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AKTUALNOŚCI

W Gliwicach od 14 lat są udzielane dotacje na ratowanie obiektów wpisanych 
indywidualnie do rejestru zabytków województwa, co pozwala zachować dla 
następnych pokoleń m.in. cenne przykłady architektury sakralnej. Na ten cel 
z miejskiego budżetu przeznaczono łącznie blisko 4,5 mln zł. W tym roku nasze 
miasto zamierza przeznaczyć kolejne 255,5 tys. zł na dofinansowanie koniecznych 
remontów w dwóch gliwickich świątyniach. O przyznaniu dotacji zadecydują na 
lipcowej sesji gliwiccy radni.
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summEr arENa

Arena Summer się rozkręca!

Kolejny weekend wrażeń z MBP w Gliwicach!

Kolejny weekend w letniej strefie przy 
Arenie Gliwice za nami. Muzyczny se-
zon w pełni, Summer Arena tętni ży-
ciem – wakacyjne serce miasta bije 
tutaj dla Was!
W ubiegły piątek kontrolę jako-
ści przeprowadził jeden z czoło-
wych reprezentantów polskiego 
hip-hopu, Paluch. Raper zafun-
dował fanom solidne cardio, 
Arenę opuścił z prezentem od 
fanki – na scenie wylądował 
różowy miś, który z miejsca 
zaskarbił sobie sympatię po-

znańskiego rapera. Po koncercie 
impreza przeniosła się na drugi 
brzeg, do SzamArenowej strefy 
gastro, gdzie rapowe after party 
trwało do rana.

SOBOTA  
Z maratoNEm
W sobotę emocji dostarczał ma-
raton zumby z Klubem Sporto-
wym 3arte. Pokłady pozytywnej 
energii, żywiołowe układy, hek-
tolitry potu, bezwstydnie cza-
rujący instruktorzy i dłuuugie 
godziny spędzone na parkiecie. 
Wciąż zbijamy temperaturę, 
było naprawdę gorąco!

Nie zabrakło też atrakcji dla 
najmłodszych: Lego Robotyki, 
neuroedukacji, akademii żonglo-
wania, obrazów ze sznurków, ko-
smosu w słoiku, malowania buzi 
czy treningów kreatywności. Li-
sta przygotowana przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Gliwicach 
jest kosmicznie bogata, a będzie 

się działo wiele, wiele więcej. 
Sobotniego chillu dopełniały 
dźwięki jazzowych i swingowych 
klasyków, w wykonaniu Some-
thing Sweet Quartet. Brzmienia 
kontrabasu, gitary, perkusji 
i kojący wokal porwały do tańca 
utalentowaną publiczność. Za te 
popisowe występy wystawiamy 
najwyższe noty! 

NiEdZiEla  
z MISTRzeM SłOWA

Niedzielny poranek tradycyjnie 
zaczęliśmy od jogi. W ramach 
cyklu spotkań autorskich go-
ściliśmy Alka Rogozińskiego, 
autora kryminałów na wesoło. 
Pisarz oczarował publiczność 
niewybrednym poczuciem hu-
moru, zaś ujmujące anegdoty 
zaopatrzyły spotkanie w war-
stwę komediową. Mistrz słowa 
podpisał książki, zdradził, co 
łączy go z Bradem Pittem oraz 
Fryderykiem Chopinem, zapo-
wiedział specjalną niespodzian-

kę dedykowaną najmłodszym 
czytelnikom i zaprosił fanów na 
wspólny wypad na kręgle. 

Kolejne atrakcje tuż-tuż, zatem 
gorąco zapraszamy! Przed nami 
koncerty prawdziwych muzycz-
nych tytanów: Lady Pank, Lao 
Che, KęKę – każdy znajdzie coś 
dla siebie. Szczegóły i informa-
cje o biletach na stronie www.
arenagliwice.com.

 (Klaudia Kras / Arena Gliwice)

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza na kolejny weekend wrażeń, czyli do strefy 
edukacyjno-kulturalnej w ramach wydarzenia Summer Arena. Wszystkie atrakcje są bezpłatne!
W sobotę 17 lipca o godz. 17.30 
gościem na małej scenie bę-
dzie Michał Rusinek – pisarz, 
poeta i tłumacz, były sekretarz 
Wisławy Szymborskiej. Autor 
tekstów piosenek, m.in. Grzego-
rza Turnaua, Doroty Miśkiewicz 
i Anny Marii Jopek. W niedzielę  
18 lipca o godz. 19.00 mocniejsze 
brzemienia zapewni nam zespół 
TopDaDok, grający szeroko pojętą 
muzykę rockową.

W godz. 15.00–19.00 zapraszamy 
do stref FUNZONE i EDUZONE. Na 
warsztatach kreatywnych FUNZO-
NE będzie naprawdę designersko! 
Stworzycie oryginalne fartuszki 
kuchenne i czapki kucharskie, 
ozdobicie T-shirty swoimi grafi-
kami i wykonacie piękne boho 
ozdoby do mieszkania. Pogracie 
w duże gry i odpoczniecie w le-
żakowej strefie chill.

W strefie EDUZONE spędzicie 
czas na zajęciach programowa-
nia, językowych, efektywnej nauki 
i pamięci, treningu kreatywności 
i akademii żonglowania. Fanta-
styczną zabawę zagwarantują 
specjalnie opracowane modele do 
konstruowania i programowania 
LEGO We Do oraz Spike Prime, 
którymi potem będzie można 
stoczyć prawdziwy wyścig!

Na stoisku Biblioteki czekać będą 
oczywiście zabawy i quizy lite-
rackie, książki do wypożyczania 
i nasi wspaniali bibliotekarze! 
W sobotę na stanowisko infor-
macyjne dotyczące rodzicielstwa 
zastępczego, z małym kącikiem 
dla dzieci z kolorowankami, ba-
lonami itp., zaprasza Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach. 
 (MBP)
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Paluch

Alek Rogoziński
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Z miasta

Zabrska wkrótce przejezdna

Od początku kwietnia targiem 
przy Lipowej administruje Miej-
ski Zarząd Usług Komunalnych, 
wcześniej obiekt był dzierżawiony 
przez firmę prywatną. Przez lata 
niewiele się tutaj zmieniało, więc 
obecnie targowisko przypomina 
bardziej relikt minionej epoki 
niż plac handlowy w nowocze-
snym mieście. To ma się zmienić. 
Przygotowania do kompleksowej 
modernizacji już się rozpoczęły. 

W pierwszej kolejności MZUK 
zadbał o bezpieczny i bezproble-
mowy dostęp handlowców do 
wody i energii elektrycznej. In-
stalację elektryczną wymieniono 
w całości, usunięto także awarie 

sieci wodociągowej. Na niewielkim 
fragmencie placu przeprowadzono 
prace porządkowo-rozbiórkowe.

Obecnie trwa procedura 
przetargowa, w wyniku 
której powstanie projekt 
nowego targowiska przy 
ul. Lipowej, natomiast re-
alizacja inwestycji plano-
wana jest na przyszły rok. 

Zarówno w dni targowe, jak 
i podczas giełd staroci targ działa 
bez większych zakłóceń. Kwitnie 
handel owocami i warzywami, 

artykułami spożywczymi, a także 
innymi towarami. Na ten rok nie 
są planowane duże prace budow-
lane, więc na razie zakupy będzie 
można robić tak jak dotąd. 

W przyszłym roku natomiast, pod-
czas prowadzenia głównej inwe-
stycji, trzeba się liczyć z pewnymi 
czasowymi zmianami czy utrud-
nieniami. Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych deklaruje jednak, 
że nawet podczas głównych prac 
budowlanych zapewni miejsce na 
działalność targu. Jeśli zajdzie taka 
konieczność, może nawet zorga-
nizować tymczasowe targowisko 
w rejonie wieży ciśnień. 

Jak wyglądać będzie targ po mo-
dernizacji? Na tym etapie, przed 
projektowaniem, szczegóły nie są 
jeszcze znane. Zgodnie ze wstęp-
nymi założeniami, część targo-
wiska ma działać pod dachem, 
a część na otwartej przestrzeni 
– mogą tu przykładowo stanąć 
niewielkie pawilony, zadaszone 
boksy, mogą powstać miejsca 
do handlu na terenie niezabu-

dowanym, np. w namiotach czy 
na odkrytych stoiskach. Całość 
ma być estetyczna, przyjazna 
sprzedającym i kupującym.

Wstępne założenia mo-
dernizacyjne powstają 
przy ścisłej współpracy 
z handlowcami, którzy są 
zainteresowani dalszym 
prowadzeniem działalno-
ści na gliwickim targu. 

Ostatnio ponad 160 kupców 
wypełniło imienne ankiety 
dotyczące obiektów, w jakich 
chcieliby prowadzić sprzedaż 
oraz przewidywanych dni 
pracy. Ponad 40% z nich jest 
zainteresowanych prowadze-
niem handlu w miejscach za-
daszonych, tyle samo chciałoby 
sprzedawać towar w miejscach 
odkrytych, a około 20% dekla-
ruje chęć prowadzenia działal-
ności w pawilonach handlo-
wych. Rozmowy prowadzone 

są na bieżąco, więc kwestia ta 
nie jest przesądzona. 

Kupcy opowiedzieli się także za 
utrzymaniem dotychczasowych dni 
pracy targowiska, ale część z nich 
mogłaby prowadzić działalność 
także w soboty. Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych popiera taką 
zmianę i rozważa jej wprowadzenie 
jeszcze w tym roku. Ucieszy ona 
mieszkańców, którzy chętnie robią 
zakupy w tym miejscu i zapewne 
skorzystają z takiej możliwości. 

Modernizacja targowiska będzie 
finansowana z budżetu miej-
skiego, ale Gliwice starają się 
o pozyskanie dofinansowania 
unijnego z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Inwesty-
cja ma wspierać usługi lokalne 
i ułatwiać dostęp do produktów 
rolnych. MZUK zapowiada, że na 
targu dominować mają owoce, 
warzywa i artykuły spożywcze, 
a gliwiczanie będą mogli kupo-
wać świeże, ekologiczne towary 
wysokiej jakości, często od bez-
pośrednich wytwórców.  (al)

Targ na Lipowej po nowemu
Popularne targowisko przy ul. Lipowej 
przejdzie solidną metamorfozę. Miasto 
chce poprawić warunki handlowania 
w tym miejscu – ma to być przestrzeń 
bardziej przyjazna dla sprzedających 
i kupujących. Będzie ładniej, wygodniej 
i bezpieczniej.
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Główne prace drogowe przy ul. zabrskiej mają się ku 
końcowi i 23 lipca o godz. 8.00 zostanie ona otwarta 
dla samochodów i pieszych. znów będzie można do-
jechać do ul. Chorzowskiej wiaduktem nad torami. 
Wloty ulic bł. Czesława i Hutniczej na skrzyżowaniu 
z ul. zabrską pozostaną jednak zamknięte – do czasu 
pełnego zakończenia robót, przewidzianego na III 
kwartał tego roku.

