnic. Dodatkowych 
informacji udziela Biuro Rozwoju 
Miasta UM w Gliwicach (e-mail: 
gliwice2040@um.gliwice.pl,  
tel. 32/33-86-550). 
  (kik)

urząd Miejski informuje o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania publicznego Miasta Gliwice w dziedzinie pomocy spo-
łecznej. Zadanie dotyczy prowadzenia całodobowej ogrzewalni dla osób 
bezdomnych w okresie od października br. do kwietnia 2022 r. w budynku 
przy ul. Noakowskiego w Gliwicach. termin składania ofert na realizację 
zadania upływa 29 września.
Oddana do użytku w grud-
niu 2020 roku ogrzewalnia, 
zlokalizowana u zbiegu ulic 
Noakowskiego i Dworskiej, 
jest nowoczesnym budynkiem 
modułowym, posiadającym 
certyfikat Polskiego Instytutu 
Budownictwa Pasywnego, 
wyposażonym w nowatorski 
system ogrzewania. W budynku 
znajdują się m.in. 2 oddzielne 
pomieszczenia przeznaczone do 
przebywania osób potrzebują-
cych, z dostępem do sanitaria-
tów dostosowanych do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. 
Budynek posiada wydzielone 
pomieszczenie dla dyżurującego 
opiekuna z szatnią i łazienką oraz 
pomieszczenie gospodarcze.

Zachęcamy wszystkie podmioty 
zainteresowane prowadze-
niem gliwickiej ogrzewalni do 
zapoznania się z ogłoszeniem 
konkursowym zamieszczonym 
na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: bip.
gliwice.eu/ogloszenie-otwarte-
go-konkursu-ofert-na-realizacje

-zadania-publicznego-miasta-gli-
wice-w-dziedzinie-pomocy-spo-
lecznej-polegajacego-na-pro-
wadzeniu-calodobowej-ogrze-
walni-zapewniajacej-tymczaso-
we-schronienie-w-budynku-przy
-ul-noakowskiego-w-gliwicach.

Dodatkowych informacji udziela 
Wydział Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/239-12-59, 
faks: 32/239-12-31, e-mail: zd@
um.gliwice.pl. 
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gliwice.eu
https://strategia2040.gliwice.eu/
https://strategia2040.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
https://bip.gliwice.eu/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-miasta-gliwice-w-dziedzinie-pomocy-spolecznej-polegajacego-na-prowadzeniu-calodobowej-ogrzewalni-zapewniajacej-tymczasowe-schronienie-w-budynku-przy-ul-noakowskiego-w-gliwicach
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oGŁosZeNia

Deratyzacja będzie polegała na jednora-
zowym oraz równoczesnym wyłożeniu 
trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach ar-
tykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach 
kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także ob-
jęte, w miarę potrzeb, sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji 
należy oczyścić podwórza, piwnice, 
poddasza, komórki, strychy itp. (we 
wskazanych obiektach) celem pozba-
wienia gryzoni pożywienia. Do prze-
prowadzenia deratyzacji należy używać 
preparatów ogólnodostępnych zatwier-
dzonych przez Ministerstwo Zdrowia 
lub posiadających atest Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przepro-
wadzają deratyzację na własny koszt 
i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, 
gdzie istnieje prawdopodobieństwo 
pojawienia się gryzoni, w szczególności 
na śmietnikach, w piwnicach, na stry-
chach, w budynkach gospodarczych 
itp. – zgodnie z instrukcją podaną na 
opakowaniu.
od 15 września do 15 października 
2021 r. należy pozostawić wyłożoną 

trutkę, uzupełniając ją w miarę po-
trzeb.
15 października 2021 r. należy ze-
brać pozostałe resztki trutki i padłe 
gryzonie, które należy przekazać do 
utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia 

i nie pozostawiać ich bez 
opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy 
trzymać w zamknięciu podczas akcji 
deratyzacji. W miejscach, gdzie wy-
łożono trutkę, należy umieścić wyraź-
ne ostrzeżenie: „uWaGa tRutka”. 
Na wypadek ewentualnego zatrucia 
człowieka dorosłego lub dziecka wy-
łożoną trutką, należy bezwzględnie 
i natychmiast skierować poszkodowa-
nego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ra-
tunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia 
przeprowadzać będą przedstawiciele 
Straży Miejskiej i Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego. W stosunku do tych 
osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego Obwiesz-
czenia, nakładane będą mandaty 
karne, wynikające z art. 117 Kodeksu 
wykroczeń. 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Zarząd budynków Miejskich i towarzystwo 
budownictwa społecznego w Gliwicach,  

ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez prowadzenia negocjacji na

wykonanie remontu i przebudowy budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, związanego z uporządkowaniem przewodów 

kominowych, dobudową pionu kominowego, wydzieleniem 
pomieszczeń łazienek w lokalach mieszkalnych nr 2 i 5  
wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej, celem  

podłączenia pięciu kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą 
komorą spalania, na potrzeby lokali mieszkalnych w budynku 

przy ul. Chemicznej 19 w Gliwicach.
termin składania ofert: 17 września 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 17 września 2021 r. o godz. 9.15

szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonego  
postępowania: miniportal.uzp.gov.pl  

oraz na stronie internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl 

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – Gliwice  
sp. z o.o. w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia, organizowa-
nego wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta 
Gliwice – 2 zadania inwestycyjne.

termin składania ofert: 17 września 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 17 września 2021 r. o godz. 11.01
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 
odpadów sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym pn.: 

„Zagospodarowanie odpadów (opon) pochodzących  
z Punktu selektywnego Zbierania odpadów komunalnych 

(PsZok) zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania 
odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199b”.

termin składania ofert: 20 września 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 20 września 2021 r. o godz. 10.30
Pełna treść dostępna jest na www.pzogliwice.pl

Zarząd spółki Zakłady Mechaniczne  
bumar-Łabędy s.a. z siedzibą w Gliwicach

WZYWa
akcjonariuszy spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji 

w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie spółki, tj. w Gliwicach 
(44-109) przy ul. Mechaników 9, od poniedziałku do czwartku w go-
dzinach 8.00-14.00.

kOMuNIkATY

OBWIESZCZENIA

stRaŻ MieJska W GliWiCaCH
sM-oF.110.17.2021

Nabór do pracy na wolne stanowisko 
urzędnicze  w straży Miejskiej w Gliwicach

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa 

polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opi-

nią,
f) sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomoc-

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

h) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

2. Wymagania, które będą do-
datkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

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

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 450 
z późn.zm.),

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

b) umiejętność sztuk walki 
potwierdzona właściwym 
dyplomem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miej-
skich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi 

komputera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa 
w podpunkcie b) i c) dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 
zamieszczonym na stronie in-
ternetowej: sm.bip.gliwice.eu/
kategoria/ogloszenia-o-naborach
-do-jednostek.

5. Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do za-
pewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez pa-
trolowanie dzielnic miasta 
w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku,

e) kontrola przestrzegania obo-
wiązków dotyczących czystości 
i porządku oraz gospodarowa-
nia odpadami wynikających 
z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

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

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

pracy w 4-miesięcznym okre-
sie rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje
a) docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika 
realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

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

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

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowanie 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER)),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szkole-
niu w zakresie technik inter-
wencji i samoobrony, w tym 
użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym 
urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

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

• kadra kierownicza nasta-
wiona na rozwój pracow-
ników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: październik – listopad 
2021 r.

9. termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane ofertą 
pracy powinny dostarczyć kom-
plet własnoręcznie podpisanych 
dokumentów do 19 września 
2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Or-

ganizacyjno-Finansowego 
w godzinach pracy straży,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data 
wpływu oferty do straży),

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię 
podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej  
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 22 września 
2021 r.
10. inne informacje:
a) selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko na 
podstawie rozmowy kwalifi-
kacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys, kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zo-
staną opublikowane w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie 
(dokumenty sporządzone w ję-
zyku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem),

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

stRaŻ MieJska W GliWiCaCH
sM-oF.110.16.2021

Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze 
strażnika miejskiego w straży Miejskiej w Gliwicach

(stanowisko docelowe młodszy specjalista – starszy inspektor)
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształce-

nia średniego,
e) co najmniej 3-letni staż pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe, 
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycznym 

i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyro-

kiem sądu za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie popełnione 
przestępstwo lub przestępstwo skar-
bowe,

j) uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodatko-
wym atutem:
a) znajomość przepisów:

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

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. Pra-
wo o ruchu drogowym (t.j. DzU 
z 2021 r., poz.450 z późn.zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o stra-
żach gminnych (DzU z 2019 r., poz. 
1795); 

b) udokumentowany staż pracy w stra-
ży gminnej/miejskiej;

c) umiejętność sztuk walki potwierdzo-
na właściwym dyplomem;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi kompute-

ra;
f) dobra znajomość topografii miasta 

Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pod-
punkcie b) i c) dostępne są do pobra-
nia w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie internetowej: sm.bip.gliwice.
eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach
-do-jednostek. 
5. Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolo-

wanie dzielnic miasta w zakresie 
utrzymania czystości i porządku,

b) kontrola przestrzegania obowiązków 
dotyczących czystości i porządku 
oraz gospodarowania odpadami, 
wynikających z przepisów Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice oraz usta-
wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach i ustawy o odpadach,

c) prowadzenie działań kontrolnych 
związanych z ochroną środowiska, 
w tym kontrolą spalania odpadów 
w przydomowych paleniskach, 

d) dbanie o powierzony rejon w zakresie 
zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz 
tworzenia się dzikich wysypisk śmieci 
i prowadzenie w tym zakresie nie-
zbędnych czynności wyjaśniających,

d) kontrola wyznaczonych targowisk 
oraz osób prowadzących sprzedaż 
w innych miejscach na terenie gminy,

e) kontrola przestrzegania obowiązków 
związanych z posiadaniem zwierząt 
przez osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe,

f) stała współpraca, wymiana infor-
macji i podejmowanie wspólnych 
działań z Radą Miasta Gliwice, ra-
dami dzielnic, jednostkami organi-
zacyjnymi miasta oraz mieszkańcami 
w zakresie utrzymania ładu i porząd-
ku publicznego.

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

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

w 4-miesięcznym okresie rozlicze-
niowym,

e) pierwsza umowa o pracę na czas 
określony lub nieokreślony uzgod-
niony podczas rozmowy kwalifikacyj-
nej albo okres wynikający z przenie-
sienia pracownika z innej jednostki.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w Straży Miejskiej w Gliwi-
cach, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) zatrudnienie nastąpi na stanowisko 

adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandyda-
ta;

b) docelowe stanowisko przewidziane 
dla pracownika realizującego wyżej 
opisany zakres zadań to starszy in-
spektor;

c) proponowane warunki finanso-
we: wynagrodzenie zasadnicze do 
4300 zł, dodatek stażowy do 20%, 
miesięczne nagrody motywacyjne 
do 500 zł oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia powyżej 400 zł w sys-
temie miesięcznym półrocznym 
i rocznym;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych 

pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (KPP – kwalifikowana 
pierwsza pomoc, do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych, do 
użytkowania urządzeń przezna-
czonych do obezwładniania ener-
gią elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej 
siłowni oraz hali sportowej, 

• obowiązkowy udziału w cotygo-
dniowym szkoleniu w zakresie 
technik interwencji i samoobrony, 
w tym użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym urządzeń 
Taser X2 oraz X26, 

• systematyczne szkolenie z udzie-
lania pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie 
rozwijającym się zespole, 

• jednostka nastawiona na rozwój 
pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych,

• korzystanie z pracowniczej kasy 
zapomogowo-pożyczkowej,

• korzystanie z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych,

• pełne wyposażenie pracownika 
w niezbędny asortyment;

e) planowany termin zatrudnienia: 
październik – listopad 2021 r.

9. termin i miejsce składania doku-
mentów
Osoby zainteresowane ofertą pracy 
powinny dostarczyć komplet własno-
ręcznie podpisanych dokumentów do 
19 września 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyj-

no-Finansowego w godzinach pracy 
straży,

b) za pośrednictwem poczty na adres 
siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach 
(decyduje data wpływu oferty do 
straży),

c) lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl (nale-
ży przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do Straży 
Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu zo-
stanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.smgliwice.pl zakładka 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 22 września 2021 r.
10. inne informacje:
a) selekcja kandydatów przeprowa-

dzona zostanie tylko na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza 
się przeprowadzenie rozmowy z wy-
korzystaniem narzędzi do komunika-
cji online – MS TEAMS, ZOOM),

b) oświadczenia, życiorys, kwestiona-
riusz powinny być własnoręcznie 
podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zostaną opu-
blikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie interne-
towej Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie (dokumenty sporządzo-
ne w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem),

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

OfERTY PRACY

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice 
nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie 
się w dniach

od 15 września 2021 r. do 15 października 2021 r.
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Nr naboru: ZDM-kP.110.1.24.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

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

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

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

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów 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 od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem in-
westycji w postaci dowodu księgo-
wego 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 jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek związany z projek-
towaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii 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 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne 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 wi-
dziane uprawnienia w specjalności 
drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

