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aRena Gliwice

Jak przekazał Krzysztof Ochę-
dalski, wiceprezes Polskiego 
Związku Teqballu – do rywalizacji 
w mistrzostwach zgłosiło się stu 
uczestników, którzy rywalizo-
wali w pięciu formułach: singiel 
mężczyzn, singiel kobiet, debel 
mężczyzn, debel kobiet i formuła 
mieszana, czyli mix. 

Zawodnicy przyjechali praktycz-
nie z całej Polski i reprezentowali 
kilkadziesiąt klubów.

Jedno nie podlega wątpliwości – 
teqball pnie się w górę! Polska to 
oficjalnie najwyżej sklasyfikowany 
kraj w światowym rankingu Fi-
teqball dla najlepiej rozwijających 
się i prosperujących krajowych 
związków teqballu na świecie, 
a wyłoniony w niedzielę mistrz 
singla mężczyzn, Adrian Duszak, 
jest również wicemistrzem świata.

 – Ta arena jest idealna do tego, 
żeby jeszcze bardziej rozpowszech-

niać wiedzę o teqballu – ocenia 
Tibor Gerencsér, Konsul Gene-
ralny Węgier w Krakowie, pod-
kreślając, że Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Handlu Węgier 
intensywnie pracuje nad tym, by 
ta młoda i widowiskowa dyscypli-
na zyskała równą popularność, co 
inny węgierski wynalazek – kostka 
Rubika. Potencjał dla dynamiczne-

go rozwoju dyscypliny dostrzega 
również Członek Zarządu Arena 
Operator Sp. z o.o. – Marcin Ga-
wron, który podczas ceremonii 
przekazania stołu do gry w teqball 
mówił o przyszłości teqballu jako 
dyscypliny olimpijskiej.

Podczas IV Mistrzostw Polski 
w Teqballu przyjęliśmy napraw-

dę dużą dawkę sportowych emo-
cji z najwyższej półki i pozosta-
jemy pod ogromny wrażeniem 
nowej dyscypliny. Emocjonujące 
pojedynki, fenomenalne mecze 
pokazowe i długie godziny kibi-
cowania to dopiero początek 
wspólnej przygody.

 Klaudia Kras / Arena Gliwice

Złapaliśmy bakcyla teqballa 
Potężne emocje, ogromny zaszczyt, początek dobrej współpracy, ale przede wszystkim wspólnej drogi, której celem jest 
rozwój i rozpowszechnianie teqballu. w ubiegły weekend gościliśmy naprawdę znakomitych gości i mieliśmy okazję kibico-
wać wybitnie uzdolnionym zawodnikom. Genialnie się na to patrzy – złapaliśmy pokaźnego teqballowego bakcyla i mamy 
nadzieję, że was też dopadnie!

największa walka w historii ksw i wytęskniony przez kibiców rewanż, 
czyli najmocniej wyczekiwane pojedynki podczas gali ksw 65 w Gliwi-
cach. Do skrzyżowania mistrzowskich rękawic dojdzie już 18 grudnia na 
arenie Głównej.

Czeka nas niezapomniana noc 
– niekwestionowana legenda 
organizacji, Mamed Khalidov 
(35-7-2, 15 KO, 16 Sub), sta-
nie oko w oko z dominatorem 
kategorii półśredniej, Roberto 
Soldiciem (19-3, 16 KO, 1 Sub), 
a lepszy z nich zdobędzie pas 
kategorii średniej! Ponadto, 
w końcu zobaczymy niezwykle 
wyczekiwany rewanż pomiędzy 
Danielem Torresem (12-4, 6 KO, 
1 Sub) a byłym mistrzem, Salah-
dine’em Parnassem (15-1-1, 2 
KO, 5 Sub). Mamed Khalidov 

jest niewątpliwie największą 
gwiazdą w ponad 15-letniej 
historii KSW, a jednocześnie 
najstarszym czempionem i za-
wodnikiem, który aż trzykrotnie 
sięgał po tytuł mistrzowski. 
W swojej karierze Khalidov 
stoczył aż 44 pojedynki, z któ-
rych 31 zakończyło się poprzez 
nokauty lub poddania rywali. 
Jego przeciwnik Roberto Soldić 
jest jednym z najniebezpiecz-
niejszych zawodników w Eu-
ropie. „Robocop” zdobył pas 
i został drugim najmłodszym 

czempionem w dziejach orga-
nizacji KSW.

Gotowi na rewanż? Daniel Tor-
res i Salahdine Parnasse spotkali 
się po raz pierwszy podczas gali 
KSW 58 na początku 2021 roku, 
a wynik ich walki spowodował 
ogromne poruszenie. Kto zwy-
cięży tym razem? Przygotujcie 
się na niekończące się emocje 
i przekonajcie się sami – bilety 
już w sprzedaży na eBilet.pl.

