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z MIaSta WARTO WIEDZIEĆKOLORY MIaSta

Gliwice wśród 
lokomotyw  
rozwoju lokalnego

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie, dostarczający analiz i ekspertyz 
do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i popularyzujący 
polskie badania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za 
granicą, opublikował raport poświęcony średniej wielkości ośrodkom miejskim, 
uwzględniający skutki pandemii. Gliwice uplasowały się w tym dokumencie 
w grupie 39 miast-lokomotyw rozwoju rynku lokalnego.
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WSPOMNIENIE / KULTURA

Aż dwie opery gliwickiego kompozytora mają w tym roku szanse na Fry-
deryki. Albumy „Aleksander Nowak, Szczepan Twardoch: Drach. Dramma 
per musica” i „Aleksander Nowak, Olga Tokarczuk: Ahat-il. Siostra bogów” 
17 marca otrzymały nominacje do nagród Akademii Fonograficznej.
Wydawnictwa z kompozycjami 
Aleksandra Nowaka powalczą 
o statuetki w dwóch katego-
riach: „Najwybitniejsze nagranie 
muzyki polskiej” i „Album Roku 
Muzyka Oratoryjna i Operowa”.

Dramat muzyczny Aleksandra 
Nowaka „Drach. Dramma per 
musica” powstał na kanwie 
powieści Szczepana Twardocha, 
pisarza również związanego z Gli-
wicami. Aleksander Nowak dzięki 
znakomicie przyjętej premierze 
opery „Drach” został laureatem 
10. edycji nagrody polskiego śro-
dowiska muzycznego Koryfeusz 
Muzyki Polskiej 2020 w presti-
żowej kategorii Wydarzenie Roku 
2020. Na płycie nominowanej do 
Fryderyka 2021 wystąpili: Joanna 
Freszel (sopran), Jan Jakub Mo-
nowid (kontratenor), Sebastian 
Szumski (baryton), Marcin Świąt-
kiewicz (klawesyn) i AUKSO Or-
kiestra Kameralna Miasta Tychy 
pod batutą Marka Mosia.

Autorką libretta opery „Ahat-il. 
Siostra bogów” jest Olga Tokar-
czuk, która oparła je na swojej 
książce „Anna In w grobowcach 
świata”. Nowak i Tokarczuk 
wykorzystali w operze jeden 
z najstarszych mitów ludzkości – 
sumeryjską opowieść o Inannie, 
bogini miłości i wojny. Postaci 
śpiewały nie tylko we współcze-
snym języku angielskim, ale też 
językach dawnych: akadyjskim, 
łacińskim, starogreckim, prasło-
wiańskim oraz azteckim. Opera 
miała swoją premierę w 2018 
roku na festiwalu Sacrum Profa-
num, z miejsca stając się jednym 
z najważniejszych wydarzeń mu-
zycznych roku. Między innymi 
za to dzieło Aleksander Nowak 
otrzymał Paszport „Polityki”. 
W nagraniu nominowanego 
do Fryderyków albumu wzięli 
udział: Urszula Kryger, Joanna 
Freszel, Ewa Biegas, Jan Jakub 
Monowid, Łukasz Konieczny, 
Bartłomiej Misiuda, Sebastian 

Szumski, Chór Polskiego Radia 
oraz AUKSO Orkiestra Kameralna 
Miasta Tychy, którą dyrygował 
Marek Moś.

Fryderyki to nagrody polskiego 
środowiska muzycznego. W Aka-
demii Fonograficznej zasiada 
ponad 1500 osób: muzyków, 
autorów, kompozytorów, pro-
ducentów muzycznych i dzien-
nikarzy.

Aleksander Nowak jest 
uważany za jednego 
z najwybitniejszych 
kompozytorów polskich 
swojego pokolenia. 

Urodził się w Gliwicach, w na-
szym mieście rozpoczął także 
edukację muzyczną w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II 
st. im. L. Różyckiego. Studiował 

kompozycję na Akademii Mu-
zycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach oraz uniwersy-
tecie w Louisville w Stanach 
Zjednoczonych. Obecnie dr hab. 
Aleksander Nowak jest kierowni-
kiem Katedry Kompozycji i Teorii 
Muzyki AM im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach.

Nowak jest autorem kilkudziesię-
ciu utworów instrumentalnych 
i wokalno-instrumentalnych. 

W 2007 roku Prezydent Miasta 
Gliwice przyznał mu nagrodę 
w dziedzinie kultury, a w 2013 
roku Muzeum w Gliwicach – 
Czytelnia Sztuki zamówiło u No-
waka utwór „Dziennik zapełniony 
w połowie”, któremu towarzyszy-
ła publikacja książkowa. Kompo-
zycje Nowaka są wykonywane na 
najważniejszych scenach w Pol-
sce, z Teatrem Wielkim Operą 
Narodową w Warszawie na czele.
 (mm)

Aleksander Nowak z nominacjami do Fryderyków

Odszedł kolejny gigant polskiej kultu-
ry, w młodości związany z Gliwicami.  
21 marca w wieku 75 lat zmarł w Krako-
wie Adam Zagajewski – poeta, prozaik, 
eseista i tłumacz, jeden z najbardziej zna-
nych współczesnych twórców polskich 
i przedstawicieli poetyckiej Nowej Fali.

Urodził się w 1945 roku we Lwowie. Dzieciństwo 
i lata młodości spędził w Gliwicach. Tu ukończył 
V Liceum Ogólnokształcące. Jego ojciec był profe-
sorem Politechniki Śląskiej. Po maturze wyjechał 
do Krakowa studiować psychologię i filozofię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim.

W drugiej połowie lat 70. związał się z opozycją 
demokratyczną, publikował w prasie niezależnej, 
prowadził seminarium dla tzw. Uniwersytetu Lata-
jącego. W 1975 roku, po podpisaniu listu-protestu 
do władz PRL przeciwko ograniczaniu wolności 
obywatelskich, znanego jako „List 59”, otrzymał 
zakaz publikacji w wydawnictwach państwowych.

W latach 1979–1981 przebywał na stypendium 
w Berlinie Zachodnim. W 1982 roku wyjechał do 
Paryża. Do Krakowa powrócił na stałe 20 lat później.

Począwszy od roku 1988 wykładał poezję (przez 
jeden semestr w roku) w Teksasie, w ramach Cre-
ative Writing Program na University of Houston. 
Od roku 2007 natomiast prowadził zajęcia z hi-
storii literatury w Committee on Social Thought 
na University of Chicago. Był członkiem zespołu 
redakcyjnego „Zeszytów Literackich”, kwartalni-
ka założonego pierwotnie na emigracji, w Paryżu, 
a następnie przeniesionego do Warszawy.

Otrzymał m.in. Międzynarodową Nagrodę Vile-
nica (1996), nagrodę im. Tomasa Tranströmera 
(Szwecja, 2000), Nagrodę im. Horsta Bienka 
(Niemcy, 2002), International Neustadt Prize 
(USA, 2004), Europejską Nagrodę Poetycką (Wło-
chy, 2010) i Zhongkun International Poetry Prize 
(Chiny, 2013).

– Najwięcej wierszy napisałem o Gliwicach – 
przyznał 7 lat temu w  rozmowie z MSI – Gliwice 
(wydanie 41/2014 z 9 października 2014 r.). 
Był wówczas gościem-wykładowcą startującej 
Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. 

Dziękujemy za wszystko, Mistrzu. 
 
 (kik)

Adam Zagajewski nie żyje

Aleksander Nowak

Adam Zagajewski
1945–2021
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Dobra współpraca = większe  
bezpieczeństwo

W połowie marca prezydent 
Gliwic Adam Neumann gościł 
w Urzędzie Miejskim przedsta-
wicieli gliwickich służb munduro-
wych. Spotkanie, w którym udział 
wzięli: zastępca prezydenta Ewa 
Weber, insp. Marek Nowakow-
ski (komendant miejski Policji 
w Gliwicach), dyrektor CRG To-
masz Wójcik, zastępca dowódcy 
garnizonu Gliwice ppłk Wojciech 
Gębka, komendant miejski 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach st. bryg. Roman 
Klecha, komendant Straży Miej-
skiej w Gliwicach Janusz Bismor 
oraz Agnieszka Paszta (naczelnik 
Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego), 
było okazją do podsumowania 
minionego roku.

W tym wyjątkowym roku pande-
mii kluczowa okazała się bieżąca 
i sprawna komunikacja z miastem 
oraz wspólne działania służb, 
m.in. w organizowaniu środków 
ochrony osobistej (maseczek, 
kombinezonów, płynów do dezyn-
fekcji itp.), miejsc kwarantanny 
i kontenerów do magazynowania 
środków ochrony oraz ozonowa-
nia placówek oświatowych, reha-
bilitacyjnych i bibliotek. – Wszyscy 
musieliśmy się odnaleźć w nowej, 
trudnej rzeczywistości. Tym bar-
dziej cieszy mnie, że współpraca 
służb mundurowych z miastem 
przebiega tak dobrze, za co bardzo 
dziękuję. To nie koniec, musimy 
nadal być czujni i przygotowani 
– mówił podczas spotkania pre-
zydent Adam Neumann.

Mamy dobre 
statystyki

W 2020 r. w Gliwicach odnoto-
wano mniej niebezpiecznych 
zdarzeń – wynika ze sprawozdań 
przedstawicieli Komendy Miej-
skiej Policji, Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, 4. Wojskowe-
go Oddziału Gospodarczego 
Garnizonu Gliwice i Centrum 
Ratownictwa Gliwice.

Policja gliwicka przeprowadziła 
33 773 interwencje, nad spoko-
jem mieszkańców czuwało 73 
dzielnicowych, którzy przepro-
wadzili 484 spotkania z miesz-
kańcami. W mieście znacząco 
zmniejszyła się liczba wypadków 
drogowych, napaści, rozbojów 
i kradzieży, a zwiększyła wykry-

walność przestępstw. Szczegóło-
we statystyki można znaleźć na 
stronie internetowej Komendy 
Miejskiej Policji w Gliwicach.

W ubiegłym roku straż pożarna 
wyjechała na 2480 interwencji, 
głównie do podtopień i zdarzeń 
drogowych. Podczas spotkania 
przedstawiciele policji i straży 
pożarnej podkreślali, że dzięki 
wsparciu miasta, które dotuje 
zakup specjalistycznych pojazdów 
i sprzętów, mają bardzo dobre 
narzędzia wspomagające ich 
działania. Tylko w 2020 r. miasto 
przeznaczyło na ten cel ponad  
2 mln zł (wraz z dotacjami dla 
Ochotniczych Straż Pożarnych).

Centrum Ratownictwa Gliwice 
w 2020 r. zarejestrowało 8188 po-
łączeń telefonicznych skierowanych 
do dyspozytorów Powiatowego 
Centrum Zarzadzania Kryzysowego. 
Na podstawie przyjętych zgłoszeń 
podjęto 3793 interwencje.

Straż Miejska otrzymała w 2020 r.  
9504 zgłoszenia od mieszkańców 
i 3600 z monitoringu miejskiego, 
przeprowadziła w przestrzeni 
publicznej 15 000 kontroli epi-
demiologicznych, 863 kontrole 
spalania odpadów w paleniskach 
domowych i 181 na ogródkach 
działkowych. Najwięcej zgłoszeń 
odnotowano ze Śródmieścia 
(2360) i Trynku (885). Najczęściej 
dotyczyły zagrożenia w ruchu 
drogowym (3633 zgłoszenia). 
Łącznie strażnicy przeprowadzili 
25 655 kontroli i nałożyli 2234 
mandaty karne. Poza prowadzo-
nymi interwencjami ponad 60 
tys. razy wygłaszali komunikaty 
z wykorzystaniem megafonów na 
terenie miasta.

Współdziała-
nie dla bez-
pieczeństwa

Skoordynowanie działania tak 
wielu służb i miejskich instytucji 
nie jest sprawą prostą, a jedno-
cześnie kluczową dla osiągnięcia 
pożądanego efektu – zwiększenia 
poczucia bezpieczeństwa wśród 
mieszkańców Gliwic. Dlatego w na-
szym mieście wdrożono program 
„Bezpieczne Gliwice”, mający na 
celu długofalową współpracę sa-
morządu, służb, inspekcji i straży 
oraz organizacji społecznych na 
rzecz przeciwdziałania zagroże-
niom i patologiom społecznym.

– Rok 2020 pokazał, że niezwykle 
ważna jest umiejętność elastycz-
nego reagowania w sytuacjach 
kryzysowych. Bardzo w tym 
pomaga dobra współpraca. To 
dzięki niej udało się nam wspólnie 
zrealizować wiele zadań na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
– mówi Ewa Weber, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Działania realizowane w ramach 
programu mają zapewnić bezpie-
czeństwo mieszkańcom oraz kształ-
tować właściwe postawy w sytu-
acjach zagrożenia. W ramach 
akcji m.in. stale monitorowano 
i kontrolowano miejsca szczególnie 
zagrożone przestępczością, opra-
cowywano comiesięczne analizy 
stanu bezpieczeństwa na terenie 
miasta, uruchomiono dodatkowe 
patrole funkcjonariuszy KMP i SM 
w godzinach pozasłużbowych.

Zadbano również o doświetlenie 
ul. Królewskiej Tamy na odcinku 
od ul. Baildona do ul. Robotniczej, 
ul. Piramowicza, ul. Szmaragdo-

wej, przejść dla pieszych przy ul. 
Daszyńskiego, ul. Tylnej i Wiślanej 
oraz pump tracku na ul. Dzionkarzy.

W celu zapewnienia właściwej ko-
ordynacji zadań związanych z za-
rządzaniem kryzysowym (w tym 
z sytuacją epidemiologiczną) oraz 
bezpieczeństwem całodobowo 
funkcjonuje Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, cyklicz-
nie odbywają się posiedzenia Po-
wiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego dla Miasta Gliwice.