– Mimo dopuszczenia ul. Zabr-
skiej do ruchu, mogą pojawić się 
czasowe utrudnienia ze względu 
na dalsze prace prowadzone 
w tym rejonie. Prosimy kierow-
ców o zachowanie ostrożności! 
– apelują drogowcy. 

Przypomnijmy, że na przebudowy-
wanym skrzyżowaniu ulic Zabrskiej, 

bł. Czesława i Hutniczej powstanie 
docelowo sygnalizacja świetlna, 
która podniesie bezpieczeństwo 
jazdy i usprawni możliwość włą-
czania się do ruchu w strumień ul. 
Zabrskiej. Powstanie także kolejny, 
około 250-metrowy odcinek drogi 
dla rowerów prowadzący aż do 
wiaduktu kolejowego nad torami. 
 (kik)
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AKTUALNOŚCI

W Gliwicach od 14 lat są udzielane dotacje na ratowanie obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru 
zabytków województwa, co pozwala zachować dla następnych pokoleń m.in. cenne przykłady architek-
tury sakralnej. Na ten cel z miejskiego budżetu przeznaczono łącznie blisko 4,5 mln zł. W tym roku nasze 
miasto zamierza przeznaczyć kolejne 255,5 tys. zł na dofinansowanie koniecznych remontów w dwóch 
gliwickich świątyniach. O przyznaniu dotacji zadecydują na lipcowej sesji gliwiccy radni.
Tegoroczne środki zostaną prze-
znaczone na dofinansowanie 
ostatniego etapu prac remon-
towo-konserwatorskich prowa-
dzonych na elewacjach kościoła 
katedralnego pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła oraz II etapu kom-
pleksowego remontu dachu ko-
ścioła pw. Wniebowzięcia NMP 
przy ul. Kozielskiej 29. Obydwie 
parafie na konieczne moderniza-
cje otrzymają odpowiednio 150 
tys. zł (Katedra) oraz – po osta-
tecznej weryfikacji kosztorysu 
prac – 105,5 tys. zł (drewniany 
kościółek przy ul. Kozielskiej).

W kościele katedralnym, 
słynącym z najlepszych 
na Górnym Śląsku orga-
nów firmy Rieger-Moc-
ker oraz licznych recitali 
organowych i koncertów, 
od dekady prowadzona 
jest etapami komplek-
sowa renowacja zabyt-
kowych neogotyckich 
elewacji. Miasto, wspie-
rając corocznie parafię, 
przekazało już na ten cel 
ponad milion zł. 

W tym roku prace remontowo-kon-
serwatorskie mają się zakończyć. 
Do wykonania pozostała pełna kon-
serwacja sześciu ścian pomiędzy 
przyporami nawy bocznej, dwóch 
ścian pomiędzy przyporami wokół 
transeptu, ośmiu ścian nawy środ-
kowej ponad dachem nawy bocz-
nej oraz dwóch łęków. Naprawiany 
będzie m.in. mur konstrukcyjny 
i lico ceglane, z uzupełnieniem 
ubytków, czyszczeniem i wykona-
niem nowego spoinowania.

Warto dodać, że wcześniej – w la-
tach 2007–2009 – Katedra otrzy-
mała również dotację z budżetu 
miasta (prawie 233 tys. zł) na 
remont zabytkowych organów.

Kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP stanowi z kolei 
unikalny przykład drewnia-
nej architektury sakralnej 
na terenie naszego miasta 
– nie tylko ze względu na 
konstrukcję, formę archi-
tektoniczną i wystrój wnę-
trza, ale również z powodu 
swej historii. 

Wybudowany w Zębowicach koło 
Olesna w 1493 roku, przebudo-
wywany w XVII i XVIII wieku, 96 
lat temu został przeniesiony do 
Gliwic na teren cmentarza Cen-
tralnego, a ponad dwie dekady 
temu (po gruntownej konserwa-
cji poszczególnych elementów) 
na obecne miejsce – dawny 
cmentarz Starokozielski. 

W 2011 roku ze środków 
miejskiego budżetu (blisko 
60 tys. zł) w drewnianym ko-
ściółku wykonano instalację 
wykrywania i sygnalizacji po-
żaru. W minionym roku – dzię-
ki wsparciu w wysokości 150 
tys. zł – udało się zrealizować 
I etap kompleksowego remontu 
dachu. Prace były konieczne, 
bo wymieniony przed 20 laty 
cięty drewniany gont okazał 
się słabej jakości – pomimo 
czyszczenia i impregnacji coraz 
bardziej niszczał i przeciekał. 
Śladem ubiegłorocznych robót, 
w tym roku świątynię czeka 
wymiana pokrycia dachowego 
wieży i sygnaturki. Przewidziano 
również konserwację zdobią-
cych je krzyży oraz elementów 
metalowych. (kik)
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Kościół katedralny pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
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egzaminacyjne podsumowanie

Choć ubiegły rok był dla nich momentami niezwykle trudny i obarczony wieloma wyrzeczeniami, gliwiccy sportowcy niezmien-
nie udowodniali świetną dyspozycję, hart ducha i wewnętrzną siłę, zdobywając kolejne medale i mistrzowskie tytuły. Nagrody 
i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia sportowe AD 2020 to ukoronowanie wysiłku, talentu i wytrwałości 72 
osób – 58 zawodników i 14 trenerów oraz działaczy sportowych.

– Tegoroczni nagrodzeni w mi-
nionym roku m.in. ponad 70 razy 
stawali na podium Mistrzostw 
Polski – i to niemal we wszyst-
kich kategoriach wiekowych. 
Pasja oraz wysiłek, które włożyli 
w codzienną pracę i dążenie do 
mistrzowskiej doskonałości – 
swojej własnej bądź trenowanych 
uczniów – zasługują na głęboki 
podziw. Te osiągnięcia są niewąt-
pliwym powodem do dumy dla 
naszego miasta, a jednocześnie 

dowodem, że gliwicki sport ma 
się coraz lepiej, że warto stwarzać 
sprzyjające warunki do uprawia-
nia wielu dyscyplin. W Gliwicach 
od lat systematycznie inwestu-
jemy w infrastrukturę sportową 
(zwłaszcza przy szkołach), wspie-
ramy też szkolenie dzieci i młodzie-
ży oraz klasy sportowe, a także 
organizacje upowszechniające 
sport i zawodników, którzy często 
osiągają imponujące wyniki, pro-
mując Gliwice na arenie krajowej 

i międzynarodowej – podkreśla 
prezydent Gliwic Adam Neu-
mann.

Nagrodami i wyróżnieniami uho-
norowano reprezentantów 16 
różnych dyscyplin sportowych: 
boksu, kickboxingu, judo, pływa-
nia, orientacji sportowej, szer-
mierki, modelarstwa lotniczego, 
łucznictwa, wspinaczki sportowej, 
szachów, golfa i koszykówki oraz 
– uprawianych przez osoby nie-

słyszące – piłki nożnej, siatkowej, 
koszykowej i futsalu. Najmłodszy 
doceniony zawodnik ma 12 lat, 
a najstarszy 70 (!). Wśród uho-
norowanych jest m.in. pięściarka 
Alexas Kubicka – ubiegłoroczna 
młodzieżowa Mistrzyni Europy 
w boksie, utalentowana pływacz-
ka Dominika Kossakowska repre-
zentująca w tym roku Polskę na 
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, 
Justyna Ciborska – aktualna Wi-

cemistrzyni Polski w kickboxingu, 
najlepszy judoka AZS-u Politechni-
ki Śląskiej Kacper Szczurowski czy 
szermierze-multimedaliści pokro-
ju Damiana Michalaka, Mateusza 
Nycza i Bartosza Staszulonka.

Listy wszystkich laureatów 
Nagrody Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie sportu pu-
blikujemy na str. 12. Serdecznie 
gratulujemy!  (kik)

Nasi sportowcy. Jesteśmy dumni!

Alexas Kubicka

Damian Michalak

Choć w Polsce na egzaminie ósmoklasisty tradycyjnie najgorzej wypadła matematyka, to gliwickie szkoły w dziedzinie „królowej 
nauk” mają powody do dumy! z matematyką, a także językiem angielskim, nasi uczniowie radzą sobie dobrze.
Ze wstępnych informacji napły-
wających do Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego od dyrekto-
rów szkół wynika natomiast, że 
w nadchodzącym roku szkolnym 
większą uwagę, a właściwie czas 
i zaangażowanie, trzeba położyć 
na naukę języka polskiego.

– Uczniowie dobrze poradzili 
sobie z zadaniem z języka pol-
skiego, które sprawdzało umie-
jętność odbioru tekstu kultury 
i wykorzystania zawartych w nim 
informacji. Z matematyki ucznio-
wie wykazali się umiejętnością 
dobierania modelu matematycz-
nego do sytuacji praktycznej – 
analizowania prostego doświad-
czenia losowego oraz obliczania 
prawdopodobieństwa zdarzenia 
losowego określonego w tym do-
świadczeniu – można przeczytać 
w komunikacie Okręgowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Wynik z języka polskiego w Gli-
wicach nie jest najgorszy, ale 
jednak niższy niż średni wynik 
w województwie śląskim i w Pol-
sce. – Z języka polskiego trudność 

sprawiło uczniom między innymi 
zadanie z zakresu kształcenia lite-
rackiego, sprawdzające umiejęt-
ność rozpoznania rodzaju literac-
kiego, jakim jest epika i określenia 
jej charakterystycznych cech. 
Z matematyki trudne okazało się 
zadanie otwarte, którego roz-
wiązanie wymagało stworzenia 
strategii rozwiązania problemu 
geometrycznego – stwierdza OKE.