2.2. Znajomość zakresu działalności sta-
tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracowni-
kach samorządowych, o drogach pu-
blicznych, Prawo budowlane, o szcze-
gólnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, Kodeks postępowania 
administracyjnego, rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Prawo 
zamówień publicznych, ustawa o fi-
nansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. informacja o warunkach 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 zdm.bip.gliwice.

eu/ w zakładce NaboRY.
oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 1 października 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych wyłącznie nume-
rem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym termi-
nie, 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  
4 października 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
6 października 2021 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 zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

6.4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

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 zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

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

Numer naboru 5/2021
Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice,  
pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WolNe staNoWisko uRZĘDNiCZe W DZiale  

oRGaNiZaCYJNYM,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie 
należało:
• obsługa interesantów ZGM realizo-

wana w biurze podawczym,
• przyjmowanie i rejestrowanie ko-

respondencji przychodzącej i wy-
chodzącej,

• kierowanie interesantów do wła-
ściwych komórek organizacyjnych,

• obsługa urządzeń i prowadzenie 
dokumentacji biurowej.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumento-

wane kserokopią dyplomu), 
• znajomość przepisów: ustawy 

o samorządzie gminnym (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 1373), ustaw o pra-
cownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1282), rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz in-
strukcji w sprawie organizacji i zakre-
su działania archiwów zakładowych 
(DzU nr 14, poz. 67),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• doświadczenie w pracy biurowej 

(w zakresie obsługi klienta),
• znajomość techniki pracy biurowej, 

w tym umiejętność posługiwania się 
sprzętem komputerowym w stopniu 
umożliwiającym samodzielne spo-
rządzanie dokumentacji w formacie 
WORD i EXCEL.

Cechy charakteru:
• pracowitość, odpowiedzialność, 

samodzielność, rzetelność, punktu-
alność, umiejętność pracy w zespole, 
odporność na stres, komunikatyw-
ność, dyspozycyjność.

informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku:
• praca w budynkach bez windy, pra-

ca na I, II lub III piętrze siedziby Za-
kładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje ko-
nieczność wyjścia lub wyjazdu poza 
stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa 

klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifi-

kacje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opu-

blikowany na stronie internetowej 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce 
Praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiadaniu 
pełnej zdolności do czynności praw-
nych;

• oświadczenia z klauzulą:
• „Nie byłem/am skazany/a prawo-

mocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwa ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwa skarbowe i nie toczy 
się przeciwko mnie postępowanie 
karne.”, 

• „Przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca 
zamieszkania, w przypadku pod-
jęcia decyzji o zatrudnieniu w wy-
niku przeprowadzonego naboru 
(zgodnie z wymogami ustawy  
z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych).”.

oświadczenia muszą być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie muszą być sporządzone w języku 
polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w ję-
zyku obcym mogą zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać w zamkniętych koper-
tach, oznaczonych nr naboru 5/2021, 
w biurze podawczym Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej, plac Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 22 września 2021 r. 
do godz. 15.00.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną 
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne do-
kumenty, w tym opinie lub referencje 
z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych: 24 września 
2021 r., godz. 9.00.

Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego.
inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stano-

wiska urzędnicze w Zakładzie Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.zgm-gliwice.pl w zakładce 
Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwa-
lifikowaniu do testów merytorycz-
nych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały 
wymogi formalne zawarte w ogło-
szeniu o naborze (wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne 
zostanie zamieszczony na BIP oraz na 
stronie internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane 
(osoby zainteresowane zwrotem 
dokumentów mogą je odebrać 
w ZGM, zgłaszając się osobiście, 
nieodebrane dokumenty po trzech 
miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu),

• w przypadku zmiany terminu prze-
prowadzenia testów merytorycznych 
odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM, 

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych – publikacji w Biuletynie In-
formacji Publicznej podlegają dane 
osobowe kandydata zatrudnionego 
w wyniku przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
wyżej, jest mniejszy niż 6%, kandy-
dat, chcący skorzystać z uprawnienia 
pierwszeństwa w zatrudnieniu, skła-
da wraz z wymaganymi dokumenta-
mi kopię dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

--------------------------------------------------
iNFoRMaCJa sZCZeGÓŁoWa o oCHRoNie 
DaNYCH osoboWYCH ZbieRaNYCH PRZeZ 
ZakŁaD GosPoDaRki MiesZkaNioWeJ 
W GliWiCaCH W ZWiĄZku Z RealiZaCJĄ 
ZaDaŃ ustaWoWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach reprezentowany przez dyrektora. 
W sprawach związanych z ochroną danych 
można kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych korespondencją e-mail 
pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub 
w formie pisemnej na adres Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując 
formę w jakiej oczekują Państwo odpowie-
dzi i podając dane kontaktowe niezbędne 
do udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarza-
ne w celu realizacji procesu rekrutacji 
pracowników do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku 
podania danych osobowych wykraczają-
cych poza zakres wymagań określonych 
w ogłoszeniu o naborze, dane będą 
przetwarzane na podstawie wyrażonej 
zgody. Podanie dodatkowych danych jest 
dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych osobo-
wych, żądania ich sprostowania, ogranicze-
nia przetwarzania danych lub ich usunię-
cia. Wniesienie żądania usunięcia danych 
jest równoznaczne z rezygnacją z udziału 
w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo 
prawo do cofnięcia zgody na przetwarza-
nie danych wykraczających poza wyma-
gania określone w ogłoszeniu o naborze 
w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, któ-
rego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno 
nastąpić w trybie analogicznym jak wyraże-
nie zgody na przetwarzanie danych. Każda 
osoba, której dane dotyczą, ma również 
prawo do wniesienia skargi na przetwarza-
nie danych niezgodne z przepisami prawa, 
do organu nadzorczego jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane 
innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, 
a w szczególności Instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania składnicy akt 
ZGM, opracowanej na podstawie ustawy 
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 
nie ma miejsca zautomatyzowane podej-
mowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego 
w związku z wymaganiami rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem da-
nych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

 

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

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

● specjalista   
    ds. administracji   
    transportu 

wykształcenie średnie; do-
świadczenie w dziale admi-
nistracji lub rozliczeń – mile 
widziane; znajomość jęz. 
angielskiego w stopniu ko-
munikatywnym; komuni-
katywność, odporność na 
stres; zakres obowiązków: 
codzienny kontakt z zagranicz-
nymi partnerami i krajowymi, 
rozliczanie kosztów za świad-
czone usługi transportowe, 
przyjmowanie, rozliczenie 
i systematyczne archiwizo-
wanie dokumentów przewo-
zowych, bieżące wyjaśnienia 
niezgodności dokumentacji 
przewozowej; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● konserwator   
    z prawem jazdy kat. b 

wykształcenie: brak wyma-
gań; doświadczenie zawo-
dowe; prawo jazdy kat. B 
– z praktyką; praca w charak-
terze „złotej rączki”; prace 
ogólnobudowlane, napraw-
cze; jedna zmiana; miejsce 
pracy: teren Gliwic;