Jednym z ważnych działań 
prowadzonych w ramach 
programu jest rozbudowa 
monitoringu wizyjnego, pro-
wadzona przez Śląską Sieć 
Metropolitalną.

W 2020 r. nowe punkty z kame-
rami zamontowano w Wilczym 
Gardle, w rejonie tężni solanko-
wej, Areny Gliwice oraz w par-
ku Chrobrego, rozbudowano 
punkty operatorskie w komisa-
riatach II i III. W trakcie adaptacji 
budynku dawnego domu dziecka 
przy ul. Zygmunta Starego na 
działalność poradni szpitalnych 
oraz nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej, ŚSM wyposażyła 
obiekt w infrastrukturę teletech-
niczną oraz system monitoringu 
wewnętrznego.

To nie koniec – w ramach mo-
dernizacji systemu zaplanowano 
wymianę 60 kamer, pięć nowych 
punktów wskazali mieszkańcy 
w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego, m.in. przy al. 
Przyjaźni, ul. Robotniczej oraz 
na skwerze przy ul. Hutniczej. 
Zostanie też zbudowanych 11 
nowych punktów monitoringu, 

m.in. w Łabędach (ul. Anny 
Jagiellonki, plac zabaw przy ul. 
Narutowicza), na Trynku (ul. 
Szybowcowa), w Śródmieściu (ul. 
Raciborska i plac Piłsudskiego) 
oraz na Zatorzu (ul. Leśna i ul. 
Spółdzielcza).

Przypominamy, że system monito-
ringu miejskiego w Gliwicach jest 
jednym z najnowocześniejszych 
w Polsce. Obecnie w mieście dzia-
ła 275 kamer, które są w dyspozy-
cji ŚSM oraz 513 kamer należących 
i obsługiwanych przez Zarząd Dróg 
Miejskich. Nad dalszym rozwojem 
systemu pracować będzie powoła-
ny przez prezydenta zespół zada-
niowy, którego prace koordynuje 
Centrum Ratownictwa Gliwice.

To się  
przyda

W ramach programu „Bezpiecz-
ne Gliwice” przeprowadzono też 
szkolenia i prezentacje bezpłat-
nej aplikacji Moja Komenda oraz 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa. Aplikacja Moja Ko-
menda to nowy sposób kontak-
tu z dzielnicowym i możliwość 
uczestnictwa w inicjatywach na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w miejscu zamieszkania. Apli-
kacja wyświetla aktualne komu-
nikaty policji, zawiera poradnik 
działania w nagłych sytuacjach, 
nawiguje i nawiązuje kontakt 
z najbliższą KMP, wyświetla listę 
osób poszukiwanych. Aplikacja 
jest dostępna dla urządzeń mo-
bilnych z systemami Android 
oraz iOS.

Bardzo przydatna jest też Krajowa 
Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa 
(dostępna w serwisie www.po-
licja.pl oraz w aplikacji mobilnej 
„Geoportal Mobile”). Za pomocą 
wirtualnej mapy każdy obywatel 
może zgłaszać bezpośrednio do 
policji m.in. akty wandalizmu, 
nieprawidłowe parkowanie, dzi-
kie wysypiska śmieci, niszczenie 
zieleni, wypalanie traw, wypadki 
drogowe i wiele innych zdarzeń, 
według określonych kategorii. 
Zgłoszenie trafia do policjantów 
odpowiedniej komórki Policji, któ-
rzy w ciągu kilku dni skontrolują 
wskazane miejsce. Jeśli informacje 
się potwierdzą, Policja wprowadzi 
je wprost do systemu wirtualnej 
mapy. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie 
www.slaska.policja.gov.pl.  (mf)

Od 2018 r. w naszym mieście realizowana jest kolejna edycja programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Gliwice”. Zadania przyjęte w programie realizowane są przez miasto 
we współpracy z podmiotami ratowniczymi, powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami. Podejmowane działania skutkują 
poprawą bezpieczeństwa mieszkańców i większą wykrywalnością wykroczeń i przestępstw – wynika z podsumowującego spo-
tkania prezydenta Gliwic ze służbami mundurowymi.
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Przy Arenie Gliwice można dzielić się dobrem, wrzucając plastikowe nakrętki do specjalnego, me-
talowego serca. Pojawiło się z inicjatywy Fundacji Qlavi, która pomaga ciężko chorym dzieciom. 
Pojemnik został zamontowany 
przy Arenie Gliwice, w pobliżu 
Małej Areny, dzięki inicjatywie 
radnej Agnieszki Filipkowskiej, 
we współpracy z Fundacją Qla-
vi oraz Areną Gliwice. Nakrętki 
z serca przy Arenie Gliwice będą 
przekazywane fundacji, która 
zebrane w ten sposób środki 
przeznaczy na rehabilitację mło-
dych podopiecznych fundacji, 

chorujących na SMA (rdzeniowy 
zanik mięśni). 

– Arena Gliwice to już drugie 
miejsce w mieście, gdzie można 
wspólnie pomagać i nie ostatnie. 
Chcemy, by z biegiem czasu w ko-
lejnych dzielnicach Gliwic pojawiły 
się metalowe pojemniki – mówi 
Beata Król-Kowalik z zarządu fun-
dacji Qlavi.

Serduszko dostępne jest dla 
wszystkich zainteresowanych 
przez całą dobę, w związku 
z czym zainteresowane osoby 
mogą przyłączyć się do zbiórki 
w dowolnym, wygodnym dla 
siebie momencie. 

Plastikowe nakrętki skupowane są 
przez firmy, które poddają je recy-
klingowi, a następnie wypłacają 
pieniądze na cele charytatywne. 
By osiągnąć efekt, potrzeba ty-
sięcy kilogramów. – Lokalizacja 
kosza pod Areną Gliwice, miejsca 
spotkań wielu osób, ale przede 
wszystkim miejsca, gdzie odby-
wają się duże wydarzenia maso-
we na dużą skalę, może znacznie 
przyspieszyć ten proces – mówi 
radna Rady Miasta w Gliwicach, 
Agnieszka Filipkowska. 

Do kosza-serca można wrzu-
cać wszystkie plastikowe 
nakrętki po napojach, kawie, 
mleku, jogurtach, bez względu 

na kształt czy kolor. W koszu zo-
stawić można również zakrętki po 
chemii gospodarczej, po płynach 
do zmywania czy szamponach. 

Serdecznie zachęcamy do zbiórki 
i pomocy potrzebującym.

 (ARENA GLIWICE)

AKTUALNOŚCI / ARENA GLIWICE

Arena Gliwice z nakrętkowym  
sercem dla potrzebujących

Polski Instytut Ekonomiczny w Warszawie, dostarczający analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju i popularyzujący polskie badania z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych 
w kraju oraz za granicą, opublikował raport poświęcony średniej wielkości ośrodkom miejskim, uwzględ-
niający skutki pandemii. Gliwice uplasowały się w tym dokumencie w grupie 39 miast-lokomotyw rozwoju 
rynku lokalnego.
Celem raportu PIE (dostępnego 
pod adresem https://pie.net.pl/
wp-content/uploads/2018/07/
PIE_Raport-Srednie-miasta.pdf) 
jest weryfikacja scenariuszy roz-
woju średnich miast w perspek-
tywie 2035 roku, wypracowa-
nych w 2019 r. Funkcjonowanie 
ośrodków liczących od 20 tys. do 
200 tys. mieszkańców przeana-
lizowano w trzech grupach: S1 
– miasta potrzebujące nowych 
strategii i pomysłu na rozwój; 
S2 – miasta z potencjałem bez 
silnych wyróżników; S3 – mia-
sta-lokomotywy rozwoju rynków 
lokalnych.

Scenariusz „Pędząca lokomoty-
wa” dla miast z grupy S3 zakła-
dał jasne i przejrzyste przepisy 
prawne w Polsce oraz wysoki 

poziom nakładów inwestycyj-
nych w mieście. Obecnie – zda-
niem uwzględnionych w badaniu 
przedstawicieli miast – szanse 
na realizację tego scenariusza 
w 2035 r. wynoszą 91 proc.

Jak podkreślają twórcy rapor-
tu, najsilniej na powodzenie 
realizacji scenariusza „Pędząca 
lokomotywa” mogą wpłynąć: 
pozyskanie środków unijnych na 
rozwój infrastruktury miasta, do-
stępność transportowa miasta 
oraz zainteresowanie miastem 
ze strony inwestorów zewnętrz-
nych. Na brak powodzenia 
– brak środków na inwestycje 
lokalne, słabe skomunikowanie 
miasta z otoczeniem oraz ogra-
niczony dostęp do finansowania 
zewnętrznego.  (kik)

Gliwice wśród lokomotyw  
rozwoju lokalnego
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Targowiska po nowemu

Giełda wielu możliwości
AKTUALNOŚCI

Targowiskiem przy ul. Lipowej od 1 kwietnia będzie zarządzać MZUK.  
Na przyszły rok planowana jest kompleksowa modernizacja placu. 
Po modernizacji na terenie targo-
wiska pojawią się pawilony, boksy 
i stanowiska handlowe. Miejsca 
handlu częściowo będą zada-
szone. Do tego czasu targowisko 
będzie funkcjonować bez zmian 
– dniami handlowymi pozostaną 
wtorek i piątek, a giełda staroci 
nadal będzie się odbywać w każdą 
drugą i ostatnią niedzielę, poza 
świątecznymi.

– Konsultujemy ze sprzedawcami  
przyszły kształt targowiska przy 
ul. Lipowej. Pytamy m.in. o zain-
teresowanie rozszerzeniem dzia-
łalności targowiska na więcej dni 

handlowych. Mamy nadzieję, że 
w efekcie powstanie miejsce przy-
jazne i klientom, i sprzedawcom, 
gdzie będzie można kupić świeże, 
ekologiczne towary wysokiej jako-
ści, od bezpośredniego wytwórcy 
– mówi Tadeusz Mazur, dyrektor 
Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych.

Tymczasem  
na Koperniku

Trwają intensywne prace przy 
budowie targowiska na Koper-
niku. Obecnie prowadzone są 

prace ziemne, ale inwestycja 
ma być gotowa już pod koniec 
maja. Przypominamy, że budo-
wą zajmuje się konsorcjum firm 
Zakład Ogólnobudowlany Artur 
Kiowski i P.H.U. PROFECTUS Sp. 
z o.o. Nowy plac targowy będzie 
zadaszony i podłączony do kana-
lizacji deszczowej odbierającej 
wody opadowe. Na odwod-
nionym i utwardzonym terenie 
o powierzchni niemal 780 m2, 
pomiędzy budynkami przy ul. 
Kopernika 45 oraz Centaura 
23, powstanie 12 stanowisk, 
w tym 6 zadaszonych stalową 
konstrukcją. Teren zostanie wy-

łożony kostką brukową, przewi-
dziano też nasadzenia – wokół 
zazielenią się drzewa, krzewy 
i trawa. Całość uzupełni sys-
tem chodników. W części po-
łudniowej przewidziano teren 
do zawracania dla pojazdów, 
utrzymania czystości oraz do-

stawców towarów, miejsce na 
odpady oraz przenośną toaletę. 
W północnej części targowiska 
zaprojektowano strefę dojaz-
dową dla istniejącego sklepu. 
Inwestycja o wartości niemal 
458 tys. zł zostanie sfinansowa-
na z budżetu miasta.  (mf)

Giełda przy ul. Błonie 12 poszerza ofertę. 
Poza prowadzeniem stałej działalności 
modernizuje kolejne hale targowe – wy-
dzierżawiona została już druga hala, w pla-
nach jest otwarcie trzeciej. 
Na Giełdzie Samochodowej 
w Gliwicach można kupić niemal 
wszystko. Można także naprawić 
samochód, poćwiczyć jazdę na 
placu manewrowym, oraz wziąć 
udział w imprezie motoryzacyjnej 
czy trialowej. W tym roku oferta 
jeszcze się poszerzyła – otwarto 
halę targową, która służy coty-
godniowej giełdzie akwarystycz-
no-zoologicznej oraz halę, którą 
wydzierżawili producenci mebli. 
1500 m2 przestrzeni wypełniły 
stoły, szafy, krzesła, kanapy i na-
rożniki. 

– Zainteresowanie halą wśród 
producentów mebli jest ogrom-
ne. Mamy podpisane umowy 
na niemal całą powierzchnię. 
Obecnie dzierżawcy doposażają 
swoje ekspozycje. Bardzo nas to 
cieszy, ponieważ zależy nam, by 
hala była miejscem bezpośred-
niego kontaktu producenta mebli 
z klientem – mówi Paweł Tyrakow-
ski, kierownik gliwickiej giełdy. 
–  Obiekt przeszedł kompleksowy 
remont – odnowiliśmy konstrukcję 
dachu i ściany, wybrukowaliśmy 
posadzki. Hala jest czysta, jasna 
i dobrze oświetlona – podkreśla 
Paweł Tyrakowski.

Hale czynne 
przez cały 
tydzień

Zakupy w nowej hali na Giełdzie 
Samochodowej można robić przez 
cały tydzień – od poniedziałku do 
soboty w godz. od 7.00 do 17.00, 
a w niedzielę od 7.00 do 14.00.

– Szukający mebli klienci mogą 
wejść do środka, obejrzeć produk-
ty i zdobyć namiar na producen-
ta, który stworzy mebel zgodnie 
z oczekiwaniami. Przypominam, 
że elementów wyposażenia domu 
można szukać również w każdą 
niedzielę, gdy na giełdę tradycyj-
nie już przyjeżdża wielu stolarzy, 
producentów i sprzedawców 
mebli – mówi Marzena Sosnow-
ska, rzecznik prasowy Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach. 