Średnie wyniki procentowe 
gliwickich uczniów przedsta-
wiają się następująco:
• język polski: 59% – taki sam 

wynik w powiecie, co loku-
je naszych uczniów poniżej 
wartości średniej dla woje-
wództwa śląskiego (61%), jak 
i Polski (60%),

• matematyka: 50% – tyle 
samo w powiecie, ale – co 
warte podkreślenia – lepiej 
niż w województwie śląskim 
(47%) i w całej Polsce (47%),

• język angielski: 71% – tyle 
samo w powiecie, ale dużo 
lepiej niż w województwie 
śląskim (67%), czy też w całej 
Polsce (66%). (ED) fo
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AKTUALNOŚCI
Trzeci weekend „Uliczników”

Lubiane przez gliwiczan drzewo w parku 
Chopina choruje od lat, ale jest pod troskli-
wą opieką. Nasz dąb szypułkowy, pomnik 
przyrody, ma między 200 a 300 lat. Pamięta 
czasy, gdy parku jeszcze nie było. Jest szansa, 
że będzie cieszyć małych i dużych gliwiczan 
jeszcze przez wiele lat. 
Park Chopina został założony 
w ostatnim 20-leciu XIX w. Po-
wstał na terenie pól uprawnych, 
na których ostało się jedno drze-
wo – dąb szypułkowy. Drzewo 
było świadkiem zmieniającej się 
rzeczywistości, pola dzielono na 
działki, grodzono, nasadzono 
młode drzewka, egzotyczne krze-

wy i kwiaty, teren obsiano trawą, 
później wybudowano Palmiarnię 
Miejską i domek ogrodnika, po-
jawiła się fontanna, jordanowski 
plac zabaw, alejkami przechadzali 
się ludzie, słychać był gwar ba-
wiących się dzieci, czasem do 
Palmiarni przywożono nowe 
egzotyczne rośliny czy zwierzęta. 

Świadkiem tych wszystkich wyda-
rzeń był dąb szypułkowy, który 
z samotnego drzewka na polu 
wyrósł na potężny, mający około 
28 m wysokości okaz o obwodzie 
niemal 5 m. Przez lata kolejne 
pokolenia dzieci odwiedzają-
cych park Chopina bawiły się, 
chowając w jego uszkodzonym 
pniu. Teraz to niemożliwe – misę, 
w której rośnie dąb, obsadzono 
berberysem juliani, który chroni 
chore drzewo przed odwiedzina-
mi i nadwyrężaniem jego korzeni. 

Aby nasz pomnik przyrody – 
ustanowiony pomnikiem przez 
miejskich radnych w 2001 r. – 
pozostał z nami jak najdłużej, 
prowadzone są akcje ratunkowe. 
Misę drzewa uzupełniono świeżą 
ziemią wzbogaconą w składniki 
mineralne, jeden z głównych 
konarów został zabezpieczony 
elastycznym wiązaniem, które 
asekuruje ciężką gałąź przed 
złamaniem.

– W 2011 r. zauważyłem, że nasz 
dąb jest atakowany przez żółciaka 
siarkowego. To bardzo agresywny 
pasożyt, grzyb, który wywołuje 
intensywną zgniliznę brunatną 
twardzieli drewna. Od tego czasu 
cyklicznie badamy drzewo, co trzy 
lata wykonywane są specjalistycz-
ne ekspertyzy dendrologicznej 
w których specjaliści, w oparciu 
o wyniki pomiarów, wyznaczają 
nam sposób i zakres prowadzenia 
prac pielęgnacyjnych. Z badań wy-
nika, że jest jeszcze wystarczająco 
mocne, by nie zagrażać odwiedza-
jącym park gościom. Musieliśmy 
tylko zredukować koronę dębu 
i obniżyć jego wysokość o 3 m. 
To zwiększyło stabilność drzewa 
i odporność na podmuchy wiatru. 
– mówi Marek Bytnar, kierownik 
Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. 
– Ostatnia ekspertyza została 
przeprowadzona w tym roku. 
Ze wstępnych analiz wynika, że 
nasz dąb dzielnie broni się przed 
pasożytem, a niebezpieczeństwo 

utraty stabilności nie przekracza 
poziomów alarmowych. Tym nie-
mniej w całym parku rośnie sta-
rodrzew i z tego względu należy 
zachować szczególną ostrożność 
podczas wichur i burz – przestrze-
ga Marek Bytnar.  (mf)
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Walka o dąb

Ważna informacja dla rodziców i opiekunów dzieci korzystających 
z placu zabaw w parku Chopina! W trosce o bezpieczeństwo użyt-
kowników miejsce to zostało zamknięte do odwołania – informuje 
Miejski zarząd Usług Komunalnych.
Przyczyną decyzji jest zły stan 
jednego z drzew rosnących na 
terenie placu zabaw – surmi 
bignionowej. Jak wykazała 
najnowsza ekspertyza dendro-
logiczna, z uwagi na bardzo złą 
wytrzymałość pnia oraz stabil-
ność w gruncie roślinę trzeba 
usunąć. Drzewo, szczególnie 
w przypadku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, 
zagraża bezpieczeństwu osób 
korzystających z placu zabaw 
(może złamać się i przewrócić).

– Jak wskazano w ekspertyzie 
dendrologicznej, nie ma szans na 
uratowanie drzewa. Po uzyskaniu 
decyzji z Urzędu Marszałkow-
skiego surmia będzie wycięta. 
Dołożymy wszelkich starań, żeby 
plac zabaw został udostępniony 
w najszybszym terminie – dekla-
ruje MZUK.  (MZUK)

Pływalnia na Sikorniku zaliczyła niezbędny prze-
gląd i po kilkunastodniowej przerwie technicznej 
otworzyła się na urlopowiczów. Od poniedziałku 
na basenie znów można pływać.
W czasie przerwy tradycyjnie 
przeprowadzono tam niezbęd-
ną modernizację i konserwację 
instalacji uzdatniania wody. 
Wykonano też konieczne prace, 
które nie są możliwe, kiedy z pły-

walni korzystają klienci. Warto 
pamiętać, że wakacyjne przerwy 
techniczne czekają teraz „Olim-
pijczyka” (od 2 sierpnia) oraz 
„Delfina” (od 16 sierpnia).  
 (kik)

„Mewa”
zaprasza!

Plac zabaw w „Chopinie”.  
Ważne dla rodziców!
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Od niedawna przed Palmiarnią stoi odlew głowy Fryderyka 
Chopina, zwrócony w stronę parku i starego dębu.

Aby chronić pomnik przyrody, misę,  
w której rośnie dąb, obsadzono berberysem. 

Przez lata dzieci bawiły 
się w chowanego w pniu 
leciwego dębu.
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Krężel, portrecista bezwzględny
Wystawa „Początki (Gliwice i dalej)” zostanie otwarta w Czytelni Sztuki w piątek 16 lipca. Muzeum w Gliwicach zaprezen-
tuje fotografie Bogdana Krężela. Kuratorem ekspozycji jest Wojciech Nowicki. Będzie ją można oglądać do 19 września.
Bogdan Krężęl urodził się w Gliwi-
cach. W naszym mieście stawiał 
swoje pierwsze fotograficzne 
kroki. – Jako nastolatek byłem 
bardzo nieśmiały, miałem trud-
ności w komunikowaniu się. 
Natomiast z aparatem w ręku zni-

kały wszelkie bariery. Nie miałem 
najmniejszych trudności, podcho-
dziłem do ludzi, nawiązywałem 
rozmowę i fotografowałem ich. 
To była moja broń, nowa forma 
komunikowania się ze światem – 
mówi Bogdan Krężel.

Na wystawie „Początki (Gliwice 
i dalej)” będzie można zobaczyć 
fotografie z Gliwic i Śląska, ale też 
Krakowa i okolic, Łodzi, a nawet 
Wilna czy Kłajpedy. Ekspozycję 
w Czytelni Sztuki (Willa Caro, ul. 
Dolnych Wałów 8a) tworzy w su-
mie kilkadziesiąt prac w wyborze 
Wojciecha Nowickiego. W cen-
trum zainteresowania Krężela 
jest człowiek. Jego portrety są 
wyraziste, zapadające w pamięć. 
Bogdan Krężel współpracuje 
między innymi z „Przekrojem”, 
„Newsweekiem” i „Polityką”.

– Jego zdjęcia, szczególnie te 
wczesne, opowiadają o Gliwicach 
i Polsce w latach przemian. Krężel 
uchwycił to, na co nie wszyscy 
zwracaliśmy uwagę – pewien 

komizm przemieszany z rozpaczą, 
które towarzyszyły wykluwaniu 
się kapitalizmu w Polsce. Chcia-
łem też pokazać jego fotografie 
w naszym Muzeum, bo to kolejny 
autor związany z Gliwicami, tu-

taj urodzony, i naszego miasta 
i regionu dotyczy wiele spośród 
jego wczesnych zdjęć – mówi 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach. 
 (mm)

14. międzynarodowy festiwal artystów ulicy 
„Ulicznicy” zbliża się do półmetku. 17 i 18 lipca 
w parku Chopina wystąpią Teatr Delikates i Pan 
Li. Wstęp wolny, Miasto Gliwice zaprasza!
W sobotę 17 lipca Teatr Delika-
tes zaprezentuje dwa spektakle. 
O godz. 16.00 rozpoczną się 
„Przygody Wieśka i Cześka cz. I, Jak 
czesiek i Wiesiek pokonali wstyd”. 
Na godz. 18.00 zaplanowano 
„Pozor už nemôžem” („Uwaga, 
już nie mogę!”). To pełne wierszy, 

piosenek i improwizacji teatralne 
poszukiwanie Świętego Graala.

Niedziela 18 lipca upłynie pod 
znakiem komedii. Pan Li wyko-
na spektakl „Szczym do ludzi?”. 
Początek o godz. 18.00. 
 (mm)

Trzeci  
weekend  
„Uliczników”
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Nowa wystawa w Czytelni Sztuki, koncert z okien Stacji Artystycznej Rynek, 
Summer Arena, festiwal „Ulicznicy”, plenerowy koncert eleganzy i Kino 
Plenerowe – to nasze propozycje na kulturalny weekend w Gliwicach.
  W piątek 16 lipca w Czytelni 

Sztuki (Willa Caro, ul. Dolnych 
Wałów 8a) zostanie otwarta 
wystawa fotograficzna „Po-
czątki (Gliwice i dalej)” 
Bogdana Krężela. Będzie 
można ją oglądać do 19 
września.

  16 lipca między godz. 19.00 
a 22.00 z okien Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4–5) 
będą grane koncerty. Wy-
stąpią: DNT RAP, Tasman, 
Studencki Ton Rapu, Wilk 
„Wilqinson” Jinz i Westa. 
Cykl jest zaplanowany na 
całe wakacje.

  16 lipca o godz. 20.00 na 
terenie Areny Gliwice (ul. 
Akademicka 50) wystąpi 
legenda polskiego rocka – 
Lady Pank.

  17 lipca o godz. 15.00 w ogro-
dzie Willi Caro rozpoczną się 
warsztaty haftowania se-
cesyjnych monogramów.

  „No to Che”! 17 lipca w Are-
nie Gliwice wystąpi Lao Che. 
To pożegnalna trasa zespołu.