● pracownik ochrony   
    fizycznej 

wykształcenie: brak wyma-
gań; mile widziane doświad-
czenie zawodowe; wymagana 
licencja pracownika ochrony; 
ochrona obiektu biurowego; 

prace według grafiku; miejsce 
pracy: Gliwice;

● wulkanizator/pomocnik  
    wulkanizatora/  
    pracownik serwisu,   
    warsztatu 

wykształcenie, doświadcze-
nie: brak wymagań; wystarczy 
jakakolwiek znajomość wulka-
nizacji; zakres obowiązków: 
wymiana, sprzedaż, naprawa 
opon; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Bytom;

● elektryk 
wykształcenie zawodowe; do-
świadczenie zawodowe po-
wyżej 3 lat; uprawnienia elek-
tryczne do 1 kV; kreatywność, 
umiejętność pracy w zespole; 
zakres obowiązków: utrzy-
manie instalacji elektrycznej 
niskoprądowej w obiekcie; 
jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● pracownik sali   
    sprzedaży (dział   
    mięsny – garmażer) 

wykształcenie, doświadcze-
nie: brak wymagań; książecz-
ka sanepidu – mile widziana; 
zakres obowiązków: wykła-
danie, krojenie, pakowanie, 
ważenie towarów, transport 
towaru ręcznie lub przy użyciu 
ręcznego wózka transporto-
wego, inwentaryzacje, dział 
wędliny/ser/drób; dwie zmia-
ny; miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy  
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 9 września 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

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

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

ZaRZĄD buDYNkÓW MieJskiCH  
i toWaRZYstWo buDoWNiCtWa 

sPoŁeCZNeGo sp. z o.o.  
w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko
inspektora ds. technicznych

nr ref. 006/Pk/2021
Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało 
m.in.
• przygotowywanie dokumentacji 

przetargowej i umów na prace 
remontowe, w tym współudział 
przy wykonywaniu przedmia-
rów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów ko-
nieczności i aneksów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór 
robót związanych z bieżącą eks-
ploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur 
w podległym zakresie,

• współudział w opracowywaniu 
planu remontów gminnych nie-
ruchomości,

• prowadzenie dla każdej nie-
ruchomości Książki Obiektu 
Budowlanego,

• sporządzanie kosztorysów in-
westorskich,

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

• sporządzanie protokołów szkód 
dla firm ubezpieczeniowych, 
potwierdzanie regresów i ich 
weryfikacja,

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

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyż-

sze techniczne w specjalności 
budowlanej, 

• co najmniej 3-letnie doświad-
czenie,

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

• znajomość branży zarządzania 
nieruchomościami,

• umiejętność zarządzania cza-
sem, 

• mile widziane uprawnienia 
budowlane,

• przedsiębiorczość, konsekwencja 
w działaniu,

• posiadanie prawa jazdy kat. B 
będzie dodatkowym atutem,

• profesjonalizm w działaniach, 
wysoka kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wy-

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

wego,
• pełną wyzwań pracę w firmie 

o ugruntowanej pozycji na ryn-
ku.

Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania prosimy 
o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny i życiorys zawodowy) 
na adres: kadry@zbmgliwice.
pl, z podaniem numeru refe-
rencyjnego i dopiskiem „Aplika-
cja na stanowisko inspektora  
ds. technicznych”, w terminie do 
24 września 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do 
odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skon-
taktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzu-
lę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000).”.

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.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
mailto:iod%40zgm.gliwice.eu?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
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oGŁosZeNia

śląska sieć Metropolitalna sp. z o.o., ul. bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika na stanowisko:

administrator ds. systemów informatycznych (linux)
Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wyko-
nywała zadania związane m.in. z obsługą i utrzyma-
niem systemów teleinformatycznych klientów spółki.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stano-
wisku będzie należało:
• projektowanie, instalacja i utrzymanie serwerów 

i aplikacji opartych o rozwiązania z rodziny LINUX,
• tworzenie i automatyzacja procesów przy użyciu 

skryptów lub dostępnych narzędzi,
• konfiguracja usług WEB Server,
• konfiguracja i administracja systemów poczty 

elektronicznej,
• tworzenie infrastruktury serwerowej wykorzystu-

jącej rozwiązania konteneryzacji,
• wdrażanie innych rozwiązań opartych o produkty 

OpenSource z rodziny LINUX,
• diagnozowanie i usuwanie awarii oraz udzielanie 

wsparcia technicznego,
• tworzenie procedur i dokumentacji oraz współ-

dzielenie wiedzy w zespole,
• dbanie o bezpieczeństwo i standaryzację rozwiązań.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie;
• bardzo dobra znajomość i doświadczenie z sys-

temami operacyjnymi z rodziny LINUX na pozio-
mie administracyjnym (RedHat, CentOS, Suse, 
Debian, Ubuntu, Kali Linux );

• dobra znajomość zagadnień związanych z bezpie-
czeństwem systemów LINUX;

• bardzo dobra znajomość i doświadczenie związane 
z kontenerami (docker);

• umiejętność automatyzacji zadań wykorzystując 
dostępne narzędzia, skrypty i języki (np.: bash, 
python, perl, ansible, puppet, chef);

• doświadczenie w konfiguracji i administracji ser-
werami:
• http (apache, nginx, tomcat), 
• load balancer (haproxy), 
• pocztowymi (postifx, dovecot);

• dobra znajomość administracji środowiskami 
wirtualnymi (Vmware);

• podstawowa umiejętność konfiguracji systemów 
MS Windows oraz pakietu MS Office;

• znajomość elementów infrastruktury sieciowej 
LAN/MAN/WAN/WLAN;

• umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji;
• otwartość i chęć podejmowania nowych ambit-

nych wyzwań;
• umiejętność samodzielnego poszukiwania roz-

wiązań i myślenia analitycznego;
• odpowiedzialność i rzetelność; 
• dyspozycyjność;
• komunikatywność;
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów 

obejmujących zakres techniczny opisany w wy-
maganiach.

oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kom-

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

lifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę, w mło-

dym zespole, w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij 
nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadcze-
niem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl 
w temacie „Kandydat na stanowisko administratora 
ds. systemów informatycznych” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. 
przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sze-
ściu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