To nie koniec – giełda nadal będzie 
się rozrastać i poszerzać ofertę – 
w kolejce czeka już następny 
budynek, w którym w przyszłości 
udostępniona zostanie przestrzeń 
pod działalność gospodarczą.

– Miniony rok był trudny dla 
wszystkich, szczególnie jednak 
dla przedsiębiorców. Ta sytuacja 
trwa nadal, mamy jednak nadzie-
ję, że wszystko wróci do normy 
i giełda znów będzie tętniła ży-

ciem, bez ograniczeń i reżimów. 
Przypominam, że pomimo obo-
strzeń pozostajemy otwarci – za-
chęcamy do odwiedzania giełdy 
z zachowaniem niezbędnych 
środków ostrożności – to dobra 
okazja, by zapoznać się z ofertą, 
kupić coś ładnego do swojego 
domu czy mieszkania i wesprzeć 
producentów i przedsiębiorców. 
Przypominam również, że w 2021 
r. nie jest pobierana opłata targo-
wa – zachęca Paweł Tyrakowski. 

Gliwicka giełda zajmuje 305 
486 m2. Rocznie, w czasie gdy 
nie obowiązywały ograniczenia 
związane z pandemią, odwiedza-
ło ją 550 tys. osób, zawieranych 
było kilkaset tysięcy transakcji 
handlowych, a na miejscach 
postojowych parkowało około 
140 tys. pojazdów. Najwię-
cej klientów odwiedza giełdę 
w niedzielę – od 7 tys. do 15 
tys. osób. Kupują i sprzedają 
samochody, odzież, artykuły dla 
domu, ogrodu i domowych zwie-
rząt, chemię gospodarczą i wiele 
innych. Dodatkowo, przez siedem 
dni w tygodniu funkcjonują tam 
komisy samochodowe i warsztat. 
Zlokalizowane są tam również 
m.in. hale magazynowe Miejskie-
go Zarządu Usług Komunalnych, 
biura do wynajęcia, sklepy mo-
toryzacyjne i place manewrowe 
siedmiu szkół nauki jazdy oraz 
Giełda Części Samochodowych, 
na której można nabyć części 
do niemal każdego samochodu. 
Jak twierdzą handlowcy z tego 
sektora, 30–40% ich klientów 

to klienci z Czech, Słowacji, Wę-
gier, Ukrainy, Austrii i Niemiec. 
W przygotowaniu jest plac z infra-
strukturą do uprawiania sportów 
typu strzelectwo, w tym Airsoft 
(gra zespołowa wykorzystująca 
repliki broni palnej strzelające 
plastikowymi kulkami) i Laser 
Tag (laserowy paintball).

Popularność giełdzie zapewnia 
nie tylko szeroki asortyment 
oferowanych towarów, ale rów-
nież dobra lokalizacja – teren 
jest doskonale skomunikowany, 
dostępna jest komunikacja miej-
ska (linie 32, 702 oraz 932), bus 
i taksówki. Tuż obok znajdują się 
bezpośrednie zjazdy ze skrzyżo-
wań DTŚ, A1 i A4. 

Więcej informacji na temat dzia-
łalności Giełdy Samochodowej 
można znaleźć na stronie interne-
towej Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych, który jest admini-
stratorem giełdy (www.mzuk.pl)  
oraz pod nr. tel.: 32/331-21-24 
i 32/335-61-58.  (mf)
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WAŻNE!

Urząd Miejski w Gliwicach wprowadza usprawnienia do systemu elektronicznej 
rezerwacji wizyt w Referacie Rejestracji Pojazdów, działającego pod adresem 
rezerwacjakm.gliwice.eu. Od 5 kwietnia nowe rozwiązania będą dostępne 
dla klientów referatu w filii UM przy ul. Jasnej 31A, a od 12 kwietnia – dla 
mieszkańców rejestrujących pojazdy w głównej siedzibie magistratu przy ul. 
Zwycięstwa 21. Dzięki zmianom w systemie zostanie wykluczona możliwość 
rezerwowania dowolnej liczby miejsc na dany termin.
Nowy system elektronicznej rezer-
wacji wizyt w Referacie Rejestracji 
Pojazdów wprowadzi konieczność 
podania przez zainteresowanego 
numeru telefonu i adresu e-mail. 
Klient będzie mógł wybrać tylko 
jeden termin wizyty w danym 
dniu, a próba zarezerwowania dru-
giego terminu będzie blokowana 
na podstawie numeru telefonu 
i e-maila. Po wskazaniu terminu 
i jego zatwierdzeniu, na stronie 
internetowej u klienta wyświetli 
się komunikat o dokonanej rezer-
wacji, pojawi się też specjalny kod 
i informacja o wysłaniu na podany 
wcześniej e-mail korespondencji 
z linkiem potwierdzającym wraz 
z wygenerowanym kodem. Jeżeli 
w ciągu godziny klient nie po-
twierdzi rezerwacji, ta zostanie 
anulowana. Warto pamiętać, że 
w przypadku osób, które będą 

musiały ponownie zgłosić się do 
Wydziału Komunikacji, rezerwacji 
wizyty dokona pracownik wydziału 
podczas obsługi.

– Zmieniamy system e-rezerwacji, 
mając na uwadze uwagi i kom-
fort obsługi klientów Referatu 
Rejestracji Pojazdów – podkreśla 
Izabela Kowynia, zastępca na-
czelnika Wydziału Komunikacji 
UM w Gliwicach. – Nowy system 
wykluczy możliwość rezerwo-
wania dowolnej liczby miejsc na 

dany termin i ukróci nieuczciwy 
proceder ich pozyskiwania ce-
lem „odsprzedaży” na portalach 
społecznościowych. Dziękujemy 
mieszkańcom za sygnały w tej 
sprawie. Przypominamy zarazem, 
że internetowa rezerwacja do 
Referatu Rejestracji Pojazdów 
jest bezpłatna, a Urząd Miejski 
nie pobierał i nie pobiera opłat 
od tej czynności. Nie pośredniczy 
również w umawianiu wizyt i za-
łatwianiu spraw dotyczących re-
jestracji – dodaje Izabela Kowynia.

Przypominamy jednocześnie 
wszystkim klientom urzędu, że 
sprawy dotyczące zbycia lub 
nabycia pojazdu, odbioru do-
wodu rejestracyjnego, zmiany 
danych i adnotacji w dowodzie 
rejestracyjnym nie wymagają 
umawiania wizyty. (kik)

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy 
ul. Dolnej Wsi zmieniają lokalizację – od czerwca 
poradnia dla dorosłych będzie funkcjonowała 
przy ul. Daszyńskiego 75, a dziecięca przy ul. 
Lekarskiej 10.
Na 64 m2 poradni dla dorosłych, 
na parterze kamienicy przy ul. 
Daszyńskiego 75, powstanie 
gabinet lekarski, gabinet za-
biegowy, rejestracja, poczekal-
nia, sanitariat dla pacjentów, 
pomieszczenie socjalne dla 
personelu i pomieszczenie go-
spodarcze. Dobrą wiadomością 
dla starszych pacjentów jest 
to, że bezpośrednio przy lokalu 
znajduje się przystanek komu-

nikacji miejskiej. Poradnia dzie-
cięca zostanie przeniesiona do 
siedziby NZOZ przy ul. Lekarskiej 
10. Numery telefonów do przy-
chodni pozostaną niezmienione. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, przychodnie rozpocz-
ną działalność w nowych lokali-
zacjach w czerwcu br. Poradnie 
są podmiotami prywatnymi, 
niezależnymi od Miasta.  
   (mf)

W rejonie ul. Ceglarskiej w Ligocie Zabrskiej dochodzi 
do powtarzających się dewastacji (w tym podpaleń) 
zewnętrznego płaszcza i warstwy izolacji napowietrznej 
sieci cieplnej należącej do PEC – Gliwice. Jeżeli jesteś 
świadkiem takich aktów, nie zwlekaj – reaguj, dzwoniąc 
do dyspozytora PEC – Gliwice (tel. 32/335-01-10) i na 
policję (tel. 997 lub 112).

Pamiętajmy! Sieć ciepłowni-
cza jest zespołem urządzeń 
służących do przesyłania 
ciepła na potrzeby central-
nego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej do od-
biorców na terenie miasta. 

Odbudowa zniszczeń jest 
czasochłonna i kosztowna. 
Utracone do atmosfery cie-
pło jest liczone przez PEC jako 
strata i wpływa na wzrost 
kosztów jego produkcji!  
 (PEC/kik)

Poradnie 
w nowym miejscu

Ograniczone zaufanie do osób wynajmujących od nas niezabudowany 
grunt lub działkę z powierzchniami magazynowymi może zaoszczędzić 
wielu kłopotów! Na pewno zabezpieczy przed koniecznością pokrycia 
z własnej kieszeni kosztów utylizacji nawiezionych nielegalnie odpadów 
– przypomina Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Nielegalne składowanie odpa-
dów staje się nagminne, a sy-
gnały w tej sprawie trafaiają 
również do gliwickiego magi-
stratu. – W proceder ten zaan-
gażowane są w chwili obecnej 
głównie zorganizowane grupy 
przestępcze, dla których interes 
ten jest bardzo dochodowy – 
zauważa Ewa Duda-Jordan, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Środowiska UM w Gliwicach. 
– Oszuści podpisują umowę 
z właścicielem nieruchomości 
na tzw. słupa lub przy użyciu 
podrobionych pieczątek i pod-

pisów istniejących lub fikcyjnych 
firm. Następnie w krótkim cza-
sie na teren nieruchomości przy-
wożone zostają odpady (często 
zaliczane do kategorii odpadów 
niebezpiecznych, zagrażających 
zdrowiu i życiu ludzi). Po zapeł-
nieniu wynajętej powierzchni 
magazynowej wynajmujący 
znika, pozostawiając właścicie-
la nieruchomości z odpadami. 
W takiej sytuacji prezydent 
miasta jest obowiązany wydać 
właścicielowi nieruchomości
-posiadaczowi odpadów decyzję 
nakazującą usunięcie odpadów 

z miejsca nieprzeznaczonego do 
ich składowania i magazyno-
wania – podkreśla Ewa Duda
-Jordan.

Warto zatem szczególnie do-
kładnie czytać umowy najmu 
i możliwie jak najlepiej spraw-
dzać osoby lub firmy chcące 
wynająć od nas niezabudowany 
grunt lub działkę z powierzch-
niami magazynowymi. Naj-
ważniejsze jednak to regular-
na kontrola wynajmowanych 
nieruchomości!  
 (kik/ŚR)
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Korzystne zmiany  
w e-rezerwacji wizyt

Sprawdzaj, jak najemca  
działa na twojej działce!

Wandale przy
ciepłociągu? Reaguj!

Dewastacja sieci napowietrznej 
przy ul. Ceglarskiej

Wandale przy 
ciepłociągu? Reaguj!
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KOLORY MIaSta

RÓŻNORODNY TRYNEK

Trynek ma metrykę pra-
wie tak odległą jak same 
Gliwice. Widnieje już w do-
kumentach z 1482 roku. 
W granicach naszego miasta 
znalazł się w 1887 roku i jest 
jego bardzo istotną częścią.

Do najstarszych w dzielni-
cy należą Zillmannowskie 
zabudowania związane 
z dawną kopalnią węgla ka-
miennego Gleiwitzer Grube, 
a później KWK Gliwice (dziś 
to kompleks Nowych Gliwic) 
oraz trzy budynki miesz-
kalne przy ul. Pszczyńskiej  
(133-135, 137-147, 149-159).  
To dawne mieszkania pra-
cowników dozoru technicz-
nego. Ja proponuję zwrócić 
uwagę na takie same wy-
kończenie ścian wnętrz 
w Maszynowni Nowych 
Gliwic i w budynku przy Psz-
czyńskiej 133 – ceramiczne 
płytki glazurowane w kolorze 
kości słoniowej oraz seledy-
nu bądź brązu.

Od schedy po Zillmannach 
blisko już do lotniska, 
którego historia zaczyna 
się w 1925 roku, wraz 
z uruchomieniem regular-
nego ruchu pasażerskiego. 
Ówczesnym mieszkańcom 
Gliwic podniebne loty 
zapadły w pamięć z po-
wodu szczególnej okazji: 
odwiedzin sterowca Graf 
Zeppelin, który lądował 

tu 5 lipca 1931 roku. 
Podziwiało go 200 tys. 
osób. Mnie i wielu innym 
natomiast lotnisko kojarzy 
się z wizytą papieża Jana 
Pawła II 17 czerwca 1999 
roku.

Przy nieodległej ul. ks. 
Jana Dzierżona (której 
patronem jest górnoślą-
ski ksiądz i uczony, ojciec 

współczesnego pszczelar-
stwa) i jej niedosłownej 
kontynuacji (wzdłuż ul. 
Jasnej) stoi zabudowa 
z końca lat 30. XX wieku. 
To enklawa niewielkich 
domków pracowniczych 
z czerwonymi, spadzistymi 
dachami. Czasami niestety 
ich nowi właściciele nie do 
końca doceniają ten widok 
i uparcie próbują zmienić 
czerwień na czerń. Cóż, 
moda tak jak w ubraniach, 
tak i w architekturze pró-
buje przypisać sobie pra-
wo do wizerunku, w tym 
przypadku historycznych 
miejsc.

W dzielnicy Trynek mamy 
również spuściznę soc- 
realizmu. Osiedla miesz-
kaniowe Trynek A oraz B 
zostały zbudowane w la-
tach 50. XX wieku w ra-
mach Planu 6-letniego, 
o czym przypominali do 
niedawna m.in. patroni 
ulic – komunistyczni i ro-
botniczy działacze. Historia 
Trynku A i B związana jest 
z Ogólnopolskim Zakła-
dem Osiedli Robotniczych 
(ZOR) i jego terenowymi 
oddziałami w Gdańsku, 
Kielcach, Warszawie i Gli-
wicach. Dyrekcje Budowy 
Osiedli Robotniczych 
były w latach 40. i 50. XX 
wieku jedynym organem 
inwestycyjnym na terenie 
Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Gliwicki oddział 
swoim zasięgiem obejmo-
wał bardzo duży teren, 
ówczesne województwo 

śląsko-dąbrowskie, a od 
1950 roku katowickie oraz 
opolskie. Jako ciekawostkę 
podam, że tyskie osiedle 
A projektował związany 
z ZOR-em gliwicki architekt 
Tadeusz Ludwik Teodoro-
wicz-Todorowski.