  W sobotę 17 lipca i niedzie-
lę 18 lipca na terenie Areny 
Gliwice Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach za-
prasza na Summer Arenę. 17 
lipca o godz. 17.30 rozpocz-

nie się spotkanie autorskie 
z Michałem Rusinkiem, 
a 18 lipca o godz. 19.00 – 
koncert TopDaDok. Oprócz 
tego będą kreatywne warsz-
taty w Funzone i ciekawe 
zajęcia w eduzone. Strefy 
będą otwarte między godz. 
15.00 a 19.00.

  14. międzynarodowy 
festiwal artystów ulicy 
„Ulicznicy” w Gliwicach 
trwa w najlepsze. 17 lipca 
w parku Chopina o godz. 
16.00 i 18.00 wystąpi teatr 
Delikates ze spektaklami 
„Przygody Wieśka i Cześ-
ka cz. I, Jak Czesiek i Wie-
siek pokonali wstyd” 
i „Pozor už nemôžem”. 18 
lipca o godz. 18.00 przedsta-
wienie „Szczym do ludzi?” 
zaprezentuje Pan Li.

  18 lipca o godz. 12.00 roz-
pocznie się pierwszy z cyklu 
„Otwarty Salon Muzyczny 
Eleganzy”, czyli plenerowy 
koncert zespołu Muzyki 
Salonowej eleganza. 
Melomani spotkają się na 
tarasie Willi Caro.

  Pełen atrakcji weekend 
zakończy się seansami Kina 
Plenerowego w Wilczym 
Gardle. Przy Szkole Podsta-

wowej nr 2 (ul. Goździkowa 
2) o godz. 18.00 rozpocznie 
się film dla dzieci („Mała 
wielka stopa”), a o godz. 
20.00 dla dorosłych („Nie 
ma mowy”).

  Poza tym nadal można oglą-
dać wystawę sztuki „Młoda 
Polska” w Willi Caro, nową 
wystawę ilustracji „Jan 
Brzechwa” w Bibliotece 
Centralnej (ul. Kościuszki 
17) i „Dotyk zdrowia” 
Magdaleny Com w Naro-
dowym Instytucie Onkologii 
im. M. Skłodowskiej-Curie 
Państwowym Instytucie 
Badawczym Oddziale w Gli-
wicach (ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej 15).

  Trwają także zajęcie waka-
cyjne dla dzieci: „Biblio-
teka pana Kleksa, czyli 
wakacje z Biblioteką!”, 
„Wakacje z Młodą Polską 
i nie tylko w Muzeum 
w Gliwicach!” i Cooltu-
ralne Wakacje w SAR-ze.

Wszystkie wydarzenia kultural-
ne są publikowane na stronie 
Kultura.gliwice.eu. Jesteś 
organizatorem? Dodaj swoje 
wydarzenie na naszą stronę 
poprzez formularz.  (mm)

https://kultura.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 28/2021 (1065), 15 lipca 20218

Ekologia

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

Do kieDy trzeba zlikwiDować 
stare kotły węglowe?

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

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

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

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

kto MoŻe się starać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).
Na Co? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 
5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

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

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

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 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

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

Miasto pracuje obecnie nad kolejnym projektem związanym z walką z niską emisją i szkodliwymi „kopciuchami”, 
których sporo jest jeszcze w domach jednorodzinnych. W ramach unijnego konkursu przygotowuje program 
„Czyste powietrze nad Gliwicami” przewidujący wsparcie finansowe dla właścicieli budynków jednorodzinnych, 
którzy zastąpią nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to technicznie 
niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. 
Opis sposobu aplikowania o nowe miejskie dotacje, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli 
zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego, który został poddany 
konsultacjom społecznym. Kwestie poruszone przez mieszkańców podczas konsultacji nie spowodowały 
konieczności wprowadzania zmian do projektów dokumentów. Szczegółowy raport jest dostępny na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty -> Konsultacje społeczne zakończone. Do tematu będziemy 
powracać na łamach „MSI – Gliwice” i na stronie Gliwice.eu.

połĄCz DotaCJe z Miasta i wFoŚigw  
I UZYSKAJ DO 100% ZWrOTU  

KOSZTÓW INWESTYcJI

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

w gliwickim punkcie programu „Czyste powietrze”:
• poznasz szczegółowe zasady programu i sprawdzisz, czy kwalifikujesz się do udziału w nim;
• otrzymasz pomoc w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie;
• z pomocą pracownika wypełnisz wniosek online i wydrukujesz jego kopię;
• złożysz wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
• otrzymasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku 

o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie 
z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą 
elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług 
elektronicznych (PUe) zUS, bankowości elektronicznej 
lub portalu emp@tia. Świadczenia będą wypłacane 
wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń 
od tego roku zajmuje się zUS.

Wnioski można składać do 30 
listopada. Świadczenie z pro-
gramu Dobry Start przysługuje 
w wysokości 300 zł – raz w roku 
– na dziecko uczące się w szkole, 
aż do ukończenia przez nie 20. 
roku życia lub 24 lat w przypadku 
dzieci z niepełnosprawnościami. 
Obecnie wsparcie otrzymuje ok. 
4,5 mln polskich dzieci.

Wnioski można złożyć wyłącznie 
drogą elektroniczną – za po-
średnictwem portalu Platformy 
Usług Elektronicznych (PUE ZUS), 
portalu Emp@tia lub przez ban-
kowość elektroniczną.

Każda osoba, która złoży 
wniosek o świadczenie z pro-
gramu Dobry Start (także przez 
bankowość elektroniczną lub 
portal Emp@tia), znajdzie 
wszystkie informacje na temat 
tego wniosku i jego obsługi na 
portalu PUE ZUS (status obsługi 

wniosku, szczegółowe informa-
cje o świadczeniu).

Na portalu PUE ZUS znajdzie się 
też cała korespondencja z ZUS 
w sprawie wniosku o świadcze-
nie (wezwanie do uzupełnienia 
wniosku lub załączników, infor-
macja o przyznaniu świadczenia, 
decyzja odmawiająca przyznania 
świadczenia).

Świadczenie z programu Dobry 
Start będzie wypłacane wyłącz-
nie na rachunek bankowy. Jeśli 
ktoś jeszcze nie ma rachunku, 
a chce wnioskować o tzw. 300 
plus, powinien go założyć. Od 
roku szkolnego 2021/2022 
zadanie dotyczące przyznania 
i wypłaty środków dla uczniów 
rozpoczynających rok szkolny 
realizuje Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie www.
zus.pl.  (ZUS)

„Dobry start”  
w zUS-ie

Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Bumerang” 
zaprasza dzieci w wieku 8–14 lat na bezpłatne 
warsztaty pn. „Wakacje dla aktywnych”.
Cykl zajęć organizowanych przez 
Stowarzyszenie GTW przy wsparciu 
CH Forum, Miasta Gliwice i firmy 
Fluor rozpocznie się 30 lipca i po-
trwa do końca wakacji. Warsztaty 
będą odbywać się w „Bumerangu” 
na I piętrze CH Forum.

Cykl 1: „Recykling na co dzień” 
– co poniedziałek o godz. 17.00  
(2, 9, 16, 23, 30 sierpnia)

Na tych warsztatach dzieci będą 
mogły dowiedzieć się, jak połączyć 
dobrą zabawę z ekologią. Wyko-
rzystają pozornie niepotrzebne 
rzeczy do kreatywnych prac arty-
stycznych. Prowadzący przekażą 
uczestnikom wiedzę o tym, jak 
ograniczać ilość produkowanych 
śmieci, jak je segregować i co 
można z nimi zrobić. Zostaną także 
przeprowadzone warsztaty „Każda 
puszka cenna”.

Cykl 2: „Survival, bushcraft” 
– co środę o godz. 17.00  
(4, 11, 18, 25 sierpnia oraz  
1 września)

Te zajęcia będą dotyczyć plano-
wania wycieczek, biwakowania, 
etycznego spędzania czasu w le-
sie czy w górach, poszanowania 
natury. Prowadzący pokażą, 
jak bezpiecznie posługiwać się 
przyrządami i budować minio-
bozowiska z uwzględnieniem 
dbania o bogactwo naturalne. 
Planowana jest wycieczka tere-
nowa do lasu.

Cykl 3: „ekoŚwiat” – co piątek 
o godz. 17.00 (30 lipca oraz 6, 
13, 20, 27 sierpnia)

Podczas tych warsztatów uczest-
nicy nauczą się dbać o lokalne 
środowisko, robić domowe 

miniogródki, poznają różnorod-
ność drzew, życie pszczół oraz 
dowiedzą się, dlaczego te owady 
są dla nas tak ważne. Dzieci na-
uczą się też rozpoznawać jakość 
powietrza. Na koniec zostanie 
przeprowadzona gra ekologiczna.

W celu zapisania się na zajęcia 
należy wypełnić kartę uczestni-
ka i wysłać na adres: nabory@
gtwgliwice.pl, w tytule wia-
domości wpisując „Warsztaty 
dla aktywnych”. Druk karty 
uczestnika można znaleźć na 

stronie: www.gtwgliwice.pl/
bumerang-wakacje-dla-aktyw-
nych-2021.html. Oryginał karty 
w pierwszym dniu warsztatów 
należy przekazać osobie prowa-
dzącej.     
   (mp)
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„Wakacje dla aktywnych” w Bumerangu

Wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy, by wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań, zapraszamy na „Spisową Sobotę w Łabędach”, 17 lipca w godzinach 8:00–13:00. 
W Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach będą czekali na Państwa pracownicy, którzy pomogą 
dokonać spisu. To doskonała okazja, aby wybrać się na spacer, a jednocześnie dopełnić obowiązek spisowy. 
Spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające w Polsce – także obcokrajowcy. Więcej informacji na temat 
spisu i metod spisowych znajduje się na stronie internetowej spis.gov.pl.   (SO)

Przyjdź do Centrum Kulturalno-Sportowego „łabędź” – 
Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
ul. Partyzantów 25, 17 lipca, w godzinach 8.00–13.00

www.zus.pl
www.zus.pl
http://www.gtwgliwice.pl/bumerang-wakacje-dla-aktywnych-2021.html
http://www.gtwgliwice.pl/bumerang-wakacje-dla-aktywnych-2021.html
http://www.gtwgliwice.pl/bumerang-wakacje-dla-aktywnych-2021.html
spis.gov.pl
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Ludzie kultury  
– dajcie się poznać!