śląska sieć Metropolitalna  
sp. z o.o., ul. bojkowska 37P,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:
specjalista ds. monitorowania  

systemów sieciowych
Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowie-
dzialna będzie za realizację zadań w zakresie nad-
zoru nad systemami informatycznymi.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na sta-
nowisku będzie należało:
• nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sie-

ciowych LAN/WAN,
• nadzór nad prawidłową pracą systemów ser-

werowych oraz aplikacji sieciowych,
• weryfikacja poprawności wykonywania pro-

cesów backupu,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność 

dokumentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem jakości świadczonych 

usług,
• współpraca z zespołem administratorów 

(pierwszy poziom HelpDesku).
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• znajomość podstaw administracji systemami 

operacyjnymi (Linux, Windows),
• znajomość podstaw zagadnień protokołów 

sieciowych oraz zarządzania sieciami kom-
puterowymi,

• umiejętność analitycznego myślenia oraz ła-
twość rozwiązywania problemów,

• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność (zmianowy czas pracy).
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego,
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kur-

sów obejmujących zakres opisany w wyma-
ganiach.

oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umo-

wy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

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

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

mie o stabilnej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prze-
ślij nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświad-
czeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat na stanowi-
sko specjalisty ds. monitorowania systemów 
sieciowych” lub złóż osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy  
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy. 
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

OfERTY PRACY

NIERuChOMOśCI

Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy 

z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie 

towaru z magazynu zgodnie 
z obowiązującymi procedurami,

• kontrola stanu faktycznego do-
starczonych towarów,

• przeprowadzanie okresowych 
inwentaryzacji powierzonego 
towaru,

• kontrola sprzętu i oprzyrządo-
wania stosowanego przy prze-
ładunkach wyrobów i towarów 
pod względem uszkodzeń oraz 
dokonywanie zgłoszeń stwierdzo-
nych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych niepra-
widłowości przełożonemu.

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

sterowanych bezprzewodowo 
z poziomu 0,

• uprawnienia do obsługi wózków 
widłowych – mile widziane,

• preferowane doświadczenie 
w pracy w magazynie,

• gotowość do pracy w systemie 
zmianowym,

• umiejętność współpracy, pozy-
tywne nastawienie.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie (3800 
– 4300 zł brutto/mies.) + premia 
uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• opieka medyczna Medicover 
lub karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe;

• praca w nowoczesnym magazy-
nie z wykorzystaniem wysokiej 
jakości sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy 
do wysyłania CV na adres e-mail: 
rekrutacja@scl.com.pl lub kontakt 
telefoniczny pod numerem 608- 
-525-440.
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 sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogłoszeniu. Peł-
ną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj scl.com.pl/spelnienie-obowiazku
-informacyjnego/. 

śląska sieć Metropolitalna 
sp. z o.o., ul. bojkowska 37P,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:
młodszy specjalista ds. serwisu
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stano-
wisku będzie należało:
• montaż i bieżąca eksploatacja urządzeń, instala-

cji, sieci teleinformatycznych, światłowodowych 
i elektroenergetycznych,

• realizacja planów konserwacyjnych, współpraca 
z pierwszą linią wsparcia przy usuwaniu awarii 
eksploatowanych urządzeń, instalacji i sieci oraz 
dokumentowanie tych prac według protokołów,

• nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową 
i techniczną,

• inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska.
Nasze wymagania to:
• doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do pro-

wadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
teleinformatycznych, światłowodowych i elek-
troenergetycznych, 

• uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV – eksploatacja 
instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu,

• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m,
• komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz 

umiejętność współpracy z zespołem,
• zaangażowanie oraz sumienność w realizacji po-

wierzonych zadań,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego na poziomie po-

zwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
• doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyj-

nych przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, 
umiejętność wykonywania prac pomiarowych,

• uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV – dozór 
instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych 
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, mon-
tażu i w zakresie kontrolno-pomiarowym,

• prawo jazdy kat. B+E.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swo-ich kompetencji i kwali-

fikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę, w mło-

dym zespole, w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij 
nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadcze-
niem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.silesia.
pl w temacie „Kandydat na stanowisko młodszego 
specjalisty ds. serwisu” lub złóż osobiście w sekre-
tariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Miejski Zarząd usług komunalnych  
w Gliwicach, ul. strzelców bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na czas zastępstwa, 

na stanowisku pracownika cmentarzy 
w Dziale usług Pogrzebowo-Cmentarnych,  

przy ul. kozielskiej 120, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne: 
• doświadczenie w pracach ziem-

nych,
• sumienność, dokładność,
• wykształcenie minimum zawo-

dowe,
• niekaralność,
• gotowość do pracy również 

w soboty.

Mile widziane:
• prawo jazdy kat. B,
• doświadczenie w pielęgnacji 

zieleni,
• każde uprawnienia (kurs pilarza, 

kurs operatora koparki, SEP itp.).

Do podstawowych obowiązków 
pracownika na ww. stanowisku 
będzie należało:
• kopanie grobów do pogrzebu 

oraz zasypywanie po zakończeniu 
ceremonii pogrzebowej,

• rzetelne i terminowe wykonanie 
usługi pogrzebowej oraz innych 
usług zleconych przez klientów,  
tj. ustawienie obudów, formowa-
nie grobów, 

• utrzymanie porządku na cmen-
tarzu (grabienie trawy na cmen-
tarzach, zamiatanie, porządko-
wanie, odśnieżanie zimą alejek 
i przejść oraz posypywanie ich 
piaskiem itp.),

• porządkowanie kaplicy wraz ze 
wszystkimi pomieszczeniami, 
szatni, biura,

• obsługa kaplicy podczas ceremo-
nii pogrzebowej (świece, muzyka 
i inne dodatki ceremonialne).

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organiza-
cyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach przy  
ul. Strzelców Bytomskich 25c (te-
lefon 32/335-04-35) lub na adres 
e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie 
do 24 września 2021 r. 
oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 ma-
ja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. DzU z 2018 r.,  
poz. 1000).”,

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składa-
nych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Ad-
ministratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o za-
trudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezen-
towany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą roz-
patrywane. Zastrzegamy sobie moż-
liwość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.