Przez lata na Trynku bra-
kowało świątyni – miesz-
kańcy tłumnie odwiedzali 
późniejszą gliwicką katedrę. 
Potrzeba budowy kościoła 
w dzielnicy była jednak 
ogromna. Zamiar udało 
się zrealizować dopiero 
w latach 80. XX wieku i to 
nietypowo. Zrębem świą-
tyni miała być konstrukcja 
stalowa, którą postawił 
Montochem z myślą o hali 
widowiskowo-sportowej. 
Gotowa konstrukcja dla 
projektantów Bartka Brzó-
ski i Piotra Fischera była 
wyzwaniem i pozwoliła na 

stworzenie bardzo śmiałe-
go projektu kościoła. Jego 
elementy konstrukcyjne 
miały wychodzić poza bryłę 
świątyni, tworząc świetną 
transpozycję gotyckich przy-
pór. Dlaczego jednak tego 
pomysłu nie zrealizowano? 
Z bardzo prozaicznych przy-
czyn – potrzeby zapewnie-
nia jak najwięcej miejsca 
dla wiernych. Przesunięto 
ściany i współczesne wieże 
sił zniknęły. Życie często 
koryguje zamierzenia. I tak 
było w tym przypadku.  
6 października 1991 roku 
odbyła się konsekracja 
kościoła Matki Boskiej 
Częstochowskiej przez ks. 
bpa Gerarda Kusza. Przy 
tej okazji wspomnijmy Go,  
15 marca zmarł.

 Ewa Pokorska
miejski konserwator 

zabytków

Co tu znajdziemy? Dzieła architektów, a zarazem kuzynów, Emila i Georga Zillmannów (autorów osiedla 
robotniczego Nikiszowiec oraz Giszowiec w Katowicach czy przepięknej elektrociepłowni Szombierki 
w Bytomiu), lotnisko, zespoły mieszkaniowe z lat 20. i 30. XX wieku, jak również socrealistyczne osie-
dla z 1950 roku i współczesny kościół, który miał wyglądać jak gotycka świątynia. Wymieniać dalej?
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Budynek dawnej cechowni

Wnętrza  
dawnej  

maszynowni 
KWK Gliwice  

po remoncie...

Fragment socrealistycznej  
zabudowy dzielnicy Trynek

Detale architektoniczne – wejścia do budynków przy ul. Pszczyńskiej

...i przed remontem
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W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Energa Basket Ligi MKS Dąbrowa 
Górnicza wygrał z GTK Gliwice 86:74. Gospodarzy do zwycięstwa po-
prowadził Elijah Wilson, który zdobył 36 punktów. Goście wystąpili bez 
trzech obcokrajowców, ale za to z zawodnikami drużyny młodzieżowej, 
którzy niedawno wywalczyli złoty medal mistrzostw Polski do lat 19.
Do ostatniego meczu w sezonie 
GTK przystąpiło mocno osłabione. 
Oprócz kontuzjowanych Kacpra 
Radwańskiego i Łukasza Diduszki 
zabrakło trzech Amerykanów: 
Taylera Personsa, Shannona Bo-
guesa i Jordona Varnado. Pierw-
szy z nich w porozumieniu z klu-
bem zdecydował się na szybszy 
powrót (właśnie został ojcem, zaś 
GTK nie ma już szans na play off), 
a występ dwóch pozostałych był 
wykluczony z powodów dyscypli-
narnych. W tej sytuacji wiadomo 
było, że trener Matthias Zollner 
będzie się posiłkował zawodnika-
mi, którzy niedawno wywalczyli 
złoty medal mistrzostw Polski 
do lat 19. W składzie znalazło się 
miejsce dla: Aleksandra Wiśniew-
skiego, Bartosza Chodukiewicza 
i Karola Korczyka. Ten pierwszy 
wskoczył od razu do pierwszej 
piątki i od pierwszych minut starał 
się dowodzić grą gliwiczan.

Gospodarze nie zamierzali po-
zwolić gościom na wiele, ale 
GTK nie poddawało się – dzięki 
temu swoje pierwsze punkty 

w ekstraklasie zdobył w pierwszej 
połowie Bartosz Chodukiewicz. 
Druga połowa rozpoczęła się od 
wymiany ciosów, ale MKS nadal 
miał bezpieczną przewagę. Trener 
Zollner w trzeciej kwarcie pozwo-
lił zadebiutować w Energa Basket 
Lidze Karolowi Korczykowi, a ten 
bez wahania odwdzięczył się cel-
ną „trójką”. W jego ślady poszedł 
też Heliński i po 30 min. gry GTK 
traciło do rywala 10 punktów. 

Na początku ostatniej odsłony 
wydawało się, że MKS ma mecz 
pod kontrolą, jednak GTK walczy-
ło ambitnie dalej. Przypomniał 

o sobie Henderson, a kiedy 
dodatkowo zza linii 6,75 m tra-
fił także Szymański, gliwiczanie 
zbliżyli się do rywala na zaledwie 
trzy punkty różnicy. Dąbrowianie 
nie zamierzali jednak wypuszczać 
zwycięstwa z rąk i po dwóch ak-
cjach 2+1 w wykonaniu Cizauska-
sa i Mijovicia ponownie mogli 
czuć się bezpiecznie. W końcówce 
oba zespoły wykonywały już tyl-
ko rzuty wolne, które nie mogły 
zmienić losów spotkania. MKS 
wygrywa derby po raz drugi 
w sezonie i kończy rozgrywki na 
9. miejscu. GTK plasuje się na 12. 
miejscu.  (GTK/kik)

Piłkarze Piasta odnieśli pewne zwycięstwo na otwarcie 22. kolejki PKO 
Bank Polski Ekstraklasy. W starciu z Cracovią ofensywni piłkarze Nie-
biesko-Czerwonych – Jakub Świerczok w pierwszej i Dominik Steczyk 
w drugiej połowie – wpisali się na listę strzelców i dali swojej drużynie 
wygraną, która pozwoliła awansować na piąte miejsce w ligowej tabeli.
Świetny początek w wykonaniu 
Piasta, który już w siódmej mi-
nucie wyszedł na prowadzenie. 
Kolejną, dziewiątą już bramkę 
w sezonie zdobył Jakub Świer-
czok, który wykorzystał dokład-
ne dogranie piłki przez Gerarda 
Badíę. Gliwiczanie rozpoczęli 
z dużym animuszem, a po chwili 
mogli prowadzić już różnicą 
dwóch bramek. Gra Niebiesko-
-Czerwonych mogła się podobać, 
bowiem podopieczni Waldemara 
Fornalika grali odpowiedzialnie 
w obronie, byli dobrze pukładani 
w środku pola i skuteczni z przo-
du. Kiedy Cracovia stworzyła so-
bie dogodną okazję do strzelenia 
gola, František Plach udowodnił, 
że jest w wysokiej formie. Gospo-
darze kontrolowali przebieg rywa-
lizacji. Jedynym zarzutem mogły 
być łatwo zebrane żółte kartki. 
Jedna z nich wykluczyła z gry 
Jakuba Holubka, na którego nie 
będzie mógł liczyć trener Fornalik 
w meczu przeciwko Wiśle Płock. 

Gliwiczanie w natarciu poszuki-
wali drugiej bramki, która jeszcze 

bardziej uspokoiłaby przebieg 
rywalizacji. Goście mogli pokrzy-
żować te plany za sprawą sytu-
acji Marcosa Alvareza, ale znów 
znakomicie w bramce zachował 
się słowacki golkiper. Niewykorzy-
stane sytuacje lubią się zemścić 
i gliwiczanie postanowili uwy-
datnić prawidłowość tej reguły. 
Niespełna cztery minuty po akcji 
Pasów, Niebiesko-Czerwoni zdo-
byli drugą bramkę w tym spotka-
niu. Siłą spokoju i precyzją popisał 
się Dominik Steczyk, który nie dał 

szans Karolowi Niemczyckiemu 
na skuteczną interwencję. Oba 
zespoły w kolejnych fragmen-
tach rywalizacji naprzemiennie 
przejmowały inicjatywę, jednak 
wynik nie ulegał zmianie. Piast za-
służenie zwyciężył, a zdobyte trzy 
punkty sprawiły, że po pierwszym 
meczu 22. kolejki PKO Bank Polski 
Ekstraklasy zespół z Gliwic awan-
sował na piąte miejsce w tabeli.

Biuro Prasowe  
Piast Gliwice SA

Ambitna walka GTK

Zwycięstwo na 5

W derbowym starciu, którego stawką był awans do 
półfinału Pucharu Polski w Futsalu, Piast Gliwice po-
konał Sośnicę Gliwice 5:2.
Spotkanie od początku do końca 
było pod kontrolą podopiecz-
nych Orlando Duarte, choć były 
momenty, w których drużyna 
z Sośnicy grała z ekipą z Areny 
jak równy z równym. Pierwszą 
bramkę dla Piasta zdobył Dominik 
Wilk. Gospodarze wyrównali za 
sprawą Michała Hyżego, jednak 
Niebiesko-Czerwoni odpowie-
dzieli golem Ixemada Cabrerry. Po 
zmianie stron Piast dołożył jeszcze 
trzy gole, a ich autorami byli Rafał 
Franz, Ixemad Cabrerra i Michał 
Rabiej. Gospodarze odpowiedzieli 
trafieniem Marcina Kiełpińskiego.

– Widać było, że wszyscy są za-
interesowani tym meczem i to 

napawa dumą oraz pokazuje, 
że futsal cieszy się dużą popu-
larnością w Gliwicach. Jestem 
przekonany, że gdyby mogli wejść 
kibice, to wypełnilibyśmy halę do 
ostatniego miejsca. Szkoda, że 
tak fajnego meczu fani nie mogli 
zobaczyć na żywo – powiedział 
po zakończeniu spotkania Kieł-
piński.

Dla Sośnicy awans do ćwierćfi-
nału Pucharu Polski był najwięk-
szym sukcesem w historii tego 
klubu. Piast niespełna dwa lata 
temu grał w finale. Trzymamy 
kciuki, aby tym razem udało się 
zdobyć trofeum!  
 (piast.gliwice.pl)
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W meczu 25. kolejki spotkań o mistrzostwo Futsal 
Ekstraklasy Piast Gliwice pokonał Red Dragons Pnie-
wy 3:2. Pierwsza połowa należała do gospodarzy, 
którzy po strzałach Cabrery i kapitalnej akcji Dasaieva 
prowadzili 2:0.
Po zmianie stron pniewianie na-
rzucili swoje warunki, stworzyli 
sobie mnóstwo okazji, ale tylko 
raz Kostecki zdołał pokonać Wi-
ducha, który wcześniej wyszedł 
zwycięsko z kilkunastu sytuacji, 
które mogły zakończyć się golem 
dla „Smoków”. Potem Piast stra-
cił Dasaieva, który musiał opuścił 
plac gry z powodu drugiej żółtej  
i w konsekwencji czerwonej kart-
ki. Gliwiczanie przetrwali jednak 
okres gry bez jednego zawodni-

ka. Na 2,5 minuty przed końcem 
spotkania goście zdecydowali się 
na grę z lotnym bramkarzem, ale 
stracili gola po akcji Soleckiego 
i celnym strzale Szadurskiego. 
Zaraz po wznowieniu gry Hoły 
przywrócił nadzieję pniewian 
na uratowanie choćby remisu, 
jednak dobra gra w obronie pod-
opiecznych Orlando Duarte dała 
Piastowi trzy punkty i awans na 
drugie miejsce w tabeli.  
 (piast.gliwice.pl)

Futsaliści Piasta  
w półfinale Pucharu  
Polski

„Smoki” pokonane
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Dostępna jest już nowa odsłona popularnego MSIP-u (Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej), dostosowana do wymagań 
ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. Nowością odświeżonej wersji dostępnej pod adresem msip.
gliwice.eu są angielskie wersje językowe wszystkich podstron oraz kolejne wyszukiwarki – m.in. szkół publicznych, żłobków, przed-
szkoli i punktów przedszkolnych. Szczególną uwagę warto zwrócić na wyszukiwarkę MPZP w opracowaniu.
Jest ona dostępna po rozwinięciu 
zakładki Portal planistyczny lub 
zakładki Wyszukiwarki. Pozwala 
w prosty i przystępny sposób 
sprawdzić, na jakim etapie pro-
cedury znajduje się miejscowy 
plan zagospodarowania prze-
strzennego.

I tak dla planów, dla których 
została podjęta uchwała o przy-
stąpieniu do sporządzenia mpzp 
wraz z publikacją uchwały, po-
dawany jest termin składania 
przez mieszkańców wniosków 
do planu wraz z odpowiednim 
e-formularzem (wystarczy kliknąć 
w Wypełnij wniosek lub uwagę). 
Z kolei na etapie wyłożenia 
projektu planu do publicznego 
wglądu, na stronie publikowane 
jest obwieszczenie o wyłożeniu 
projektu mpzp, a wraz z nim 
udostępniane są do pobrania 
dokumenty: projekt uchwały 
i rysunku planu oraz prognoza od-
działywania na środowisko. Poda-
wany jest również termin dyskusji 
publicznej – na tym etapie każdy 
mieszkaniec może wziąć udział 
w otwartej dyskusji nad roz-

wiązaniami przyjętymi w mpzp, 
podczas której można zasięgnąć 
dodatkowych informacji o pro-
jekcie planu bezpośrednio u jego 
autorów. Przewidziano ponadto 
prezentację z dyskusji publicznej 
zawierającą najważniejsze infor-
macje o projekcie mpzp, a także 
e-formularz do składania uwag 
(dostępny poprzez kliknięcie 
w Wypełnij wniosek lub uwagę).