Świat gliwickiej kultury jest bardzo zróżnicowany – tworzą go między innymi 
pisarze, plastycy, muzycy, animatorzy kultury. Jak co roku Prezydent Miasta 
Gliwice nagrodzi osoby, które w roku ubiegłym – dla kultury pełnym wyzwań 
– miały na koncie szczególne osiągnięcia artystyczne lub współtworzyły 
życie kulturalne naszego miasta. zgłoszenia są przyjmowane do 13 sierpnia.
Nagrody Prezydenta Miasta 
Gliwice w dziedzinie kultury 
przyznawane są w trzech kate-
goriach: twórczości artystycz-
nej, upowszechniania kultury 
i ochrony kultury. Laureatami 
mogą zostać osoby fizyczne 
zamieszkałe w Gliwicach lub 
osoby prawne i inne podmio-
ty, których siedziba mieści się 
w naszym mieście. Nagrody są 
przyznawane zarówno za cało-
kształt osiągnięć, jak i szczegól-
ne zasługi dla gliwickiej kultury 
w 2020 roku. Zgłaszać można 
uznanych artystów i początku-
jących twórców.

Wnioski konkursowe mogą 
składać instytucje kultury, pla-
cówki oświatowe, szkoły wyższe, 
związki twórcze, stowarzyszenia 
kulturalne i społeczne oraz 
członkowie Rady Miasta Gliwi-
ce. Zgłoszenia są przyjmowane 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 
21). Termin zgłoszeń upływa 

13 sierpnia. Szczegółowych in-
formacji udzielają pracownicy 
Wydziału Kultury i Sportu pod  
nr. tel. 32/239-12-84.

W ubiegłym roku Prezydent 
Miasta Gliwice przyznał dwie 
nagrody za osiągnięcia twórcze 
w 2019 roku. Otrzymali je foto-
graf Michał Patycki i architektka 
Katarzyna Rosłon. Nagroda 
w kategorii upowszechniania 
kultury powędrowała do Marka 
Niewiarowskiego, organizatora 
takich imprez jak Winter Reggae 
czy Punk Generation. Historyk 

dr Bogusław Tracz otrzymał 
nagrodę za ochronę kultury.

– W gronie nagrodzonych przez 
prezydenta Gliwic ludzi kultury 
na przestrzeni lat było wielu 
artystów, których twórczość jest 
obecna w Polsce i na świecie. 
Wśród nich są między innymi 
kompozytorzy, muzycy, poeci, 
plastycy, fotograficy. W gronie 
nagrodzonych znaleźli się także 
animatorzy i menażerowie kul-
tury. Lista laureatów jest długa 
i chcemy ją stale poszerzać o ko-
lejne nazwiska osób, które tworzą 
gliwicką kulturę. Zapraszamy do 
zgłaszania kandydatów w tego-
rocznym konkursie – mówi Stella 
Zaborowska-Nawrath, naczelnicz-
ka Wydziału Kultury i Sportu UM 
w Gliwicach.

Regulamin i formularz zgłosze-
niowy są dostępne na stronie 
kultura.gliwice.eu w zakładce 
„Nagrody w dziedzinie kultu-
ry”. (mm)

Studenci z politechnicznego Koła Naukowego High 
Flyers z Gliwic zwyciężyli w zawodach Droniada 2021. 
Wygrali dwie konkurencje, a w trzeciej stanęli na 
drugim stopniu podium. Reprezentacja Politechniki 
Śląskiej odnotowała także jeszcze jeden historyczny 
sukces. Drużyna otrzymała nagrodę główną i nagrody 
specjalne o łącznej wartości 25 tys. zł, a także specja-
listyczną aparaturę do sterowania dronami.

Tegoroczna edycja Droniady 
obejmowała trzy konkurencje: 
prezentację bezzałogowego sys-
temu latającego, identyfikację 
obszarów zajętych przez patogeny 
chorób roślin („Trzy kolory”) oraz 
wykrycie w sadzie parcha i mącz-
niaka jabłoni wraz z ich precyzyj-
nym opryskiem środkami ochrony 
roślin, symulowanym przez kulki 
paintballowe („Drzewo życia”). 
High Flyersi zwyciężyli w drugiej 
i trzeciej kategorii, wykonując – po 
raz pierwszy w dziejach Droniady! 
– skuteczną misję w nasilającym 
się deszczu.

– W trakcie jednej z konkurencji 
zaczęło padać. Na początku była 
to lekka mżawka, potem mocny 
deszcz, mimo to nasz system 
był w stanie kontynuować misję 
bez żadnego pośpiechu, co zro-
biło ogromne wrażenie na jury. 
Pierwszy raz przetestowany 

został punkt regulaminu, mó-
wiący o tym, że dron musi być 
wodoodporny! – podkreśla Jacek 
Grzybowski, przewodniczący Koła 
High Flyers.

Za prezentację bezzałogowego 
systemu latającego studenci 
z Gliwic zajęli drugie miejsce.  
– Do konkursu przygotowywali-
śmy się od zimy. Z powodu pan-
demii na początku zajmowaliśmy 
się tylko oprogramowaniem, 
spotykaliśmy się zdalnie raz w ty-
godniu. Wraz ze zbliżającym się 
terminem zawodów ilość pracy 
znacznie wzrosła. Nie obyło się 
bez zmiany paru rozwiązań oraz 
dopisywania kodu na ostatni 
moment, ale udało się wszystko 
zbudować i przetestować na czas. 
W tym roku konkurencja bardzo 
nas zmotywowała. Na pewno 
zespół dobrze będzie wspominać 
ten wyjazd – dodaje Grzybowski.

Do Droniady 2021 zgłoszono 
11 drużyn z całej Polski, m.in. 
z Warszawy, łodzi, Krakowa 
i Poznania. W klasyfikacji gene-
ralnej zespół Politechniki Śląskiej 
zdobył 78 punktów. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna 
Politechniki Wrocławskiej, która 
uzyskała 67 punktów, a na trze-
cim przedstawiciele AGH, którym 
przyznano 43 punkty.

– Prace badawcze, w które anga-
żowani są obecnie studenci ze Stu-
denckiego Koła Naukowego High 
Flyers, skupiają się na umiejętnym 
i inteligentnym przetworzeniu in-
formacji, pozyskiwanej za pomocą 
drona. Często mówimy o lotach 
autonomicznych, za którymi stoi 

sztuczna inteligencja, algorytmi-
ka, uczenie maszynowe, big data 
czy też obliczenia wykonywane 
w chmurze. I właśnie takie zawody 
jak Droniada, bazujące na realnych, 
życiowych sytuacjach, stymulują 
działalność badawczą studentów 
w tym kierunku, dając przy okazji 
możliwość sprawdzenia swoich 
sił w kraju i zaprezentowania się 
przed potencjami pracodawcami 
czy inwestorami – komentuje dr 
hab. inż. Roman Czyba, prof. PŚ 
i opiekun High Flyersów. – Już teraz 
obserwujemy duże zapotrzebowa-
nie ze strony rynku dronowego na 
wykwalifikowane kadry z obszaru 
projektowania i eksploatacji plat-
form bezzałogowych. Dowodem 
na to jest powstały na terenie Gór-

nośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
Centralnoeuropejski Demonstrator 
Dronów. Politechnika Śląska stara 
się temu wyjść naprzeciw, otwie-
rając nowy kierunek studiów o na-
zwie inżynieria lotnicza i kosmicz-
na. Jego studenci będą kształceni 
m.in. w zakresie projektowania 
i obsługi statków bezzałogowych 
– mówi prof. Czyba.

Jakie są dalsze plany High Flyer-
sów? Ponieważ apetyt rośnie 
w miarę jedzenia, chcą wystarto-
wać także poza Polską. – Chcieli-
byśmy wziąć udział w międzyna-
rodowych zawodach w Australii, 
w których uczestniczą wszystkie 
znaczące uczelnie z całego świata – 
zdradzają członkowie koła. (kik/PŚl)

Sukces w locie!

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników na 
odpady komunalne. 

Przez cały rok można oddawać 
je w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 17 lipca elektro- 
śmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Sośnica, 

ul. Przedwiośnie (przy szkole)
• godz. 12.30–14.30 – Łabędy, 

ul. Staromiejska (parking przy 
SP 29).

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elektro-
odpady są ponownie przetwarza-
ne. Stosuje się do tego technolo-
gie przyjazne środowisku.  
 (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozo-
rem nie wrzucaj go do kontenera! Ruszają 
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

zbiórka
elektrośmieci
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SeSJA RADy MIASTA / OGłOSzeNIA
Listy osób, którym Prezydent Miasta Gliwice  

przyznał nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia 
sportowe uzyskane w 2020 roku

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 gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” i kliknąć odsyłacz 
do plików wideo.

SeSJA RADy MIASTA GLIWICe
15 lipca 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 17 czerwca 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 611).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2021 
rok (druk nr 612).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  
w  sprawie określenia jednostek budże-
towych, które gromadzą na wydzielonym 
rachunku dochody, źródeł tych dochodów, 
ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporzą-
dzania planu finansowego, dokonywania 
zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania 
(druk nr 613).

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regula-
minu dostarczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie miasta Gliwice (druk nr 585).

10. Projekt uchwały w sprawie oceny stanu za-
bezpieczenia przeciwpowodziowego miasta 
Gliwice (druk nr 584).

11. Projekty uchwał w sprawie ustalenia nowe-
go przebiegu istniejących na terenie miasta 
Gliwice dróg gminnych (druki nr 600 i 602).

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
nowego przebiegu istniejącej na terenie 
miasta Gliwice drogi powiatowej, odcinek 
od ul. Pszczyńskiej do ul. Bojkowskiej (druk 
nr 601).

13. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
fragmentu ul. Okrężnej i fragmentu ul. Pocz-
towej w Gliwicach kategorii drogi powiato-
wej (druk nr 603).

14. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia frag-
mentu ul. Okrężnej i fragmentu ul. Poczto-
wej w Gliwicach do kategorii dróg gminnych 
oraz ustalenia ich przebiegu (druk nr 604).

15. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia odcin-
ka drogi od ul. Portowej do ronda Księżyco-
wego (estakada Heweliusza) w Gliwicach do 
kategorii dróg publicznych – gminnych oraz 
ustalenia jej przebiegu (druk nr 605).

16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo 
wybudowanego odcinka drogi od ronda 
ul. Okrężnej, w kierunku terenów przemy-
słowych po południowej stronie ul. Okrężnej 
w Gliwicach, do kategorii dróg publicznych 
– gminnych oraz ustalenia jego przebiegu 
(druk nr 606).

17. Projekt uchwały w sprawie obwieszcze-
nia w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu uchwały Rady Miasta Gliwice nr 
XVII/340/2020 z 30 lipca 2020 r. w sprawie 
określenia strefy płatnego parkowania na 
drogach publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie miasta Gli-
wice (druk nr 583).

18. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
w rejonie al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 
ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego (druk 
nr 586). 

19. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego 
przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej (druk 
nr 594).

20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Gliwice 
dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: 
Bohaterów Getta Warszawskiego, Zwycię-
stwa, Dubois i Byliny (druk nr 587).

21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia do-
tacji z budżetu Miasta Gliwice na rok 2021 
na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabyt-
ków (druk nr 591).

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Mia-
sta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków (druk nr 592).

23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na darowiznę nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach przy ul. Strzelców Bytomskich, ozna-
czonych nr 405 i nr 408, w obrębie Łabędy 
(druk nr 588).

24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego działkę nr 207 
oraz działkę nr 211, obręb Sikornik, położo-
nego przy ul. Nowy Świat w Gliwicach, sta-
nowiącego własność Miasta Gliwice (druk 
nr 589).

25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowe-
go trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy 
i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwi-
cach przy ulicy Portowej (druk nr 590).

26. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 
udzielania ulg w zakresie należności o cha-
rakterze cywilnoprawnym, o których mowa 
w art. 59 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych, dotyczących należ-
ności pieniężnych z tytułu oddania nierucho-
mości Miasta Gliwice w najem, dzierżawę 
lub użytkowanie, przypadających za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii (druk nr 607).

27. Projekt uchwały w sprawie nadania imie-
nia Szkole Podstawowej nr 23 w Gliwicach 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 
w Gliwicach (druk nr 598).

28. Projekt uchwały w sprawie ustalenia śred-
niej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na 
rok szkolny 2021/2022 (druk nr 596).

29. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady 
Miasta Gliwice (druk nr 597).

30. Projekt uchwały w sprawie sposobu spra-
wienia pogrzebu przez Miasto Gliwice (druk 
nr 595).

31. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Statutu Żłobków Miejskich (druk 
nr 599).

32. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
Rady Miasta Gliwice nr XXIII/457/2021  
z 18 lutego 2021 r. w sprawie Gliwickiej 
Inicjatywy Lokalnej (druk nr 593).

33. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia do 
Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klima-
tu i Środowiska z apelem w sprawie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi (druk nr 608).

34. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg 
na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Gliwicach (druki nr 609, 614).

35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na dyrektorów placówek oświatowych 
(druk nr 615).

36. Projekt uchwały w sprawie negatywnego 
rozpatrzenia petycji w sprawie wystoso-
wania apelu do Prezydenta Miasta Gliwice 
o podjęcie działań mających na celu upa-
miętnienie gliwickich ofiar nazizmu (druk 
nr 610).

37. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

38. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

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.

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa

1. Bartłomiej Pawlus kickboxing
2. Dariusz Kubicki boks
3. Tomasz Sztąpka boks
4. Adam Spiecha boks
5. Tomasz Otworowski boks
6. Bronisław Wołkowicz judo
7. Czesław Garncarz judo
8. Jacek Malczewski judo
9. Piotr Markowicz szermierka

10. Marek Julczewski szermierka
11. Maciej Chudzikiewicz szermierka
12. Tadeusz Milewski modelarstwo lotnicze
13. Małgorzata Milewska modelarstwo lotnicze
14. Kamil Wania koszykówka niesłyszących

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa

1. Justyna Ciborska kickboxing
2. Adrian Mozer boks
3. Michał Pankiewicz boks
4. Alexas Kubicka boks
5. Kacper Szczurowski judo
6. Dominika Kossakowska pływanie
7. Natalia Lewandowska pływanie
8. Jakub Jaroszek orientacja sportowa
9. Radosław Jaroszek orientacja sportowa

10. Agnieszka Lisewska orientacja sportowa
11. Anna Wieczorek szermierka
12. Damian Michalak szermierka
13. Marcel Baś szermierka
14. Mateusz Nycz szermierka
15. Bartosz Staszulonek szermierka
16. Jan Kardaszewicz szermierka
17. Karolina Staszulonek szermierka
18. Karolina Mazanek szermierka
19. Jacek Żurowski modelarstwo lotnicze
20. Czesław Ziober modelarstwo lotnicze
21. Konrad Żurowski modelarstwo lotnicze
22. Józef Monkiewicz modelarstwo lotnicze
23. Tomasz Lipski modelarstwo lotnicze
24. Adam Krawiec modelarstwo lotnicze
25. Dariusz Dradra modelarstwo lotnicze
26. Łukasz Przybylski łucznictwo
27. Martyna Ciechanowska wspinaczka sportowa
28. Anna Kubicka szachy
29. Julia Korus golf
30. Zbigniew Drzewiecki koszykówka
31. Mikołaj Adamczak koszykówka
32. Michał Podulka koszykówka
33. Mikołaj Mazanek koszykówka
34. Mateusz Staniczek koszykówka
35. Jeremi Sitek koszykówka
36. Karol Korczyk koszykówka
37. Gustaw Kender piłka nożna i futsal niesłyszących
38. Łukasz Parzych piłka nożna i futsal niesłyszących
39. Michał Walczak piłka nożna i futsal niesłyszących
40. Damian Pietrzak piłka nożna i futsal niesłyszących
41. Adam Wójcik piłka nożna i futsal niesłyszących
42. Anna Krzak siatkówka niesłyszących
43. Dorota Wania siatkówka niesłyszących
44. Kamil Wania koszykówka niesłyszących

Lp. Imię i nazwisko Dyscyplina sportowa

1. Maja Lebek kickboxing
2. Oskar Hibner boks
3. Julia Jamroszczyk judo
4. Emilia Wołkowicz judo
5. Weronika Kozdęba szermierka
6. Oliwia Janeczek szermierka
7. Emilia Korkus szermierka
8. Magda Ratyna szermierka
9. Michalina Szymczyk szermierka

10. Milena Ciechanowska wspinaczka sportowa
11. Robert Chmara futsal niesłyszących
12. Arkadiusz Wójcik futsal niesłyszących
13. Radosław Wrzaszcz futsal niesłyszących
14. Marcin Michalski futsal niesłyszących

LISTA NAGRODzONyCH TReNeRÓW I INNyCH OSÓB  
WyRÓżNIAJĄCyCH SIĘ W DzIAłALNOŚCI SPORTOWeJ  
zA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWe UzySKANe W 2020 R.

LISTA zAWODNIKÓW NAGRODzONyCH zA OSIĄGNIĘCIA  
SPORTOWe UzySKANe W 2020 R.

LISTA zAWODNIKÓW WyRÓżNIONyCH zA OSIĄGNIĘCIA  
SPORTOWe UzySKANe W 2020 R.
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OGłOSzeNIA

informacje

KIeROWNIK DzIAłU 
KADR I PłAC

Miejsce pracy: Gliwice
zadania:
• prawidłowa i terminowa realizacja procesów ka-

drowo-płacowych oraz ich bieżąca optymalizacja,
• organizacja i nadzór pracy podległego zespołu,
• organizacja działań z obszaru HR (rekrutacje, szko-

lenia, systemy motywacyjne, wartościowanie sta-
nowisk pracy),

• bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, ubez-
pieczeń społecznych i przepisów podatkowych 
PIT – monitorowanie i identyfikacja zmian w prze-
pisach mających wpływ na obowiązki w obszarze 
kadrowo-płacowym,

• reprezentowanie spółki przed PIP, Urzędem Pracy, 
ZUS, GUS, PFRON i innymi organami administracji 
państwowej,

• proponowanie i wdrażanie inicjatyw usprawnia-
jących funkcjonowanie zespołu i realizację zadań 
kadrowo-płacowych,

• koordynowanie procesów związanych z legalizacją 
zatrudnienia obcokrajowców.

Twój profil:
• minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym 

stanowisku,
• wykształcenie wyższe,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa 

pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podat-
kowych dotyczących pracowników, PPK,

• doświadczenie w pracy w spółce zarządzającej tabo-
rem samochodowym będzie dodatkowym atutem,

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera i pa-
kietu MS Office – znajomość programu kadrowo
-płacowego Comarch Optima będzie dodatkowym 
atutem,

• wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie komu-
nikacji, budowania relacji i współpracy z pracow-
nikami na każdym szczeblu organizacji,

• samodzielność i umiejętność poszukiwania rozwiązań.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istnie-

jącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta Mul-
tisport po roku zatrudnienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie aplikacji 
na adres  sekretariat@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego Cen-
trum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Por-
towej 28 (pracodawca, administrator danych), zgadzasz 
się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.pl/
spelnienie-obowiazku-informacyjnego/.

komunikaty oferty pracy

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

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

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Budowa przyłączy ciepłowniczych  
na terenie miasta Gliwice – 4 zadania 

inwestycyjne.
Termin składania ofert: 16 lipca 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2021 r. o godz. 11.01

Remont łuków stalowo-betonowych 
pyłoprzewodów Ø 88,7 mm.

Termin składania ofert: 15 lipca 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2021 r. o godz. 12.01

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji Sp. z o.o., 
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem 

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.:

„Roboty budowlane w zakresie remontów 
urządzeń kanalizacyjnych, w tym sieci 

kanalizacyjnych oraz przyłączy  
kanalizacyjnych, a także robót  

odtworzeniowych nawierzchni wraz  
z kompleksowym przywróceniem terenu 

do stanu pierwotnego po wykonanych 
robotach, na terenie działalności  

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, tj. na terenie 
administracyjnym gminy Gliwice,  

Pyskowice, Sośnicowice i zbrosławice”  
– znak sprawy R01/21/2021.

Termin składania ofert: 16 lipca 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 16 lipca 2021 r. o godz. 10.00

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

Przedsiębiorstwo 
zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o., 

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

w trybie nieograniczonym pn.:
„Budowa obiektu kontenerowego z instalacją  
oczyszczania odcieków składowiskowych  
na instalacji przetwarzania odpadów przy 

ul. Rybnickiej 199B w Gliwicach”.
Termin składania ofert: 21 lipca 2021 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 21 lipca 2021 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.pzogliwice.pl

Gliwice – miasto na prawach powiatu realizuje projekt dofinansowany  
z Funduszy Europejskich pn.

„Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta 
Gliwice”.