Miejski Zarząd usług  
komunalnych w Gliwicach, 

ul. strzelców  
bytomskich 25c,

zatrudni dwóch pracowników na  
stanowisko opiekuna zwierząt w schro-
nisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej, 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, również 

w weekendy).
Mile widziane: 
• doświadczenie w pracy ze zwierzętami.
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. 
stanowisku będzie należało:
• karmienie i pielęgnacja zwierząt,
• opieka nad zwierzętami chorymi lub po zabiegach 

chirurgicznych, w tym podawanie leków, zgodnie 
z wytycznymi lekarza weterynarii,

• sprzątanie pomieszczeń dla zwierząt i inne prace 
porządkowe,

• bezpieczne i łagodne obchodzenie się ze zwierzętami.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c 
(telefon 32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@
mzuk.pl, w terminie do 24 września 2021 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach 
aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępo-
wania rekrutacyjnego. Administratorem danych oso-
bowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie 
jest Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach 
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrze-
gamy sobie możliwość kontaktu tylko z  wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Numer naboru Do/5/2021

Miejski Zarząd usług komunalnych  
w Gliwicach, ul. strzelców bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze specjalisty ds. rozliczeń z tytułu podatku Vat 
w Dziale księgowości, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach na stronie 
internetowej mzuk.bip.gliwice.
eu/kategoria/ogloszenia-o-nabo-
rach-do-jednostek.

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracow-

nika, 
• wymagań niezbędnych i dodat-

kowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym sta-

nowisku,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać w termi-
nie do 17 września 2021 r. do godz. 
11.00 w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Doku-
menty, które wpłyną do Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gli-
wicach po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/335-04-35.

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 inwali-
dów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia  
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda-
ży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/494/2021 do 22 września 2021 r.,
• nr ZGM/495/2021 do 22 września 2021 r.,
• nr ZGM/497/2021 do 22 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%bC-lokali-ko-
munalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice:
• nr 455/2021 do 22 września 2021 r.,
• nr 473/2021 do 22 września 2021 r.,
• nr 449/2021 do 21 września 2021 r.,
• nr 500–502/2021 do 21 września 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%bCawa/
3. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr ZGM/2021/498 do 24 września 2021 r., 
• nr ZGM/2021/521 do 27 września 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunal-
nych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
4. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr ZGM/2021/522 do 27 września 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunal-
nych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21, na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) oraz 
na stronie podmiotowej Wojewody ślą-
skiego w biuletynie informacji Publicznej, 
zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do najmu, stanowiące własność 
skarbu Państwa:
• nr 19/SP/2021 do 27 września 2021 r.;
przeznaczone do dzierżawy, stanowiące wła-
sność skarbu Państwa:
• nr 20/SP/2021 do 27 września 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

oFeRta PRaCY   
Na staNoWisko:

magazynier – 
operator suwnicy

Miejsce pracy: Gliwice
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oGŁosZeNia

MIESZkALNE

uŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. PiastoWska 14, lokal nr 2, 
parter, pow. 35,72 m2 + piwnica: 
4,05 m2, 1 pokój, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 4 października 2021 r., 
godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości:  
121 300,00 zł
termin oględzin: 23 września 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontakto-
wać się do 20 września 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 12 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

ul. śW. bRoNisŁaWY 14, lokal  
nr 2, parter, pow. 29,34 m2 + piw-
nica: 3,87 m2, 1 pokój, kuchnia, 
WC, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 4 października 2021 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
96 400,00 zł
termin oględzin: 23 września 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 20 września 2021 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 9700,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

ul. stRZelCÓW bYtoMskiCH 19, 
lokal nr i, parter, pow. 12,65 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 4 października 2021 r., 
godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
23 200,00 zł
termin oględzin: 22 września 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontakto-
wać się do 20 września 2021 r. z ROM 10,  
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Wadium: 2400,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

ul. taRNoGÓRska 20a, lo-
kal nr i, parter, pow. 64,75 m2,  
4 pomieszczenia, korytarz, 
pomieszczenie sanitarne, WC, 
lokal do generalnego remontu, 
do wymiany strop drewniany 
pomiędzy lokalem użytkowym 
a mieszkaniem na i piętrze
termin przetargu: 4 października 2021 r., 
godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości:  
195 900,00 zł
termin oględzin: 22 września 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 20 września 2021 r. z ROM 6, ul. Cho-
rzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 19 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

ul. WYsZYŃskieGo 14D, lokal 
nr V, piwnica, parter, i piętro, 
pow. 1147,79 m2, piwnica:  
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 
1 pomieszczenie sanitarne i WC, 
parter: 9 pomieszczeń, 9 koryta-
rzy, 1 pomieszczenie sanitarne, 
6 WC, i piętro: 4 pomieszczenia, 
3 korytarze, sala główna, 3 WC, 
lokal do generalnego remontu

termin przetargu: 11 października 2021 r., 
godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości:  
2 282 900,00 zł
termin oględzin: 22 września 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 20 września 2021 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 114 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 października 
2021 r.

ul. GWiaZDY PolaRNeJ 54, lo-
kal nr V, parter, pow. 15,93 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 11 października 2021 r., 
godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości:  
32 300,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
termin oględzin: 29 września 2021 r.  
W oględzinach jednocześnie mogą uczest-
niczyć maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontakto-
wać się do 27 września 2021 r. z ROM 10,  
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
termin wpłaty wadium: 5 października 
2021 r.

ul. NasYP 4a, lokal nr i, par-
ter, pow. 48,39 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 11 października 2021 r., 
godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości:  
118 800,00 zł
Wadium: 11 900,00 zł
termin oględzin: 30 września 2021 r.  
W oględzinach jednocześnie mogą uczest-
niczyć maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 27 września 2021 r. z ROM 2, Oddział 
1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 5 października 
2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona 
w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki 
określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz 
zwalczania CoViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. 
konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licy-
tacji (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. 1990 z późn. zm.)

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

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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• wykaz nr 138/2021 do 27 września 2021 r.,
• wykaz nr 139/2021 do 27 września 2021 r.,
• wykaz nr 140/2021 do 27 września 2021 r.,
• wykaz nr 141/2021 do 27 września 2021 r.,
• wykaz nr 145/2021 do 27 września 2021 r.,
• wykaz nr 148/2021 do 27 września 2021 r.,
• wykaz nr 151/2021 do 27 września 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INfORMuJE,