Po zakończeniu wyłożenia pro-
jektu planu – o ile nie wymaga 
on jeszcze ponowienia uzgodnień 
– dokument trafia na sesję Rady 
Miasta. Przy przyjęciu przez miej-
skich radnych, plan publikowany 
jest w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

Dla każdego mpzp, który jest na 
etapie opracowania, udostępnia-

ny jest także do podglądu przebieg 
granic planu. Chcąc przeglądać 
rysunki oraz dokumenty plani-
styczne pozostałych mpzp, można 
– poprzez kliknięcie w Zobacz na 
mapie – przejść na mapę geopor-
talu planistycznego.

W wyszukiwarce istnieje dodat-
kowo możliwość sortowania wy-
ników oraz wyszukania – w części 

wyszukiwarki SZUKAJ WEDŁUG – 
konkretnego planu po nazwie lub 
numerze uchwały (każdą zmianę 
warunków wyszukiwania, sorto-
wania należy zatwierdzić poprzez 
kliknięcie przycisku Szukaj).

Zestawienie wyników wyszukiwa-
nia można pobrać w dostępnych 
formatach: Excel, Json, Csv, Pdf 
lub wydrukować. (kik)

WARTO WIEDZIEĆ

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie 
wrzucaj go do kontenera! Ruszają dzielnicowe 
zbiórki elektrośmieci.

Zepsute albo przestarzałe pral-
ki, telewizory, elektroniczne 
urządzenia i gadżety, zużyty 
sprzęt oświetleniowy – to nie 
tylko zalegające w naszych 
mieszkaniach graty, ale też 
odpady niebezpieczne, których 
nie należy wrzucać do pojem-
ników na odpady komunalne. 
Przez cały rok można odda-
wać je w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Rybnickiej albo przy-
nieść je do specjalnie ozna-
kowanego samochodu, który 
w soboty będzie stał zaparko-
wany w wybranych gliwickich 
dzielnicach.

W sobotę 27 marca elektrośmie-
ci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Trynek, ul. 

Młodych Patriotów (parking przy 
wjeździe z ul. Żwirki i Wigury)

• godz. 12.30–14.30 – Obrońców 
Pokoju, ul. Paderewskiego (par-
king samochodowy)

Wszystkie terenowe punkty od-
bioru i godziny przyjmowania elek-
trośmieci są dostępne w zakładce 
Harmonogram wywozu na stronie 
segreguj.gliwice.eu. Zebrane od 
mieszkańców elektroodpady są 
ponownie przetwarzane. Stosuje 
się do tego technologie przyjazne 
środowisku.   (mf)

– Przy ocenianiu prac komisja 
konkursowa brała pod uwagę 
walory estetyczne i graficzne 
projektu, oryginalność pomysłu, 
łatwość jego kojarzenia i zapa-
miętywania, oddanie specyfiki 
działalności Centrum, czytelność 

projektu i jego  funkcjonalność 
w konwersji na rozmaite me-
dia. Tak duże zainteresowanie 
uczestników, ich zaangażowanie 
i pomysłowość, były dla nas 
bardzo miłym zaskoczeniem – 
podkreśla Marta Kryś, dyrektor 

Gliwickiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych, które z dniem 
1 kwietnia zmieni nazwę na 
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych.  (kik)

Nowa odsłona MSIP. Co ciekawego?

Zbiórka 
elektrośmieci

Konkurs na logo Centrum 3.0 
rozstrzygnięty
Assinus Kootstra zwyciężył w ogólnopolskim kon-
kursie na opracowanie logo i elementów identyfi-
kacji wizualnej Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych. W rywalizacji uczestniczyło 84 
uczestników, którzy nadesłali 147 prac.
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PORaDNIaNYM PIÓREM PISaNE
Jesteśmy pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Myślimy, że wielu z Was nas zna. W końcu jesteśmy w Gliwicach od 1961 roku. 
Pomagamy, wspieramy, diagnozujemy. Od 2020 roku tworzymy nowy rozdział naszej historii w nowej siedzibie przy ul. Gierymskiego 1, a dzięki 
gościnności Miejskiego Serwisu Informacyjnego raz w miesiącu spotykamy się na jego łamach. Tutaj zapraszamy na porcję przemyśleń, refleksji, 
recenzji, a na stronę Fb lub www.poradnia.gliwice.pl po bieżące informacje o naszych działaniach. Zachęcamy do lektury!!!

„Bardzo ważne jest to, że światu potrzeba umysłów każdego rodzaju 
i tego, by współpracowały. Musimy starać się rozwijać takie umysły.” 
 Temple Grandin

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu to święto obchodzone corocznie 
2 kwietnia. Istnieje wiele poglądów na temat autyzmu, bo dotyczy on osób 
z różnymi cechami. Niektóre z nich mają znaczne trudności uniemożliwiające 
im samodzielne życie i borykają się z wieloma trudnościami. Jednak duża część 
osób ze spektrum autyzmu to osoby, które radzą sobie samodzielnie: uczą się, 
pracują, mają rodziny i realizują własne marzenia i pasje. 
Osoby ze spektrum autyzmu nie potrzebują tylko świadomości, ale zrozumienia 
i akceptacji. Z jednej strony chcą życia zgodnie ze swoimi potrzebami i prioryte-
tami, a z drugiej adekwatnego wsparcia i współpracy ze strony społeczeństwa, 
które uwzględnia ich różnorodność myślenia i sposób funkcjonowania.
   Alicja Balicka

Jak pomóc dzieciom z autyzmem 
(ASD) komunikować się?

Prezentowane w opracowaniu zagadnienia są sposobem wejścia 
w izolowany świat dziecka autystycznego i wprowadzeniem go we 
wspólny świat relacji międzyludzkich. Umiejętność komunikowania 
się jest głównym stymulatorem rozwoju poznawczego człowieka, po-
zwala ona na budowanie interakcji społecznych i poznawanie świata.
Dzieci z autyzmem potrzebują pomocy 
w rozwoju umiejętności komunikacyj-
nych. Pomóc w tym mogą alternatywne 
sposoby porozumiewania się (AAC). 
Celem AAC jest stworzenie osobie ze 
złożonymi potrzebami komunikacyjny-
mi (CCN) możliwości nawiązania relacji 
werbalnej. Dla dziecka to szansa na 
zaspakajanie podstawowych potrzeb 
i zapobieganie pojawiania się niepożą-
danych zachowań. 

Stosując AAC wspomagamy się obrazami, 
gestami i symbolami, którym zawsze towa-
rzyszy przekaz werbalny. 

Przykład postępowania:
1. Przygotuj otoczenie komunikacyjne 

dziecka zgodnie z jego możliwościa-
mi i preferencjami. Umocuj symbole 
(mogą to być zalaminowane rysunki 
czy zdjęcia) za pomocą rzepa tak, 
aby dziecko miało do nich dostęp. 
 
 
 
 
 

2. Pokaż dziecku np. symbol bańki. 
Powiedz: „Zobacz, teraz będziemy 
dmuchać bańki”. Połóż symbol na 
stole – naśladujcie dmuchanie bańki. 
Komentuj np. „Fajnie jest dmuchać 
bańki”.

3. Zapytaj dziecko: „Co chcesz teraz?” – 
wskaż miejsce z symbolami. Dziecko 
wybierze np. auto, powiedz np. „To 
jest auto, rozumiem, chcesz pobawić 
się autkiem”. Daj dziecku autko. Połóż 
symbol na stole. Komentuj np. „Teraz 
Julek bawi się autem”.

W celu poszerzenia informacji poruszo-
nych w artykule odwołuję czytelnika do 
publikacji pt. „Autyzm i AAC [...]” red. B. 
B. Kaczmarek, A. Wojciechowska, Wyd. 
„Impuls”, Kraków 2015. Zagadnienia 
przedstawione w opracowaniu autorek 
są pewnego rodzaju „drogowskazem” 
prowadzącym do porozumiewania się.

   Krystyna Sacher-Szafrańska

Sensoryczny świat
Żyjemy w sensorycznym świecie. W każdej minucie towarzyszy 
nam niezliczona ilość bodźców. Rutynowe obowiązki w takim 
świecie doznań stają się sporym wyzwaniem zarówno dla osób 
neurotypowych, jak i dla tych z wrażliwym układem nerwowym.
Najczęściej występujące u dzieci z auty-
zmem trudności sensoryczne, jak podaje 
założycielka metody SI J. Ayers, to: 
• trudności słuchowe – niektóre dźwięki są 

pomijane, inne wywołują silne reakcje;
• zaburzenia wzrokowe – unikanie wrażeń 

wizualnych, ograniczony kontakt wzroko-
wy, brak zainteresowania otoczeniem, 
koncentracja wzroku na detalach;

• kłopoty z rejestracją wrażeń smakowych 
i węchowych; 

• częsty jest brak reakcji na bodźce 
bólowe, co skutkuje zachowaniami 
autoagresywnymi, ale występuje duża 
grupa dzieci nadwrażliwych dotykowo, 
kiedy delikatne muśnięcie czy czynności 
higieniczne powodują dyskomfort;

• zakłócenia w pracy układu przedsionko-
wego i proprioceptywnego powodują 
często niepewność w poruszaniu się, nie-
zgrabność ruchową, czasem obsesyjne 
poszukiwanie jednostajnej stymulacji, 
a to z kolei utrudnia proces wchodzenia 
w interakcje z otoczeniem. 

Wiele organizacji pracujących na rzecz 
osób ze spektrum autyzmu, mając na 
względzie dobro osób nieneurotypo-
wych, wyszło z inicjatywą do miejsc 
użyteczności publicznej o dostosowanie 
panujących tam warunków, tak by stały 
się „znośniejsze”. Na apel odpowiedziały 
kina i sklepy. W wyznaczonych godzinach 

jest w nich wyciszona muzyka oraz komu-
nikaty. Klienci deklarujący, że są osobami 
ze spektrum autyzmu, bez weryfikacji są 
obsługiwani poza kolejnością (za stroną 
lidl.pl). Sklep IKEA (póki co w Krakowie) 
ustalił wtorek dniem przyjaznym senso-
rycznie – przyciemnione zostaje oświe-
tlenie, wyłączone są ekrany, reklamy 
i komunikaty dźwiękowe. Osoby, które 
w trakcie wizyty w sklepie potrzebują 
odreagować napięcie, mogą skorzystać 
ze specjalnej strefy wyciszenia. 

W przyjaznych kinach (np. Cinema City) 
podczas seansu światła, by nie budziły 
lęku, są przyciemnione, a nie zgaszone. 
Dźwięk jest przyciszony, by nie stanowił 
bariery dla osób nadwrażliwych. W kinie 
wolno się ruszać, ekspresyjnie przeżywać 
to, co dzieje się na ekranie, bo w trak-
cie seansu nie obowiązuje zasada ciszy. 
Wejście i wyjście na salę odbywa się tą 
samą drogą, co pozwala lepiej odnaleźć 
się w otoczeniu i znów – zmniejsza lęk. 

Żyjemy w sensorycznym świecie, dlatego 
dostosowywanie otoczenia, a czasem 
tylko mała zmiana wspiera osoby z zabu-
rzeniami rozwojowymi w uczestniczeniu 
w życiu społecznym i otwiera ten świat 
dla osób wyjątkowo wrażliwych.

 Magdalena Bogucka

Rodzice ASów  
czyli dzieci z zespołem Aspergera 

i dzieci autystycznych
W tym krótkim artykule chciałam zaprosić do zajrzenia w świat 
rodziny dziecka autystycznego, do przyjrzenia się blaskom i cie-
niom życia z taką diagnozą.

Z czym zmagają się takie rodziny? 
Najpierw z diagnozą – dla jednych mo-
ment jej usłyszenia to ogromna ulga, 
bo w końcu wiedzą, dlaczego tak żyją 
i jak mogą pomóc dziecku, dla innych 
na początku to uczucie niedowierzania, 
wypierania, a nawet przerażenia. Oto 
wypowiedź matki dziecka z zespołem 
Aspergera: „Każdy rodzic chce, aby jego 
dziecko było niepowtarzalne, najmą-
drzejsze, w ogóle NAJ, i nasz syn taki 
dla nas jest, jest naszym ASem – ma 
zespół Aspergera. Dla mnie, jako matki, 
najtrudniejszym było zaakceptowanie 
tego faktu. Mimo, że mam wykształce-
nie pedagogiczne i się o tym uczyłam, 
to jakimś cudem nie zauważyłam albo 
nie chciałam tego zauważyć. A potem, 
gdy otrzymaliśmy diagnozę, nastąpiło 
odrzucenie, brak akceptacji z mojej 
strony. Jako rodzic teraz już wiem, 
że najtrudniejsze jest to przyjąć, bo 
przecież nasze dziecko miało być takie 
genialne, nadzwyczajne, supergrzeczne 
i w ogóle. I takie jest, tylko po prostu 
inaczej odbiera świat.”

I jeszcze odczucia taty: „Gdy usłysza-
łem o diagnozie syna, byłem załamany 
i zrozpaczony. Zespół Aspergera kojarzył 
mi się jednoznacznie negatywnie, jako 
forma upośledzenia, choroby psychicz-
nej. Teraz po zapoznaniu się z zespołem 
Aspergera i obserwując mojego syna 
uważam, że to grupa specyficznych 
cech, wyróżniająca te osoby i w żaden 
sposób nie zmniejszająca ich wartości 
jako ludzi”.