Przedmiotem projektu jest wymiana konwencjonalnych źródeł ciepła na powietrz-
ne pompy ciepła oraz budowa instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach 
mieszkalnych zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Sopockiej 2, Portowej 23–25 
oraz Portowej 27–29, stanowiących własność Miasta Gliwice. Celem projektu jest 
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie niskiej emisji.
Całkowita wartość projektu: 1 374 701,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 685 846,50 zł

Sprawa nr CPz.080/1/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4212/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gliwice z zakre-
su zwiększenia dostępności usług 
wspierania rodziny i pieczy zastęp-
czej dla członków rodzin zagrożonych 
wykluczeniem lub wykluczonych 
społecznie, dotyczącego organizacji 
i przeprowadzenia bloku edukacyjno
-terapeutycznego dla rodzin zastęp-
czych, w ramach realizacji projektu 
„Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. 
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 
w Gliwicach” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020.
Termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86217

Sprawa nr CPz.080/2/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4213/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego miasta Gliwice z zakresu 
zwiększenia dostępności usług wspie-
rania rodziny i pieczy zastępczej dla 
członków rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem lub wykluczonych społecznie, 
dotyczącego organizacji i przeprowa-
dzenia warsztatów wzmacniających 
kompetencje opiekuńczo-wychowaw-
cze rodzin, w ramach realizacji pro-
jektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Roz-
wijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy 
zastępczej w Gliwicach” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014–2020.
Termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86218

Sprawa nr CPz.080/3/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4214/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gliwice z zakresu 
zwiększenia dostępności usług wspie-
rania rodziny i pieczy zastępczej dla 
członków rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem lub wykluczonych społecznie, 
dotyczącego organizacji i przeprowa-
dzenia warsztatów dla rodzin biolo-
gicznych z elementami terapii rodzin 
i profilaktyki zdrowia, w ramach reali-
zacji projektu „Wspieramy-Wzmacnia-
my-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja 
pieczy zastępczej w Gliwicach” współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2021.
Termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86219

CeNTRUM PIeCzy zASTĘPCzeJ  
I WSPIeRANIA RODzINy  

W GLIWICACH  
INFORMUJe

Przedsiębiorstwo  
Remontów Ulic  
i Mostów S.A.  

w Gliwicach zatrudni:
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

koparki jednonaczyniowej min. kl. III,
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

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

rozkładarki mas mineralno-bitumicz-
nych (wszystkie typy),

• operatora z uprawnieniami do obsługi 
frezarki drogowej (wszystkie typy).

Dodatkowo informujemy, że osobom chętnym do 
pracy w charakterze operatora maszyn drogowych 
oferujemy możliwość podniesienia kwalifikacji za-
wodowych i zdobycie uprawnień.
Dokumenty można przesyłać pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub jgluszak@
pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również składać osobiście w sie-
dzibie firmy bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu prowadzenia rekrutacji” (Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych przez właściwe organy 
do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych – RODO).

Wydział Środowiska  
Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach  
informuje

Zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach 
(DzU z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm.), w la-
sach wszystkich form własności, w tym także 
w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa, przedsiębiorstwo państwowe Biuro 
Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na zlecenie 
Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Mini-
sterstwie Klimatu i Środowiska prowadzi Wyko-
nanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu 
Lasu w kraju w latach 2020–2024. Celem tego 
opracowania jest określenie, a następnie moni-
torowanie stanu lasu oraz tempa zachodzących 
w nim zmian. W związku z powyższym, należy 
umożliwić pracownikom wyżej wymienionego 
przedsiębiorstwa wstęp na teren lasów oraz 
założenie w nich powierzchni próbnych według 
zasad określonych w Instrukcji wykonywania 
wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu 
zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w 
kwietniu 2020 roku oraz dokonywania cyklicz-
nych pomiarów na tych powierzchniach.

Klienci Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach 
większość opłat ad-
ministracyjnych mogą 
regulować bez wycho-
dzenia z domu. Dzięki 
systemowi e-Płatności 
Blue Media mają do 
dyspozycji szybkie płat-
ności (mTransfer, Pe-
kao24 czy płacę z iPKO), 
płatności online kartą 
płatniczą (VISA, VISA 
electron, MasterCard 
i Maestro) oraz BLIK. 

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

zapłać online  
w Wirtualnym Biurze Obsługi

http://turystyka.gliwice.eu
mailto:sekretariat@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
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https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86218
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https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/86219
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https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
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OGłOSzeNIA
oferty pracy

Numer naboru: zDM-KP.110.1.18.2021
zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. nadzór nad systemami informatycz-

nymi Zarządu Dróg Miejskich,
2. administrowanie aplikacjami wspie-

rającymi pracę Zarządu Dróg Miej-
skich,

3. administrowanie siecią komputero-
wą Zarządu Dróg Miejskich,

4. zapewnienie ciągłości działania 
sprzętu informatycznego oraz apli-
kacji Zarządu Dróg Miejskich,

5. udzielanie pomocy pracownikom 
Zarządu Dróg Miejskich w zakresie 
technologii informatycznych,

6. bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe informatyczne;
2. minimum 2 lata doświadczenia pracy 

na podobnym stanowisku;
3. pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych;

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

5. prawo jazdy kat. B;
6. znajomość języka angielskiego 

w stopniu umożliwiającym rozu-
mienie dokumentacji technicznej;

7. posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzyma-
nie ciągłości pracy systemów infor-
matycznych oraz stanowisk pracy 
wyposażonych w komputery;

8. znajomość na poziomie administro-
wania systemami informatycznymi 
w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

modularne przełączniki sieciowe 
HPE,

b) systemy bezpieczeństwa Firewall 
w szczególności bramy bezpie-
czeństwa internetowego Check 
Point,

c) systemy operacyjne (Windows 
Server 2008/2012/2016 oraz 
Windows 10),

d) administrowanie domeną Micro-
soft Active Directory oraz dystry-
bucją poprawek dla serwerów 
i stacji końcowych,

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

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 6.7. 
w szczególności klastry wysokiej 
dostępności,

g) biurowy sprzęt peryferyjny.
Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów):
1. znajomość przepisów prawa 

z zakresu informatyzacji podmio-
tów publicznych (ustawa o dostę-
pie do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, Ko-
deks postępowania administracyjne-
go);

2. znajomość systemów operacyjnych 
Linux;

3. znajomość działania i konfiguracji 
systemów RCP;

4. znajomość systemu zarządzania tre-
ścią Drupal;

5. umiejętność programowania skryp-
tów w Powershell;

6. znajomość central telefonicznych 
Panasonic;

7. znajomość obsługi baz danych:
a) Firebird od wersji 2.5,
b) Microsoft SQL Server 2008 / 2012 

/ 2014;
8. Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych ECDL;
9. umiejętność redagowania pism urzę-

dowych;
10. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji; 
11. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. możliwa praca w systemie zmiano-
wym,

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

4. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy,

5. zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji,

6. wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz te-
lefoniczny),

7. praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu,

8. wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne for-

mularze oraz oświadczenia są dostęp-
ne na stronie www.zdm.gliwice.pl  

w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 22 lipca 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 koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 26 lipca 2021 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:  
28 lipca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. Preferowany termin: 
1 września 2021 r.
Kandydaci nie będą informowani indy-
widualnie o terminie testu merytorycz-
nego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach (ul. Płowiecka 31) oraz pod 
ogłoszeniem o naborze.

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

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

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

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

STRAż MIeJSKA W GLIWICACH
SM-OF.110.12.2021

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

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa 

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

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
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:

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

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

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

b) umiejętność sztuk walki 
potwierdzona właściwym 
dyplomem;

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

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

komputera;
f) dobra znajomość topografii 

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

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

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

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

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

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

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

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

pracy w 4-miesięcznym okre-
sie rozliczeniowym,

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

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.

8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika 
realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

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

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

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatko-

wych uprawnień (pojazdy 
uprzywilejowane, użytko-
wania urządzeń przezna-
czonych do obezwładnia-
nia energią elektryczną 
(TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szko-
leniu w zakresie technik 
interwencji i samoobrony, 
w tym użycia środków 
przymusu bezpośrednie-
go, 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: wrzesień – październik 
2021 r.

8. Termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów 
do 16 lipca 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Or-

ganizacyjno-Finansowego 
w godzinach pracy straży,

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

c) lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail: nabor@smgli-
wice.pl (należy przesłać fo-
tokopię podpisanych doku-
mentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referencyj-
nych nastąpi do 23 lipca 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 zo-
staną opublikowane w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
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 moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-74 lub 
poprzez e-mail: sm@sm.gli-
wice.eu.

STRAż MIeJSKA W GLIWICACH
SM-OF.110.11.2021

Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
– strażnik miejski w Straży Miejskiej w Gliwicach

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

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

i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyro-

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

j) uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.

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

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

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

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

b) udokumentowany staż pracy w straży 
gminnej/miejskiej;

c) umiejętność sztuk walki potwierdzo-
na właściwym dyplomem;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta 

Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pod-
punkcie b) i c) dostępne są do pobrania 
w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie 
internetowej sm.bip.gliwice.eu/oglosze-
nia/nabory lub w pokoju 113B po tele-
fonicznym ustaleniu terminu odbioru 
formularzy.
5. zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolowa-

nie dzielnic miasta w zakresie utrzy-
mania czystości i porządku,

b) kontrola przestrzegania obowiązków 
dotyczących czystości i porządku oraz 
gospodarowania odpadami wyni-
kających z przepisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i ustawy o odpadach,

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

d)  dbanie o powierzony rejon w zakre-
sie zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz 
tworzenia się dzikich wysypisk śmieci 
i prowadzenie w tym zakresie niezbęd-
nych czynności wyjaśniających,

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

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

g) stała współpraca, wymiana informacji 
i podejmowanie wspólnych działań 
z Radą Miasta Gliwice, radami dziel-
nic, jednostkami organizacyjnymi 
miasta oraz mieszkańcami, w za-
kresie utrzymania ładu i porządku 
publicznego.

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

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

w 4-miesięcznym okresie rozlicze-
niowym,

e) pierwsza umowa o pracę na czas 
określony lub nieokreślony uzgodnio-
ne podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
albo okres wynikający z przeniesienia 
pracownika z innej jednostki.

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

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

adekwatne do doświadczenia i kwali-
fikacji posiadanych przez kandydata;

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

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

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych 

pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (KPP – kwalifikowana 
pierwsza pomoc, do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych oraz 
użytkowania urządzeń przeznaczo-
nych do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej 
siłowni oraz hali sportowej, 

• obowiązkowy udział w cotygodnio-
wym szkoleniu w zakresie technik 
interwencji i samoobrony, w tym 
użycia środków przymusu bezpo-
średniego (w tym urządzeń TASER 
X2 oraz X26), 

• systematyczne szkolenie z udziela-
nia pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie 
rozwijającym się zespole, 

• jednostka nastawiona na rozwój 
pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych,

• korzystanie z pracowniczej kasy 
zapomogowo-pożyczkowej,

• korzystanie z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych,

• pełne wyposażenie pracownika 
w niezbędny asortyment;

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

8. Termin i miejsce składania doku-
mentów
Osoby zainteresowane powinny dostar-
czyć komplet własnoręcznie podpisa-
nych dokumentów do 16 lipca 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyj-

no-Finansowego w godzinach pracy 
straży,

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

c) lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl (nale-
ży przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów, w przypadku zakwa-
lifikowania się na rozmowy kwalifi-
kacyjne – doręczenie oryginalnych 
dokumentów przed rozmową).