 Klaudia Kras / Arena Gliwice
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khalidov vs. solddic – starcie gigantów  
w arenie Gliwice!
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Po raz drugi z rzędu Gliwice znalazły się na czele Rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”. i tak jak w poprzednim roku nasze miasto oka-
zało się szczególnie silnie we wskaźnikach obrazujących stan samorządowych finansów, co przekłada się na wysoki potencjał rozwojowy. 
w 17. edycji prestiżowego zestawienia „Rzeczpospolitej” Gliwice uznano za mistrza w takim gospodarowaniu wydatkami, by uzyskiwać 
najwyższe nadwyżki bieżące z korzyścią dla mieszkańców. w kategorii miast na prawach powiatu Gliwice wyprzedziły katowice, kra-
ków, Gdańsk i opole. nagrodę dla miasta odebrał 26 października w Łazienkach królewskich w warszawie prezydent adam neumann.
Ranking Samorządów to corocz-
ne kompendium wiedzy o zrów-
noważonym rozwoju wspólnot 
lokalnych, dynamice inwestycji 
i poczynionych innowacjach. 
Wyróżniane są samorządy, które 
najskuteczniej dbają o rozwój 
i podniesienie jakości życia swo-
ich mieszkańców. 

Zasady rankingu ustala niezależ-
na kapituła, której przewodniczy 
były premier RP prof. Jerzy Buzek. 
W jej skład wchodzą przedstawi-
ciele organizacji samorządowych, 
organizacji pozarządowych oraz 
przedstawiciele redakcji „Rzecz-
pospolitej”.

W zestawieniu brane są pod 
uwagę wszystkie gminy i miasta 
w Polsce (z wyjątkiem Warsza-
wy), a oceny dokonywane są na 
podstawie publicznie dostęp-
nych danych Głównego Urzędu 

Statystycznego i Ministerstwa 
Finansów oraz informacji poda-
nych przez samorządy w ankie-
cie „Rz”.

w 17. edycji Ran-
kingu samorządów 
Gliwice osiągnęły 
najlepsze wyniki 
w obszarze dbało-
ści o mieszkańców.

Miasto może się m.in. po-
chwalić wysoką liczbą miejsc 
w przedszkolach czy wydatkami 
na gospodarkę mieszkaniową. 
– Przyciągnęliśmy do miasta 
bardzo wielu inwestorów, mamy 
wysokie dochody i dzięki temu 
możemy skupiać się w większym 
stopniu na podnoszeniu jakości 
życia – komentuje adam Neu-
mann, prezydent Gliwic. – Reali-
zujemy obecnie duże inwestycje 

– tworzymy m.in. centrum prze-
siadkowe i przygotowujemy się 
do budowy miejskiego szpitala. 
Prowadzimy też duży program 
budowy mieszkań. Choć czas epi-
demii był trudny dla samorządów, 
Gliwice – dzięki swojej stabilności 
i wypracowywanej przez lata 
dobrej kondycji ekonomicznej – 
poradziły sobie lepiej niż wiele 
innych gmin – zauważa prezy-
dent. – Zrównoważony rozwój to 
nasz priorytet. Dlatego wspólnie 
z mieszkańcami systematycznie 
pracujemy nad nową, komplek-
sową strategią miasta „Gliwice 
2040”. Chcemy pozostać miastem 
zorientowanym na przyszłość, 
tworzyć i wdrażać rozwiązania 
pozwalające sprawnie reagować 
na zmiany w otoczeniu, wspierać 
potencjał rozwojowy gliwiczan, 
konsekwentnie odpowiadać na 
wszelkie rozsądne inicjatywy i za-
angażowanie mieszkańców. (kik)

adam Neumann
prezydent Gliwic
– To cenne wyróżnienie i ogromny zaszczyt, szczególnie w obecnych, 
trudnych dla samorządu czasach. Było mi niezmiernie miło odebrać 
nagrodę z rąk prof. Jerzego Buzka, wielkiego orędownika polskiej 
samorządności. Samorząd stanowią ludzie. Dlatego mieszkańcom, 
przedsiębiorcom oraz osobom zaangażowanym we wszelkie działania 
na rzecz naszej społeczności lokalnej serdecznie dziękuję! Wspólnie 
zapracowaliśmy na tę pozycję, to nasza wspólna nagroda.

Z Miasta

Gliwice na szczycie!

Pogoda sprzyja spacerom. To 
dobra okazja, by wybrać się na 
zmodernizowany, oddany do 
użytku skwer nad DTŚ i zobaczyć, 
jak zmieniła się przestrzeń w tej 
części miasta. 

Od czerwca, gdy rozpoczęto 
modernizację i na skwer wje-
chała ekipa Przedsiębiorstwa 
Remontów Ulic i Mostów, sporo 
się tam zmieniło. Skwer już wy-
gląda pięknie, a w pełniej krasie 
będzie można zobaczyć go wio-
sną. To będzie mała oaza zieleni 
w samym sercu miasta. 

jak zmienił 
się skwer 
nad Dtś? 