To nie koniec zmagań. Czasami rodziny 
bywają zmęczone oceną społeczną – 
często słyszą, że nie potrafią poradzić 
sobie po prostu z niegrzecznym dziec-
kiem. Muszą też przejść długą drogę, 
by zapewnić pomoc swojemu dziecku 
– odpowiednia droga edukacyjna, tera-
pia behawioralna, trening umiejętności 
społecznych, metoda Knilla, orzecznic-
two ZUS – to przystanki, z którymi jedni 
rodzice szybko się uporali, a inni często 
spotkali niejedną przeszkodę. Oto wy-

powiedź matki: „Przed nami długa dro-
ga, którą kroczymy już od kilku lat. Jest 
dużo lepiej, ciężka praca – nasza i syna 
– oraz walka o swoje dziecko, o dobre 
warunki w szkole, o zrozumienie jego 
potrzeb, o dostosowanie, o dostęp 
do lekarzy specjalistów, TUS (trening 
umiejętności społecznych) itd. przynosi 
wymierne efekty i w naszym przypadku 
postęp jest niesamowity”.

Pragnienia takich rodzin są bardzo 
proste i podobne do pragnień innych 
rodziców – by dziecko było bezpieczne, 
miało prawo do własnego rozwoju, by 
było zadowolone i uśmiechnięte, by 
nikt go nie skrzywdził, a dodatkowo 
– by nic ich dzieci nie wytrąciło z rów-
nowagi. Żyją ze świadomością, że kie-
rownikiem w ich życiu jest spektrum 
autyzmu i z tym uczą się żyć i ten fakt 
akceptować. Rodzice dziecka: „I chyba 
najważniejsze: dziecko musi czuć się 
kochane i akceptowane niezależnie od 
tego, jakie jest. My mówimy, że jest dla 
nas ASem we wszystkim i to buduje jego 
wartość”. 

Refleksje, które tu opisałam, pochodzą 
z wielu dyskusji, jakie toczyły się na 
Grupie Wsparcia dla rodziców dzieci 
z zespołem Aspergera, dodatkowo nie-
którzy z tych rodziców udostępnili swoje 
doświadczenia w postaci konkretnych 
wypowiedzi, które cytowałam. Grupa 
ta od trzech lat funkcjonuje w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Gli-
wicach. I jest chyba ważnym miejscem 
dla rodziców, bo mogą tam dzielić się 
trudnościami, zwycięstwami, wiedzą, 
a także mieć poczucie, że nie są osa-
motnieni.

Zakończę krótką wypowiedzią matki: 
„Z rad, które mogłabym udzielić innym 
rodzicom, to przede wszystkim dużo 
cierpliwości i wytrwałości w walce 
o dobro dziecka”.

zebrała: Urszula Janota

https://www.lidl.pl/
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Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz wychodzić z domu, 
wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę www.gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
25 marca 2021 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 18 lutego 2021 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice 
(druk nr 517).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
budżetu Miasta Gliwice na 2021 rok (druk nr 513).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
umarzania, odraczania terminów płatności, rozkła-
dania na raty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz 
jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalno-
ści pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 
będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania or-
ganów uprawnionych do udzielania ulg (druk nr 516).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wy-
stąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 
o zbadanie zgodności przepisów ustawy z 5 września 
2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od 
towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków 
publicznych przeznaczonych na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej lub od państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską 
Kartą Samorządu Lokalnego (druk nr 520).

10. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (druk nr 501).

11. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzo-
ru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warun-
ków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (druk nr 511).

12. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice (druk 
nr 534).

13. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób 
świadczenia usług przez punkt selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych (druk nr 535).

14. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu ką-
pielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta 
Gliwice w 2021 roku (druk nr 502).

15. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej na zadania służące ochronie zasobów wod-
nych dla miasta Gliwice wraz z zasadami udzielania 
dotacji celowej – program „Mój deszcz” (druk nr 536).

16. Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta Gliwice w 2021 r. (druk nr 525).

17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie 
węzła autostradowego Gliwice Sośnica (druk nr 527).

18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice” 
(druk nr 528).

19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 
XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z 24 września 
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego 
część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii 
kolejowej i na zachód od ul. Portowej (druk nr 529).

20. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z bu-
dżetu Miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie 

prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków (druk nr 524).

21. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Gliwice (druk nr 531).

22. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
Gliwice na lata 2021–2025 (druk nr 532). 

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na od-
stąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 
(druk nr 526). 

24. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na od-
stąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi 
dzierżawcami i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiących własność Miasta Gliwice, położonych 
w Gliwicach (druki nr 509, 521, 522).

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwi-
ce, położonej w Gliwicach na rogu ul. Jaskółczej i ul. 
Kosów (druk nr 523).

26. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochro-
ny Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021–2024 
z perspektywą do roku 2028 (druk nr 530).

27. Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola 
Miejskiego nr 18 w Gliwicach do Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego nr 8 w Gliwicach (druk nr 503).

28. Projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola 
Miejskiego nr 22 w Gliwicach do Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 14 w Gliwicach (druk nr 504).

29. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku do 
Ministra Obrony Narodowej o wydanie zezwolenia 
na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego 
w Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Tech-
nicznych im. Cichociemnych w Gliwicach (druk nr 537).

30. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie okre-

ślenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Gliwice (druk nr 512).

31. Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia wniosków 
Prezydenta Miasta Gliwice o wsparcie ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
przedsięwzięć inwestycyjnych przy ul. Dworskiej 
w Gliwicach (druki nr 505, 506, 507, 508).

32. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu 
Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gliwice na lata 
2021–2024” (druk nr 514).

33. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych na ich realizację w 2021 r. (druk nr 510).

34. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków częściowe-
go lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również 
trybu ich pobierania (druk nr 515).

35. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia 
pokontrolnego Komisji Rewizyjnej (druk nr 533).

36. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działania Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 14 w Gliwicach (druk nr 518).

37. Projekt uchwały w sprawie negatywnego rozpatrze-
nia petycji w prawie zwiększenia wysokości bonifi-
katy udzielanej przy sprzedaży dawnych mieszkań 
zakładowych (druk nr 519).

38. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez 
radnych.

39. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

OGłOSZENIA

Podatki lokalne, opłaty  
za nieruchomości  
i gospodarowanie  
odpadami komunalnymi  
sprawdzisz i opłacisz na 

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-
Rozrachunkowej

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

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

Krok III   Masz opłaty  
      pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

Projekt GEPAR został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020.

komunikaty

Informujemy, że 1 marca 2021 r. w Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW) (https://sow.pfron.org.pl/) ruszył nabór 
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”.
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSO-
WANIE:
W ramach modułu I – od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 
2021 r.
W ramach modułu II:
• od 1 marca 202 r. do 31 marca 2021 r. (dla wniosków 

dot. roku akademickiego 2020/2021),
• od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r. (dla 

wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022).
W 2021 ROKU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE FORMY 
WSPARCIA:
MODUł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-

nia do posiadanego samochodu (adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia 
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowa-
na do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adre-
sowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego);

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu (adresowana 
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestni-
czenia w społeczeństwie informacyjnym: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowa-
na do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do  
16. roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania;

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana 
do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, z dysfunkcją narządu wzroku);

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do 
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16. roku 
życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu 
i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego 

w ramach programu (adresowana do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adre-
sowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowa-
no nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej 
na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności);

• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 
do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 
przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza spe-
cjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej 
poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka 
przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną 
tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacz-
nym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 
prawnym dziecka).
MODUł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym, która jest adresowana do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobiera-
jących naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, stu-
dia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonar-
nym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym 
/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem Internetu) a także do osób, które prze-
wód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z doku-
mentem pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 r., gdzie zostały 
zawarte szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc.

PiLotaŻoWy  
PRoGRam „aktyWny 

SamoRZĄD”

OBRADY NA ŻYWO

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

http://www.gliwice.eu
http://gepar.gliwice.eu
http://gepar.gliwice.eu
https://sow.pfron.org.pl/
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OGłOSZENIA
komunikaty

obWieSZcZenia

ofeRty PRacy

ofeRty PRacy

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

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

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

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta 
Gliwice – 6 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 30 marca 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 30 marca 2021 r. o godz. 11.01

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach większość opłat administracyj-
nych mogą regulować bez wycho-
dzenia z domu. Dzięki systemowi 
e-Płatności Blue Media mają do dys-
pozycji szybkie płatności (mTransfer, 
Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności 
online kartą płatniczą (VISA, VISA 
Electron, MasterCard i Maestro) oraz 
BLIK. 
Opłaty dokonywane są za pośred-
nictwem formularza ogólnego do-
stępnego pod adresem gliwice.opla-
tyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym 
Biurze Obsługi UM, przy poszcze-
gólnych kartach usług (https://bip.
gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online  
w Wirtualnym  
Biurze Obsługi

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.5.2021
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 
(2 etaty) w pełnym wymiarze czasu pracy 

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:
1. prowadzenie powierzonych zadań w za-

kresie planowania, analizowania, koor-
dynowania i kontrolowania na etapie 
dokumentacji projektowej oraz robót 
inwestycyjnych, w tym przygotowywanie 
materiałów technicznych oraz opisów 
przedmiotu zamówienia do przeprowa-
dzenia postępowań przetargowych,

2. udział w komisjach przetargowych,
3. weryfikacja kosztorysów powykonawczych 

i prowadzenie rozliczeń finansowych pro-
wadzonych zadań, kontrola zgodności re-
alizacji prac budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, zatwierdzenie 
harmonogramów prac budowlanych,

4. nadzór nad terminami i udział w odbio-
rach robót oraz przeglądach technicznych 
w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie 
od wykonawcy realizacji robót napraw-
czych,

5. prowadzenie czynności związanych ze 
sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji 
w postaci dowodu księgowego i przeka-
zaniem jako środka trwałego PT,

6. wystąpienia o przyznanie dofinansowań 
inwestycji i ich rozliczanie,

7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, pi-
sma, zapytania i wnioski radnych, urzędów, 
instytucji oraz mieszkańców, 

8. współpraca z innymi miejskimi jednost-
kami organizacyjnymi i referatami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach,

9. prowadzenie innych działań w zakresie 
związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne: 
1.1. wykształcenie wyższe zakończone uzy-

skaniem tytułu inżyniera lub magistra 
inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, 
budownictwo lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). Prefe-
rowana specjalizacja z zakresu: dróg i au-
tostrad, budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji 
budowlanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej, 

1.2. co najmniej 2-letnie doświadczenie 
w bezpośrednim uczestnictwie w proce-
sie budowlanym jako wykonawca, nadzór 
lub zamawiający, związanym z realizacją 
robót budowlanych 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 
umyślne przestępstwo skarbowe,

1.4. prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów):
2.1. mile widziane uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy 
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Mile 
widziane uprawnienia w specjalności 
drogowej lub branży pokrewnej – 2 etaty,

2.2. znajomość zakresu działalności statutowej 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,

2.3. znajomość procedur uzyskania decyzji 
zezwalającej na prowadzenie robót,

2.4. znajomość ustaw niezbędnych do wyko-
nywania czynności na przedmiotowym 
stanowisku, w szczególności: o samorzą-
dzie gminnym, o pracownikach samorzą-
dowych, o drogach publicznych, Prawo 
budowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w za-
kresie dróg publicznych, Kodeks postępo-
wania administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień publicz-
nych, ustawa o finansach publicznych,

2.5. umiejętność redagowania pism urzędo-
wych,

2.6. umiejętność podejmowania samodziel-
nych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, zdolno-

ści organizacyjne, umiejętność rzeczowej 
współpracy z zespołem realizacyjnym, ak-
tywność w rozwiązywaniu problemów, sa-
modzielność, zaangażowanie, systematycz-
ność, dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nastawienie 
na realizację wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

4. Informacja o warunkach pracy 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 powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4.3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe 
miejsce pracy,

4.4. zdolność przyswajania stałego dopływu 
informacji,

4.5. wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt 
bezpośredni oraz telefoniczny),

4.6. wymagana umiejętność obsługi urządzeń 
biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
5.1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru,
5.2. życiorys,
5.3. kwestionariusz osobowy,
5.4. kserokopie dokumentów potwierdza-

jących wykształcenie, kwalifikacje i staż 
pracy,

5.5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne formularze 
oraz oświadczenia są dostępne na stronie 
http://zdm.bip.gliwice.eu/ w zakładce  
NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny mu-
szą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do  
9 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30 w Biurze 
Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty 
należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie numerem 
naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczo-
nym numerem naboru – decyduje data 
wpływu dokumentów do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg 
Miejskich po wyznaczonym terminie nie bę-
dą rozpatrywane. W chwili złożenia doku-
mentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia ro-
boczego 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 merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opu-
blikowana na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 12 kwietnia 2021 r.
Planowany termin testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej: 15 kwietnia 
2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do 
uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidu-
alnie o terminie testu merytorycznego lub 
rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje:
6.1. w miesiącu poprzedzającym datę pu-

blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%,

6.2. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa powyżej, 
w miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia o nabo-
rze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzęd-
niczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kandyda-
tów spełniających wymagania niezbędne 
oraz w największym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe,

6.3. kandydat, który zamierza skorzystać z po-
wyższego uprawnienia zobowiązany jest 
do złożenia, wraz z dokumentami, kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełno-
sprawność,

6.4. regulamin naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 
31,

6.5. nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po zakończeniu procesu rekrutacji 
podlegają zniszczeniu,

6.6. zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 1282) publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnionej w wy-
niku przeprowadzonego naboru,

6.7. oferty niekompletne i/lub zawierające 
niepodpisane dokumenty nie będą roz-
patrywane,

6.8. procedura naboru zostanie przeprowa-
dzona z zachowaniem wymogów bez-
pieczeństwa, aktualnych na wyznaczony 
i ogłoszony wraz z numerami referencyj-
nymi dzień naboru.