Dokumenty, które wpłyną do Straży 
Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu zo-
stanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.smgliwice.pl zakładka 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 23 lipca 2021 r.
9. Inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowadzo-

na zostanie tylko na podstawie roz-
mowy kwalifikacyjnej (dopuszcza się 
przeprowadzenie rozmowy z wyko-
rzystaniem narzędzi do komunikacji 
online – MS TEAMS, ZOOM),

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

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

d) wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie należy sporządzić w języku pol-
skim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty sporządzo-
ne w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem,

e) dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/338-19-
-74 lub poprzez e-mail: sm@sm.gli-
wice.eu.
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OGłOSzeNIA
nieruchomościoferty pracy

nieruchomości

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

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

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 97/2021 do 23 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 105/2021 do 23 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 106/2021 do 23 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 107/2021 do 23 lipca 2021 r.

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 ze zm.)

zarząd Dróg  
Miejskich  

w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej (BIP) zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwi-
ce.eu), został podany do publicz-
nej wiadomości wykaz zawierają-
cy nieruchomości przeznaczone do 
dzierżawy, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/25/2021 do 23 lipca 2021 r.,
• nr ZDM/26/2021 do 23 lipca 2021 r.

uŻytkoWe

mieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone 
przez Prezydenta 
Miasta Gliwice,  

których organizatorem jest  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

UL. KRÓLOWeJ JADWIGI 10, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 75,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, przed-
pokój oraz pomieszczenie higieniczno-sanitarne, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 9.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 212 300,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. BłOGOSłAWIONeGO CzeSłAWA 32, lokal  
nr 14, II piętro, pow. 33,77 m2 + piwnica: 3,99 m2, 
1 pokój, kuchnia, z dostępem do WC znajdują-
cym się na klatce schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 100,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 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: 26 lipca 2021 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 149 700,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. BłOGOSłAWIONeGO CzeSłAWA 50, lokal  
nr I, parter, pow. 16,47 m2, 1 pomieszczenie, lo- 
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 39 900,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. NASyP 4A, lokal nr I, parter, pow. 48,39 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 152 800,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. MONIUSzKI 10, lokal nr I, IV piętro, pow. 
33,54 m2, 2 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 500,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. RyNeK 2, lokal nr III, I piętro, pow. 91,08 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 395 500,00 zł
Wadium: 39 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

UL. DUBOIS 6, lokal nr 8, IV piętro, pow. 24,88 m2 
+ pom. gospodarcze: 15,40 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 45 400,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca 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 zacho-
wania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na 
drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na 
salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (pro-
simy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dzia-
le Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomo-

ści i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe  
informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwi-

ce.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako:
• dz. nr 592, obręb Kłodnica, położonej przy ul. Owczar-

skiej w Gliwicach, stanowiącej własność Gminy Gli-
wice, dla której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00034007/3, pow. gruntu 0,0503 ha, użytek 
B – tereny mieszkaniowe.

Termin przetargu: 3 sierpnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 161 000,00 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: 16 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 lipca 2021 r.  
----------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako:
• działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położonej  

w Gliwicach na północ od ul. Daszyńskiego, sta-
nowiącej własność Miasta Gliwice, użytek: RIIIb – 
grunty orne, B – tereny mieszkaniowe, pow. gruntu:  
0,0349 ha, księga wieczysta nr GL1G/00074965/8. 
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych, tj. właścicieli działek nr: 636/2, 637/1, 
637/3, 638/11 i 638/15, obręb Przedmieście.

Termin przetargu: 10 sierpnia 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 51 200,00 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: 5120,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 sierpnia 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• działka nr 292, obręb Czechowice zachód, przy ul. Grzy- 

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

Termin przetargu: 18 sierpnia 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 553 200,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 55 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 sierpnia 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• działka nr 515, obręb Przedmieście, położonej w Gli-

wicach na północ ul. Daszyńskiego, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, użytki: RIIIa – grunty orne, pow. 
0,5268 ha, księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.

Termin przetargu: 24 sierpnia 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 
nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 942 800,00 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: 94 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 sierpnia 2021 r.

nieruchomości na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami  

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

i przetargi na wysokość czynszu. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 
adresem: msip-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 ad-
resu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie 
internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości umieszczonych 

w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 309–310/2021, 323–324/2021, 327/2021, 

329/2021, 330/2021, 334–335/2021, 345/2021 do 
21 lipca 2021 r.,

• nr 294/2021, 246/2021, 361/2021 do 23 lipca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunal-
nych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

preZyDent miaSta GLiWice
informuje,

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:

1. I ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy  
ul. Świętojańskiej 29, pow. 33,06 m2

Termin przetargu: 28 lipca 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

750,00 zł.
-------------------------------------------------------------------------
2. I ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy  
ul. Opolskiej 15, pow. 43,70 m2

Termin przetargu: 28 lipca 2021 r., godz. 11.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

985,00 zł.
Dokumenty do przetargów można odebrać w siedzibie 

zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

 

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

● kierowca samochodu ciężarowego 
wykształcenie zawodowe lub średnie; 2 lata 
doświadczenia zawodowego; prawo jazdy 
kat. C+E+ADR; zakres obowiązków: odbiór 
odpadów bądź produktów od kontrahentów, 
sprawdzanie zgodności rodzajów odbieranych 
odpadów oraz produktów, prawidłowe wypeł-
nianie dokumentów w momencie odbiorów, 
dostawa odpadów bądź produktów wskaza-
nym kontrahentom; jedna zmiana, miejsce 
pracy: teren Polski;

● magazynier – sprzedawca 
wykształcenie zawodowe; prawo jazdy kat. B; 
pracodawca nie wymaga doświadczenia zawo-
dowego; jedna zmiana; praca w charakterze 
magazyniera w Gliwicach;

● pracownik warsztatowy –   
    monter innowacyjnych urządzeń 

wykształcenie zawodowe; umiejętność obsługi 
elektronarzędzi; zakres obowiązków: prace mon-
tażowe przy produkcji liofilizatorów żywności; 
umowa-zlecenie na 3 miesiące, później umowa 
na czas określony; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● operator suwnicy 
wykształcenie zawodowe; zakres obowiązków: 
obsługa suwnic na wydziale stalowni i wysyłki; 
miejsce pracy: Gliwice;

● diagnosta laboratoryjny 
wykształcenie wyższe; doświadczenie zawo-
dowe; zakres obowiązków: wykonywanie 
laboratoryjnych procedur medycznych, kon-
trola jakości badań, jedna zmiana, miejsce 
pracy: Gliwice;

● elektromonter 
wykształcenie min. zawodowe (mechanik po-
jazdów samochodowych lub elektryczne); min. 
dwa lata doświadczenia na stanowisku elek-
tromontera; umiejętność czytania schematów 
elektrycznych, korzystanie z dokumentacji 
technicznej, znajomość technologii montażu 
zespołów elektrycznych i elektronicznych, mile 
widziana znajomość systemów automatyki, 
pneumatyki, budowy pojazdów; uprawnienia 
energetyczne SEP; zakres obowiązków: wyko-
nywanie wiązek elektrycznych, przygotowywa-
nie i przeprowadzenie montażu elektrycznego 
poszczególnych zespołów w gotowe wyro-
by zgodnie z dokumentacją technologiczną 
i konstrukcyjną, diagnozowanie, usuwanie 
usterek w obwodach instalacji elektrycznej 
wyrobów, wykonywanie zabiegów konserwa-
cyjnych oraz napraw w obrębie elektrycznej 
instalacji pojazdów, wykonywanie pomiarów 
diagnostyczno-kontrolnych w obrębie instala-
cji elektrycznej, jedna zmiana, miejsce pracy:  
Gliwice; 

● kucharz 
wykształcenie średnie zawodowe; dokład-
ność, sumienność; zakres obowiązków: przy-
gotowanie potraw według ściśle określonych 
receptur, opracowywanie wraz z zespołem 
nowych przepisów do menu, utrzymywanie 
nienagannego porządku w miejscu pracy, 
dbanie o powierzony sprzęt, racjonalne 
gospodarowanie surowcami zgodnie z za-
sadą less waste, dbanie o poziom i jakość 
zaopatrzenia, stosowanie przepisów BHP, 
HACCP, współpraca w zespole i wsparcie 
w realizacji założeń restauracji, dwie zmia-
ny, praca także w wolne dni, miejsce pracy:  
Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 8 lipca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

zARzĄD BUDyNKÓW MIeJSKICH I TOWARzySTWO BUDOWNICTWA 
SPOłeCzNeGO Sp. z o.o. w Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko 
inspektora ds. energetycznych

nr ref. 005/PK/2021
Miejsce pracy: Gliwice
zakres zadań:
• współudział przy rozliczeniach centralnego ogrze-

wania i ciepłej wody użytkowej,
• prowadzenie spraw związanych ze zmianami sys-

temów ogrzewania,
• zlecanie oraz opiniowanie dokumentacji pro-

jektowych związanych ze zmianami systemów 
grzewczych,

• obsługa programu DOM-5 w zakresie kompe-
tencji działu,

• uczestnictwo w komisjach i wizjach lokalnych dot. 
centralnego ogrzewania w zarządzanych zasobach,

• prowadzenie i kompletowanie dokumentacji 
według zakresu obowiązków.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe techniczne,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie, mile widziane 

w branży energetycznej,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pra-

cy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• wysokie umiejętności komunikacyjne oraz w pracy 

zespołowej,

• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 
osobista.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres kadry@zbmgliwice.pl,  
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „Apli-
kacja na stanowisko inspektora ds. energetycznych”, 
w terminie do 15 lipca 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych  
(DzU z 2018 r., poz. 1000).”. 
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http://bip.gliwice.eu
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http://www.zdm.bip.gliwice.eu
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http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
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Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać Profil zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu dwóch tygodni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej,
 możesz też skorzystać z usługi tymczasowego Profilu zaufanego. Potwierdzisz go poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem 
Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon – na przykład 
smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 Profilu zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SeKAP (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GePAR, login.gov.pl.

Posiadając Profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GePAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 złożyć wniosek o dowód osobisty,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CeIDG 
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (IKP),
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

Pełny katalog spraw urzędowych, które możesz załatwić częściowo lub całkowicie elektro-
nicznie znajdziesz na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.