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
26 października 2021 r. o godz. 13.00 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 1097/6, obręb Żerniki, położonej na płn. 
od ul. omańkowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 1097/6, obręb Żerniki, poł. na płn. od 

ul. Omańkowskiej w Gliwicach, użytek: RIVb – 
grunty orne, pow. 0,0802 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00095479/7.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/6, obręb Żerniki, położona jest 
we wschodniej części miasta. Kształt działki zbli-
żony do prostokąta. Działka zagospodarowana 
zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego do 
drogi publicznej, tj. ul. Omańkowskiej poprzez dro-
gę wewnętrzną, tj. ul. Panufnika (dz. nr 1097/14, 
obręb Żerniki). Ulica Panufnika jest nieurządzoną 
drogą wewnętrzną, która jest w złym stanie tech-
nicznym. Ponadto nie jest zaliczona do pasów 
dróg publicznych, wobec czego nie jest objęta 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach bieżącym 
utrzymaniem w zakresie czystości, odśnieżania, na-
prawy nawierzchni oraz oznakowania. Zarząd Dróg 
Miejskich w Gliwicach nie planuje jej remontu, ani 
zaliczenia jej do kategorii 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), nabyw-
ca będzie zobligowany wykonać 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 stan-
dardu istniejącej infrastruktury drogowej, należy 
wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
w celu zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce  
nr 1097/6, 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 uzależ-
nione są one od natężenia ruchu, który będzie 
generować inwestycja oraz innych nieznanych na 
chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt 
nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może przecho-
dzić sieć drenarska. W momencie przeprowadzania 
jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią szczególną 
uwagę. W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
działki nr 1097/6, obręb Żerniki, zobowiązany 
jest do usunięcia awarii na własny koszt oraz we 
własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomości w terenie, treścią 
księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca 
przejmuje działkę nr 1097/5, obręb Żerniki, w sta-
nie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działka nr 1097/6, obręb Żerniki, położona jest na 
terenie, dla którego od 23 września 2004 r. obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego po wschod-
niej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego 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 opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka, znajduje się w jednostce funkcjonalnej 
o symbolu e4.2/tu z funkcją wiodącą tu – co 
oznacza tereny zabudowane inne – usługowe, 
dla których obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. mak-

symalna) – 30,

• procent terenów zielonych (biologicznie czyn-
nych – pow. minimalna) – 30,

• wskaźnik intensywności zabudowy – do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, wysokość 

zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.III.p.

i funkcją wiodącą tM – co oznacza tereny mieszka-
niowe zabudowy jednorodzinnej, małych domów 
mieszkalnych, wielorodzinnego i zbiorowego za-
mieszkania, dla których obowiązują następujące 
ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. mak-

symalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie czyn-

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

zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.IV.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła 
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część Osiedla Żerniki, położoną po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej. Działka  
nr 1097/6, obręb Żerniki, znajduje się w granicach 
opracowania projektu planu, sporządzanego na 
podstawie tej uchwały.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 26 października 2021 r. 
o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie inter-
netowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty”. 
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządze-
nia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i ro-
kowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.) – organizator przetargu, na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
informację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie 
mógł w nim uczestniczyć.
5. 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.).

6. Wadium
Wadium w wysokości 25 700,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg dz. nr 1097/6, obręb Żerniki, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. 
Na podstawie tytułu przelewu będą sporządzone 
dokumenty przetargowe. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 20 października 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomo-

ści uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedli-
wienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

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

uczestnika/uczestników przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 

aktu notarialnego lub jego sporządzenie przed 
przetargiem w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełno-
mocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy rów-
nież reprezentacji jednego z małżonków, chyba 
że nieruchomość nabywana jest z odrębnego 
majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie 
obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4375/21 z 17 lipca 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności nie-
ruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dział-
ka nr 1097/6, obręb Żerniki, o pow. 0,0802 ha,  
KW nr GL1G/00095479/7, położonej na płn. od  
ul. Omańkowskiej w Gliwicach, stanowiącej wła-
sność 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 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 25 listopada 2021 r.
8.3. 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 przedło-
żenie, przed wyznaczonym terminem, aktu sto-
sownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 
32/338-64-10 lub 32/338-64-41, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
8.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.7. 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 z późn. zm.).
8.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów 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.).

iNFoRMaCJa sZCZeGÓŁoWa o oCHRoNie DaNYCH osoboWYCH  
ZbieRaNYCH PRZeZ uRZĄD MieJski W GliWiCaCH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

Odbiorcy danych osobowych

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

osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

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

przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić 

zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

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

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

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

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

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

OGŁASZA

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
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oGŁosZeNia

oferuje do wynajęcia  
pomieszczenia biurowe  

w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie  

autostrad a1 i a4, Dtś, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metra-
żach od 20 do 160 m2. Możliwość 
wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane 
z klimatyzacją. Dostępny parking. 
Teren jest ogrodzony, ochrania-
ny oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum 

Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC 

Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnico-
wą, 4 km od śródmieścia Gliwic. 
Komunikacja miejska – linie 
autobusowe 178 i 202.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., 

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice, 
tel. 32/301-84-84 lub e-mail: 

marketing@scl.com.pl

NIERuChOMOśCI

Przedsiębiorstwo 
energetyki 
Cieplnej – 

Gliwice sp. z o.o. 
w Gliwicach, 

ul. królewskiej 
tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu 
ustnego nieograniczonego  

odbywającego się w drodze licytacji

na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej położonej 

przy ul. Mikołaja  
kopernika 39b w Gliwicach.

licytacja rozpocznie się  
27 września 2021 r.  

o godz. 12.00.
szczegóły dostępne są na 

stronie internetowej www.pec.
gliwice.pl i pod numerem tel. 

32/335-01-25, -26, w godz. 7.00 
– 15.00 oraz 32/335-01-04.

WYCiĄG Z oGŁosZeNia o PRZetaRGaCH ustNYCH NieoGRaNiCZoNYCH Na sPRZeDaŻ PRaWa WŁasNośCi NieRuCHoMośCi NieZabuDoWaNYCH staNoWiĄCYCH 
WŁasNość Miasta GliWiCe

Prezydenta Miasta Gliwice ogłosił ii ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Położenie i opis Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

GliWiCe, ul. PoZioMkoWa
Opis:

Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone (z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, 
jeśli tamte zostały ogrodzone), porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone w przyłącza wodociągowe 

i kanalizacyjne (przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy). W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która 

stanowi ulicę dojazdową (ul. Poziomkowa).

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała  
Rady Miejskiej w Gliwicach nr LXIII/906/2014 z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest 
symbolem 13MN – co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

istniejące.

Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji 
archeologicznej.

lp. Nr działki obręb Nr księgi wieczystej Powierzchnia[m2] Cena wywoławcza[zł brutto] Wadium[zł] termin wpłaty wadium* termin przetargu Godzina przetargu

1. 77/34 Czechowice Północ GL1G/00092888/6 1196 254 800,00 25 500,00 5 października 2021 r. 12 października 2021 r. 10.00

2. 77/36 Czechowice Północ GL1G/00092892/7 1205 256 500,00 25 700,00 5 października 2021 r. 12 października 2021 r. 11.00

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206 (miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, cz.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A, 
tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10, 32/338-64-11.
Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
19 października 2021 r. o godz. 13.00 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 1097/5, obręb Żerniki, położonej na płn. od ul. omańkowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 1097/5, obręb Żerniki, poł. na płn. od 

ul. Omańkowskiej w Gliwicach, użytek: RIVb – 
grunty orne, pow. 0,0800 ha, księga wieczysta 
nr GL1G/00095480/7.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/5, obręb Żerniki, położona jest 
we wschodniej części miasta. Kształt działki zbli-
żony do prostokąta. Działka zagospodarowana 
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 Panufni-
ka jest nieurządzoną drogą wewnętrzną, która 
jest w złym stanie technicznym. Ponadto nie jest 
zaliczona do pasów dróg publicznych, wobec cze-
go nie jest objęta przez Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach bieżącym utrzymaniem w zakresie 
czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni oraz 
oznakowania. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
nie planuje jej remontu ani zaliczenia jej do ka-
tegorii 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), nabywca 
będzie zobligowany wykonać 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 stan-
dardu istniejącej infrastruktury drogowej, należy 
wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
w celu zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce nr 
1097/5, obręb Żerniki, winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku (4a) do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, bowiem warunki włączenia ruchu 
drogowego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależnione są 
one od natężenia ruchu, który będzie generować 
inwestycja oraz innych nieznanych na chwilę obec-
ną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nieruchomości. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia 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 przeprowa-
dzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel działki nr 1097/5, obręb Żerniki, zobo-
wiązany jest do usunięcia awarii na własny koszt 
oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z przedmiotem prze-
targu i stanem nieruchomości w terenie, treścią 
księgi wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktury 
technicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca 

przejmuje działkę nr 1097/5, obręb Żerniki, w sta-
nie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działka nr 1097/5, obręb Żerniki, położona jest na 
terenie, dla którego od 23 września 2004 r. obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego po wschod-
niej stronie ul. Tarnogórskiej, stanowiącego 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 opubliko-
wana została w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa 
działka znajduje się w jednostce funkcjonalnej 
o symbolu e4.2/tu z funkcją wiodącą tu – co 
oznacza tereny zabudowane inne – usługowe, 
dla których obowiązują następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. mak-

symalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie czyn-

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

zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.III.p.

i funkcją wiodącą tM – co oznacza tereny miesz-
kaniowe zabudowy jednorodzinnej, małych 
domów mieszkalnych, wielorodzinnego i zbio-
rowego zamieszkania, dla których obowiązują 
następujące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych (pow. mak-

symalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicznie czyn-

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

zabudowy (z dopuszczeniem podpiwniczenia 
i poddasza użytkowego) – p.IV.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwice podjęła 
uchwałę nr XIX/483/2016 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część Osiedla Żerniki, położoną po 
wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej. Działka nr 
1097/5, obręb Żerniki, znajduje się w granicach 
opracowania projektu planu, sporządzanego na 
podstawie tej uchwały.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 19 października 2021 r. 
o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. In-
formacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże 
się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty”. 
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.) – organi-
zator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu, może zamieścić w Biulety-
nie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie spo-
sobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazując, 
w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik 
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
256 400,00 zł
Wadium: 25 640,00 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.).

6. Wadium
Wadium w wysokości 25 640,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem 
wpłaty „Przetarg dz. nr 1097/5, obręb Żerniki, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz 
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. 
Na podstawie tytułu przelewu będą sporządzone 
dokumenty przetargowe. 
Wadium winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 13 października 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomo-

ści uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie 

do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na 
wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

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

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez uczestnika/uczestników przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w for-

mie aktu notarialnego lub jego sporządzenie 
przed przetargiem w obecności pracownika 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypad-
ku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe 
dotyczy również reprezentacji jednego z mał-
żonków, chyba że nieruchomość nabywana 
jest z odrębnego majątku jednego z nich lub 
jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój roz-
dzielności majątkowej),

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

8. Dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4374/21 z 17 lipca 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako dział-
ka nr 1097/5, obręb Żerniki, o pow. 0,0800 ha,  
KW nr GL1G/00095480/7, położonej na płn. od  
ul. Omańkowskiej w Gliwicach, stanowiącej wła-
sność 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 z późn. zm.).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 18 listopada 2021 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie 
z art. 1 ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
8.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie: 
32/338-64-10 lub 32/338-64-41, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
8.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej gliwice.eu oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8.7. 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 z późn. zm.).
8.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów 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.).

iNFoRMaCJa sZCZeGÓŁoWa o oCHRoNie DaNYCH osoboWYCH ZbieRaNYCH PRZeZ uRZĄD MieJski W GliWiCaCH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej.

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

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

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

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

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

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

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

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

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek 

organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

OGŁASZA
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Bieguny 
modernizmu  

XIX Gliwickie Dni  

Dziedzictwa Kulturowego

17–19 września 2021 roku

Organizatorem 
Muzeum w Gliwicach

 jest Miasto Gliwice

Organizator:

Piątek, 17.09.2021, platforma ZOOM, godz. 18.00 
„Bieguny gliwickiego modernizmu” wykład otwierający XIX GDDK
Prowadzenie: dr Ryszard Nakonieczny
Zapisy pod adresem: zapisy@muzeum.gliwice.pl

Sobota, 18.09.2021, wycieczka piesza, godz. 11.00–15.00
Zawiązki i owoce przedwojennego modernizmu niemieckiego (1900–1939)
Zbiórka: Kamienica u zbiegu ulic Gorzołki i Częstochowskiej. Trasa obejmuje 20 obiektów. 
Przewodnik: dr Ryszard Nakonieczny
 
 
Niedziela, 19.09.2021, wycieczka piesza, godz. 11.00–15.00 
Plon powojennego modernizmu polskiego (1945–dziś)
Zbiórka: Urząd Miejski (przed wejściem głównym). Trasa obejmuje 15 obiektów. 
Przewodnik: dr Ryszard Nakonieczny

Uwaga! W PRZYPADKU WYCIECZEK OBOWIĄZUJĄ ZAPISY. 
Prowadzimy je pod numerem telefonu 783 560 006 
od wtorku, 14 września 2021. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zapisy przyjmujemy WYŁACZNIE 
TELEFONICZNIE – decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna osoba może 
zarezerwować maksymalnie 4  miejsca. Osoby niepełnoletnie udział 
w wycieczkach brać mogą wyłącznie pod opieką dorosłych.

Ze względu na stan epidemii uczestnicy wydarzeń w ramach XIX GDDK 
zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych m.in. dystansu 
społecznego. Wydarzenia mogą zostać odwołane, bądź mogą zostać 
wprowadzone dodatkowe ograniczenia dotyczące liczby uczestniczących 
w nich osób. 