Oferta pracy na stanowisko:
Kierowcy autobusu  

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

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komuni-

kacji miejskiej według ustalone-
go rozkładu jazdy i harmonogra-
mu pracy, obsługa przystanków 
wraz z wymianą pasażerską. 

Wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej potwierdzającej ukończe-
nie szkolenia okresowego lub 
uzyskanie kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wyko-
nywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomera-
cji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, komunikatywność, od-
porność na stres, umiejętność 
pracy w zespole, dobry poziom 
kompetencji osobowościowych, 
społecznych i poznawczych me-
nedżerskich.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających staż pracy oraz kwalifi-
kacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej)

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach 
przy ul. Chorzowskiej 150 w godzi-
nach od 7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplika-
cje. Informujemy, że skontaktujemy 
się z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych za-
wartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu:  
32/33-04-635.

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta Gliwice nr XIII/323/2016 z 27 lutego 2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbywa się w dniach

od 15 marca 2021 r.  
do 15 kwietnia 2021 r.

Deratyzacja polega na jednorazowym oraz równoczesnym wy-
łożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach ar-
tykułów spożywczych, obiektach przemysłowych, jak również 
w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją 
powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, 
piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych obiek-
tach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadze-
nia deratyzacji należy używać preparatów ogólnodostępnych 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających 
atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na wła-
sny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdopodo-
bieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, 
w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. 
– zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2021 r. należy pozostawić wyłożoną 
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2021 r. należy zebrać 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 wyłożono trutkę 
należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA, TRUTKA”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego lub dziecka 
wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie 
szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przed-
stawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go. W stosunku do tych osób, które nie wykonają obowiązków 
wynikających z niniejszego obwieszczenia, nakładane będą 
mandaty karne, wynikające z art. 117 Kodeksu wykroczeń. 

obWieSZcZenie
PReZyDenta  

miaSta GLiWice

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Glwice,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.: 

„Usługa utrzymania zieleni w obiektach  
eksploatacyjnych Spółki, codzienna pielęgnacja 

terenów zielonych, utrzymywanie czystości terenów 
zewnętrznych, odśnieżanie, czyszczenie i odmulanie 
wylotów oraz rowów w podziale na dwa zestawy”  

– znak sprawy R01/08/2021.
Termin składania ofert: 30 marca 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 30 marca 2021 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo Składowania  
i Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., 

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym na

przebudowę i modernizację istniejącego terenu do 
przetwarzania bio odpadów – kompleksowe  
odwodnienie, izolację i utwardzenie terenu.
Termin składania ofert: 9 kwietnia 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.30
Pełna treść dostępna jest na www.pzogliwice.pl

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic  
i Mostów S.A. w Gliwicach

sprzeda wycofane z eksploatacji nw. 
jednostki transportowe:

Lp. nazwa nr ewid. nr rej. rok 
prod.

Cena  
minimalna
[zł brutto]

Uwagi

1.

Samochód 
osobowy 

Fiat Panda
1108 cm3  

[40kW / 
54KM]

7-0226 SG 6972F 2010 4000,00 przebieg: 
225 584 km

2.

Samochód 
osobowy 

Fiat Panda
1108 cm3 

[40kW / 
54KM]

7-0227 SG 6974F 2010 2900,00 przebieg: 
247 205 km

3.

Samochód 
dostawczy 

Ford Transit 
Furgon  

2198 cm3 
[74kW / 
100KM]

7-0238 SG 2352H 2008 12 000,00 przebieg: 
228 273 km

Wszelkich informacji udziela: Pion Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, 
wew. 136, 140.
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ltomal@
pruim.gliwice.pl lub jskiba@pruim.gliwice.pl.
Termin składania ofert: 31 marca 2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo 
wyboru najkorzystniejszej oferty.

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pzogliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
www.pzogliwice.pl
mailto:ltomal@pruim.gliwice.pl
mailto:ltomal@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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OGłOSZENIA
ofeRty PRacy

 

● doradca handlowy 
wykształcenie zawodowe/
średnie; obsługa komputera, 
prawo jazdy kat. B oraz do-
świadczenie zawodowe – mile 
widziane; zakres obowiązków: 
prowadzenie sklepu pokazo-
wego z odnawialnymi źródłami 
energii, tj. fotowoltaika, pom-
py ciepła itp., jedna zmiana, 
miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik samochodów   
    osobowych 

wykształcenie zawodowe lub 
średnie kierunkowe; doświad-
czenie zawodowe na ww. sta-
nowisku; prawo jazdy kat. B; 
zakres obowiązków: naprawa 
i diagnostyka samochodów 
osobowych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice; 

● spedytor 
wykształcenie: brak wymagań; 
doświadczenie zawodowe na 
ww.  stanowisku; zakres obo-
wiązków: nawiązywanie, pod-
trzymywanie długotermino-
wych relacji z kontrahentami, 
samodzielność w poszukiwaniu 
nowych zleceń; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Nieborowice; 

● operator tokarek CNC 
wykształcenie zawodowe lub 
średnie, 2 lata doświadczenia 
zawodowego; znajomość ry-
sunku technicznego; staran-
ność i skrupulatność w wyko-
nywaniu powierzonych zadań; 
pracownik będzie odpowie-
dzialny za kontrole procesu, 
korekty programów; praca na 
dwie zmiany od poniedział-
ku do piątku; miejsce pracy: 
Gliwice;

● magazynier/operator   
    wózka widłowego 

wykształcenie: brak wyma-
gań; roczne doświadczenie 
zawodowe; uprawnienia na 
obsługę wózków jezdniowych 
(UDT); dobra organizacja pracy, 
umiejętność szybkiego uczenia 
się; zakres obowiązków: kom-
pletowanie materiału oraz 
dostarczenie go na produkcję; 
przygotowanie surowców do 
produkcji; załadunki oraz rozła-
dunki wózkiem widłowym; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● księgowa do biura   
    rachunkowego 

wykształcenie minimum śred-
nie; doświadczenie zawodowe 
min. 3 lata; zakres obowiąz-
ków: prowadzenie książki 
przychodów i rozchodów, VAT; 
miejsce pracy: Gliwice; oferta 
również dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności;

● specjalista   
    ds. zaopatrzenia   
    – sklep medyczny 

wykształcenie z zakresu reha-
bilitacji, fizjoterapii, farmacji 
(średnie lub wyższe) lub śred-
nie z ukończonym kursem 
towaroznawstwa materiałów 
medycznych do 10 lutego 2019 
r. – warunek konieczny; zakres 
zadań: profesjonalna obsługa 
klientów, dobór sprzętu i sprze-
daż produktów medycznych 
i pomocniczych, towarów re-
fundowanych oraz w pełni od-
płatnych, obsługa komputera 
i kasy fiskalnej oraz urządzeń 
biurowych; dwie zmiany; miej-
sce pracy: Gliwice.

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

telefoniczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów  
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

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

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 18 marca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy  
na następujące stanowiska:

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

zatrudni pracownika na stanowisku  
konserwatora na Giełdzie samochodowej 

przy ul. Kujawskiej 112,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• dyspozycyjność (praca wg harmo-

nogramu),
• brak przeciwwskazań do pracy na 

wysokości powyżej 3 metrów,
• dobra organizacja pracy, odpowie-

dzialność, sumienność, samodziel-
ność, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
• uprawnienia do obsługi sieci elek-

trycznych do 1 kV (SEP).

Do podstawowych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• nadzór nad sprawnym działaniem 

instalacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń 

i sprzętu na terenie giełdy,
• stały nadzór nad budynkami i  po-

mieszczeniami oraz terenem giełdy,
• nadzór nad stanem technicznym 

narzędzi,
• wykonywanie prac porządkowych 

na terenie giełdy.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-

skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców By-
tomskich 25c (telefon 32/335-04-35) 
lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl 
w terminie do 26 marca 2021 r. 
Oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na 

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem da-
nych osobowych kandydatów ubiega-
jących się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwi-
cach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandyda-
tami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

Komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 

44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne 

stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a) 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 prawomocnym 

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

h) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

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

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

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

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

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

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 
internetowej http://sm.bip.

gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 
5. Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do 
zapewnienia 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 patro-
lowanie dzielnic miasta w za-
kresie utrzymania czystości 
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 stażowy, 
nagrody motywacyjne oraz 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

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: maj/czerwiec 2021 r.

8. Termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet dokumentów 
własnoręcznie podpisanych do  
6 kwietnia 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Orga-

nizacyjno-Finansowego w go-
dzinach pracy Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

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

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 konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 13 kwietnia 
2021 r.
9. Inne informacje: 
a) selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko 
na podstawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej,

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 zosta-
ną opublikowane w Biuletynie 
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.

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.4.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  

w Referacie Centrum Sterowania Ruchem (2 etaty)  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania tunelu 

w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej 
oraz działania sygnalizacji świetlnych 
na terenie miasta Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie nowych pro-
cedur i programów sygnalizacji świetl-
nej dotyczących funkcjonowania tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej 
oraz sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzymu-
jącymi infrastrukturę tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz sy-
gnalizacje świetlne na terenie miasta 
Gliwice,

4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez ze-
wnętrzne podmioty w zakresie tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej 
oraz działania sygnalizacji świetlnej na 
terenie miasta Gliwice,

5. prowadzenie i planowanie inwestycji 
związanych funkcjonowaniem tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej 
oraz sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego z mo-
nitoringu znajdującego się na terenie 
miasta Gliwice oraz tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej na te-
renie miasta Gliwice pod kątem bez-
pieczeństwa, zachowania płynności 
ruchowej itp., 

7. przygotowanie i gromadzenie doku-
mentów do archiwizacji związanych 
tunelem w ciągu Drogowej Trasy Śred-
nicowej  oraz sygnalizacji świetlnych na 
terenie miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratownictwa 
Gliwice, Strażą Miejską, Policją i innymi 
organami administracji, samorządów, 
kolei i innych zarządców dróg w zakre-
sie projektów dotyczących bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawozdaw-
czości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania programów 

sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie gmin-
nym, ustawy o pracownikach samorzą-
dowych, ustawy o drogach publicznych, 
ustawy Prawo o ruchu drogowym,

4. obsługa komputera w stopniu bardzo 
dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. umiejętność obsługi sterowników sygna-

lizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe minimum  

2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania AutoCad, 

Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli dro-

gowych,
7. umiejętność redagowania pism urzędo-

wych,
8. umiejętność podejmowania samodziel-

nych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Zarządu 

Dróg Miejskich w Gliwicach,

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, zdolno-

ści organizacyjne, umiejętność rzeczowej 
współpracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, syste-
matyczność, dyspozycyjność, odpowie-
dzialność za powierzone zadania, silne 
nastawienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, odpor-
ność na stres.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich 

przy ul. Płowieckiej 31 (dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych), 
II piętro,

2. praca w systemie zmianowym,
3. praca z monitorem ekranowym powyżej 

połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe 

miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego dopływu 

informacji,

7. wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługa klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt 
bezpośredni oraz telefoniczny),

8. praca w stresie i konieczność podejmo-
wania decyzji pod presją czasu,

9. wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzają-

cych wykształcenie, staż pracy i kwalifi-
kacje, zaświadczenie z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne formularze 
oraz oświadczenia są dostępne na stronie 
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do  
9 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru, 

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczo-
nym numerem naboru – decyduje data 
wpływu dokumentów do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg 
Miejskich po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. W chwili złożenia doku-
mentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowiązany 
jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania do-
kumentów) do uzyskania informacji o nada-
nym numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zosta-
nie opublikowana na stronie internetowej 
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY 
wraz z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 12 kwietnia 2021 r.
Planowany termin testów merytorycznych 
oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 14 kwietnia 
2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do 
uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę pu-

blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa powyżej, 
w miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia o nabo-
rze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzęd-
niczych, z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowiązany 
jest do złożenia, wraz z dokumentami, 
kopii dokumentu potwierdzającego nie-
pełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 1282) publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej podle-
gają dane osobowe osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/ lub zawierające 
niepodpisane dokumenty nie będą roz-
patrywane.

8. Procedura naboru zostanie przeprowa-
dzona z zachowaniem wymogów bez-
pieczeństwa, aktualnych na wyznaczony 
i ogłoszony wraz z numerami referencyj-
nymi dzień naboru.

https://gliwice.praca.gov.pl/
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
mailto:nabor@smgliwice.pl
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 12/2021 (1049), 25 marca 202114

OGłOSZENIA
nieRucHomoŚciofeRty PRacy

nieRucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności części nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 166/3, ob-

ręb Ligota Zabrska, zapisanej w KW nr 
GL1G/00039216/6, o powierzchni 0,0979 ha. 
Przedmiotowa działka położona jest w Gli-
wicach przy ul. Dolnej i stanowi własność 
Miasta Gliwice. Użytek: B – tereny miesz-
kaniowe.

Termin przetargu: 19 kwietnia 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 322 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 32 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2021 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• dz. nr 109, obręb Stare Miasto, położo-

na przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej,  
al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach, 
o pow. 0,8742 ha, użytek: Bi (inne tereny 
zabudowane) – 0,5947 ha oraz Bz (tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe) – 0,2795 ha,

• dz. nr 110, obręb Stare Miasto, położona 
przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej w Gli-
wicach, o pow. 0,0001 ha, użytek: Bi (inne 
tereny zabudowane) – 0,0001 ha;

zapisane w KW nr GL1G/00037658/2.
Termin przetargu: 28 kwietnia 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: budynek Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*. 
Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu będą udzie-
lane pod nr. tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Cena wywoławcza nieruchomości: 9 700 000,00 zł brutto*
*(Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 970 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2021 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 219, obręb Bojkowskie Pola, położo-

nej w Gliwicach na zachód od ul. Bojkow-
skiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
użytek: dr – drogi, pow. gruntu 0,0466 ha, 
z księgi wieczystej nr GL1G/00038160/1.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieru-
chomości przyległych oznaczonych jako działki 
nr 168 i 169, obręb Bojkowskie Pola.
Termin przetargu: 11 maja 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza działki brutto: 86 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 8600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 maja 2021 r.
-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 218/1, obręb Bojkowskie Pola, poło-

żonej w Gliwicach na zachód od ul. Bojkow-
skiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice, 
użytek: dr – drogi, pow. gruntu 0,2587 ha, 
z księgi wieczystej nr GL1G/00038160/1.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieru-
chomości przyległych, tj. działek oznaczonych 
jako nr: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
obręb Bojkowskie Pola. 
Termin przetargu: 11 maja 2021 r., godz. 12.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza działki brutto: 477 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 47 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 4 maja 2021 r.

nieRucHomoŚci na SPRZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia  
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczo-

nych w wykazach.

Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr ZGM/131-132/2021 do 5 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/140/2021 do 6 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/141/2021 do 7 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/143/2021 do 7 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/146/2021 do 6 kwietnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-loka-
li-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży  
w drodze przetargu nieograniczonego wraz  
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/123/2021 do 31 marca 2021 r.,
• nr ZGM/125-126/2021 do 31 marca 2021 r.,
• nr ZGM/127-128/2021 do 5 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/139/2021 do 7 kwietnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-loka-
li-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących wła-
sność Miasta Gliwice:
• nr 45/2021 do 7 kwietnia 2021 r.,
• nr 69/2021 do 6 kwietnia 2021 r.,
• nr 72/2021 do 7 kwietnia 2021 r.,
• nr 76/2021 do 7 kwietnia 2021 r.,
• nr 80/2021 do 7 kwietnia 2021 r.,
• nr 90/2021 do 6 kwietnia 2021 r.,
• nr 119–121/2021 do 1 kwietnia 2021 r.,
• nr 129–130/2021 do 6 kwietnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/

PReZyDent miaSta GLiWice
infoRmuJe,

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nierucho-
mość:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do zbycia, stanowiącą własność Miasta 
Gliwice
• wykaz nr 56/2021 do 7 kwietnia 2021 r.

PReZyDent miaSta GLiWice
infoRmuJe,

WYCIĄG 
Z OGłOSZENIA 
O PRZETARGU

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

(zwana dalej „spółką”)
ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działki nr 57/1, o pow. 1,9004 ha, 
położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, po-
wiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ul. Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd Re-
jonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138748/8.
I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-

rowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

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

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

II. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 3 535 000,00 zł (trzy 
miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w przetargu, powiększona o należny podatek VAT.

III. III przetarg (aukcja) rozpocznie się 16 kwietnia 2021 r. 
o godz. 10.30, w siedzibie spółki w Gliwicach, 44-100, 
przy ul. Zwycięstwa 36, w sali konferencyjnej.

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

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek 
spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, 
nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w ter-
minie do 12 kwietnia 2021 r.

VI. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz 
z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie internetowej 
spółki pod adresem: www.pzogliwice.pl, w zakładce: 
„PZO”–„Przetargi”.

VII. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzie-
lają pracownicy spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, 
faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: Przed-
siębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,  
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A”, parter,  

o powierzchni 20,0 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C”, o po-

wierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M”, o po-

wierzchni 29,7 m2 i 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miejsca 

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

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

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 Średnicową, 4 km od śród-
mieścia 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

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

-------------------------------------------------------
1. Ustnego nieograniczonego na 

wysokość stawki czynszu za najem 
garażu przy ul. Udzieli i ul. Mastalerza, 

dz. nr 223, obręb Zatorze, pow. 31,68 m2

• Termin przetargu – 26 marca 2021 r., godz. 10.00.
• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wyso-

kości 500,00 zł.
-------------------------------------------------------

2. Ustnego nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem 

garażu przy ul. Toszeckiej 136, dz. nr 22,  
obręb Szobiszowice, pow. 12,96 m2

• Termin przetargu – 26 marca 2021 r., godz. 9.00.
• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wyso-

kości 500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie 
zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie  
www.tbs2.pl

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika na stanowisko:

kontroler Strefy Płatnego Parkowania
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• kontrola wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Gli-
wicach, 

• wystawianie zawiadomień o nieuiszczeniu opłaty za 
parkowanie lub parkowanie ponad opłacony czas,

• sporządzanie poprawnej dokumentacji zdjęciowej,
• obsługa klienta Strefy Płatnego Parkowania w zakresie 

informacyjnym,
• sprawdzanie poprawności pracy urządzeń PIAP,
• przestrzeganie wyznaczonego czasu przejścia na reali-

zację wyznaczonych zadań w danym rejonie.
Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie średnie,
• znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym 

oraz ustawy o drogach publicznych,
• podstawowa znajomość topografii miasta Gliwice,
• umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem 

i smartfonem,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kul-

tura osobista,
• odpowiedzialność, dokładność, efektywność w działa-

niu, wysoka odporność na stres i pracę pod presją czasu,
• spostrzegawczość i podzielność uwagi,
• zdolność szybkiego uczenia się.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompe-

tencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o sta-

bilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 
adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie „kandydat 
na stanowisko Kontroler Strefy Płatnego Parkowania” 
lub złóż osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropo-
litalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sze-
ściu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
http://turystyka.gliwice.eu
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OGłOSZENIA
nieRucHomoŚci

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
27 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 262, obręb Sośnica, zapisanej  
w KW nr GL1G/00035827/4, o powierzchni 0,0562 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy  
ul. Skarbnika i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
165 100,00 zł
Wadium: 16 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 1660,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgod-
nie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 262, obręb Sośnica, użytek: B – 

tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0562 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00035827/4.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 262 położona jest przy ul. Skarb-
nika w Gliwicach, w odległości ok. 5 km od 
centrum, w niedalekiej odległości od auto-
strady A1. W pobliżu znajdują się przystanki 
komunikacji miejskiej. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
i jednorodzinna, garaże, punkty handlowo
-usługowe oraz w dalszej odległości tereny 
kolejowe. Teren płaski, zadrzewiony i za-
krzewiony. Działka w kształcie regularnym, 
zbliżonym do prostokąta. Na działce znajdują 
się ruiny budynku.
Skomunikowanie działki z drogą publiczną 
ul. Skarbnika powinno odbywać się nowym 
zjazdem. Warunki włączenia działki do dro-
gi publicznej wydawane są indywidualnie 
przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach. 
Jednocześnie, od strony frontowej przed-
miotowej działki, na działce drogowej nr 
1750 usytuowany jest słup napowietrznej 
linii energetycznej, który może mieć wpływ 
na przyszłą lokalizację zjazdu. 
W zasięgu działki nr 262 przebiegają nastę-
pujące sieci uzbrojenia terenu: 
• wodociągowa, 
• kanalizacyjna, 
• elektroenergetyczna, 
• gazowa, 
• teletechniczna.
Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnie-
nia dostawy mediów określą dysponenci sieci 
na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie odpłatna służeb-
ność gruntowa, polegająca na możliwości 
korzystania z części obciążonej nierucho-
mości, tj. działki nr 262, pasem o szerokości 
1 m i długości 22 m, w celu zapewnienia 
dojścia do ściany budynku usytuowane-
go częściowo na działce nr 262 – na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki nr 261, 
obręb Sośnica.
Pełna treść służebności zapisana jest w księ-
dze wieczystej nr w GL1G/00035827/4 
w dziale III – elektroniczny dostęp do treści 
księgi wieczystych na stronie: https://ekw.
ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach któ-
rego położona jest przedmiotowa działka. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego dzielnicę Sośnica – północ 
(uchwała nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 
2010 r.) przedmiotowa działka znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem:
07 MN – co oznacza: tereny istniejącej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
które zaliczane są do terenów adaptacji 
i uzupełniania istniejącej zabudowy i za-
gospodarowania.
Podstawowe przeznaczenie to zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie uzupełniające:
a) drobna wytwórczość,
b) usługi.
Dla terenu oznaczonego w planie symbolem 
07 MN ustalone zostały w planie nieprze-
kraczalne linie zabudowy.
W miejscowym planie przedmiotowa dział-
ka znajduje się w granicach:
• obszaru górniczego „Sośnica III”, obej-

mującego udokumentowane złoża wę-
gli kamiennych oraz metanu pokładów 
węgli o nr 338,

• ścisłego obszaru rewitalizacji,
• obszaru rewitalizacji,
• strefy ochrony konserwatorskiej.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 27 kwietnia 2021 
r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, 
sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmia-
nie może ulec miejsce przeprowadzenia li-
cytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej 
https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłosze-
nia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A. Na 
salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodze-
nie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a 
rozporządzenia Rady Ministrów z 24 wrze-
śnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości, organizator przetargu na okres co 
najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu 
może zamieścić w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy uży-
ciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych 
środków uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 16 600,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, 
dz. nr 262, obręb Sośnica, imię, nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP fir-
my, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej  
21 kwietnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

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

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

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

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobi-

stego przez osobę/y, na rzecz której/
których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecno-
ści pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu 
jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, na-
leży okazać aktualny (wydany w okresie 3 
miesięcy przed przetargiem) odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr 3511/2021 z 14 stycznia 2021 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa 
własności nieruchomości obejmującej nie-
zabudowaną działkę nr 262, obręb Sośnica, 
położoną przy ul. Skarbnika w Gliwicach, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz 
sporządzenia i podania do publicznej wiado-
mości wykazu przedmiotowej nieruchomo-
ści, 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.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi oso-
bę ustaloną jako nabywca nieruchomości 
o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczo-
ny 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 prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za 
dokonanie wpłaty uważa się uznanie jej 
na rachunku gminy. Akt notarialny przeno-
szący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia 
zamknięcia przetargu, tj. do 27 maja 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywa-
niu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. 
DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie 
przedłożenie przed wyznaczonym terminem 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do 
nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr 3511/2021 
z 14 stycznia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jas- 
nej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 32/338- 
-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej www.gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporządze-
niu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia 
przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

PReZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.u. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),

oGŁaSZa

INFORMACJA SZCZEGÓłOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI w GLIWICACH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

Odbiorcy danych osobowych

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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

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

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

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

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

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SPRZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem  

jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

UL. OKRZEI 13, lokal nr 7, II piętro, pow. 
40,76 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 marca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 26 marca 2021 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. ŻÓłKIEWSKIEGO 9, lokal nr 1, par-
ter, pow. 62,45 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, spiżarka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 9.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 600,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 1 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 29 marca 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. WARSZAWSKA 12, lokal nr 1, parter, 
pow. 28,22 m2 + piwnica: 1,72 m2, 1 po-
kój, kuchnia z przedpokojem, łazienka, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 31 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 29 marca 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. TARNOGÓRSKA 34, lokal nr 13,  
III piętro, pow. 38,96 m2, 1 pokój, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 26 marca 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowskiej 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. LIBELTA 11, lokal nr 4, I piętro, pow. 
40,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 200,00 zł
Wadium: 12 100,00 zł

Termin udostępnienia lokalu: 31 marca 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kontaktować się do 
29 marca 2021 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 
32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. MASTALERZA 49, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 30,83 m2 + piwnica: 3,22 m2, 1 pokój, 
kuchnia, WC, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 12.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 1 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mo-
gą maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 29 marca 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. USZCZYKA 7, lokal nr 3, parter, pow. 
58,41 m2 + piwnica: 3,17 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 166 300,00 zł
Wadium: 16 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 26 marca 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. ZACISZE 4, lokal nr 5, I piętro, pow. 
38,16 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, 
z dostępem do WC znajdującym się na 
klatce schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 19 kwietnia 2021 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 600,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 8 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 6 kwietnia 2021 r. z ROM 10, 
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2021 r.

UL. LIBELTA 17, lokal nr 2, parter, pow. 
40,19 m2 + 8,14 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 19 kwietnia 2021 r., godz. 9.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 600,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 8 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu 
ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 6 kwietnia 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2021 r.

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 3, lokal 
nr 10, IV piętro, pow. 37,35 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 kwietnia 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 63 800,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 9 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W ce-
lu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 6 kwietnia 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2021 r.

UL. DUBOIS 6, lokal nr 8, IV piętro, pow. 
24,88 m2 + pomieszczenie gospodarcze: 
15,40 m2, 1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 19 kwietnia 2021 r., godz. 11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*

Cena wywoławcza nieruchomości: 50 400,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 8 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W ce-
lu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 6 kwietnia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 2021 r.

UL. Bł. CZESłAWA 50, lokal nr I, parter, 
pow. 16,47 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 19 kwietnia 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 600,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 9 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W ce-
lu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 6 kwietnia 2021 r. z ROM 2 
Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 13 kwietnia 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.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewen-
tualnej 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.

uWaGa! 
Przetargi zostały odwołane.
Szczegóły na bip.gliwice.eu 

w zakładce  
ogłoszenia i komunikaty

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

 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.

DO KIEDY TRZEBA 
ZLIKWIDOWAĆ 

STARE KOTłY WĘGLOWE?

PRzYPOMINaMY

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. miej-
scowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE!
 1. DOTACJA Z MIASTA
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia 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 ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.
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 termomoder-
nizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy 
EN 303-5, w budynku poddanym ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

KIEDY ZłOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 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.).
SZERSZE INFORMACJE: Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82.

 2. DOTACJA Z WFOŚiGW (program „Czyste powietrze”)
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 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1960 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, ale nie wcześniej niż przed 
datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. przed 15 maja 2020 r.
SZERSZE INFORMACJE: https://czystepowietrze.gov.pl

Więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/