Zgodnie z koncepcją, skwer nad 
DTŚ ma być wielobarwną i zróż-
nicowaną przestrzenią do wypo-
czynku, głównie dzięki rozmaitym 
gatunkom roślin. Docelowo zo-
stanie tam nasadzonych ponad 
60,6 tys. roślin: 127 drzew, 2377 
krzewów, 25 973 byliny, 31 910 
roślin cebulowych i 220 pnączy. 
By dobrze rosły i cieszyły oko spa-
cerowiczów, rozłożono mieszankę 
różnych podłoży i specjalistycz-

nych dodatków umożliwiających 
prawidłowy wzrost roślin, zamon-
towano też system nawadniający 
i rozłożono maty antykorzenne, 
które będą zapobiegać uszkodze-
niu drenażu i stropu tunelu DTŚ. 

Większość nasadzeń już wyko-
nano. Również z myślą o spa-
cerowiczach przygotowano 
miejsca wypoczynku. Bez zmian 
pozostał natomiast układ alejek. 
Pomiędzy nimi pojawiły się róż-
norodne kompozycje drzew, 
krzewów i bylin, które będą 
zdobić skwer przez cały rok. 

Odpocząć można na różnego ro-
dzaju ławkach i siedziskach, z my-
ślą o rowerzystach zostały zamon-
towane stojaki. Nasadzono też 
krzewy, które odseparują spacero-
wiczów od zgiełku towarzyszącego 
DTŚ oraz ozdobne rabaty z traw 
i bylin, wśród których ustawiono 
wygodne leżaki. Przygotowano 
łąkę kwietną z pożytecznymi dla 
owadów kwiatami, która już wio-
sną barwnie zakwitnie i upiększy 
skwer. 

Całości dopełnia ważny dla gliwi-
czan wątek historyczny – dawny 
Kanał Kłodnicki upamiętniły 
specjalne tablice zawierające 
informacje, zdjęcia oraz prze-

bieg trasy kanału i instalacja 
przestrzenna z kamieni pocho-
dzących z dawnej śluzy Kanału 
Kłodnickiego.

Skwer został już udostępniony 
mieszkańcom, ale wykonawca 
dopracowuje jeszcze ostatnie 
szczegóły, dlatego spacerowi-
czów nie powinien dziwić widok 
ekipy PRUiM montującej pergole 
czy przygotowującej plac pod 
lubianą przez gliwiczan choinkę. 

Inwestycja kosztowała niemal 
3,9 mln zł. Koncepcję i projekt 
zagospodarowania skweru 
przygotowała gliwicka Pracownia 
44STO. (mf)

Można już korzystać ze skweru nad Drogową trasą średnicową. co prawda nie wszystkie roboty zostały 
zakończone, ale można już przejść się alejkami, podziwiać różnorodne nasadzenia i odpocząć na ławce, 
a nawet leżaku.
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aktualności

Gliwice zajęły 1. miejsce wśród miast na prawach powiatu w tegorocznej, trzeciej już edycji rankingu water city index. 
Zestawienie to wskazuje miasta, w których efektywne wykorzystanie zasobów wodnych jest jednym z priorytetów  
służących podnoszeniu jakości zdrowia i życia w mieście.
Water City Index jest pierwszym 
i jak dotąd jedynym opracowa-
niem, który szeroko definiuje 
mocne i słabe punkty oraz po-
trzeby i wyzwania w zakresie za-
rządzania „niebieską infrastruk-
turą” w Polsce. W dokumencie, 
opracowanym przez ekspertów 
Arcadis i pracowników nauko-
wych Kolegium Gospodarki i Ad-
ministracji Publicznej Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie 
pod kierunkiem prof. Jerzego 
Hausnera, przeanalizowano 
i oceniono efektywność spo-
sobu wykorzystania zasobów 
wody w miastach, umiejętność 
radzenia sobie z kryzysami 
wodnymi, wykorzystanie wody 
w kontekście rozwoju gospodar-
czego miast oraz doskonalenie 
jakości świadczonych usług 
publicznych sektora wodnego.

Ranking 2021, podobnie jak 
zeszłoroczny, klasyfikuje od-
dzielnie metropolie (8), miasta 
na prawach powiatu (58) oraz 
miasta niebędące miastami na 
prawach powiatu, posiadające 
co najmniej 20 tys. mieszkań-
ców (152). Autorzy raportu pod-
dali „wodnej” analizie w sumie 
218 polskich miast w ramach 
4 obszarów oraz 14 kategorii 
oceny:
• życie (woda pitna, woda 

brunatna, utrzymanie infra-
struktury);

• kultura i ludzie (waterfront, 
błękitna i zielona infrastruk-
tura, harmonijna przestrzeń 
miejska);

• zagrożenie [powódź, niedobór 
(susza), zagrożenie sektorowe, 
wody opadowe, aktywność 
samorządu];

• gospodarka i biznes (woda 
dla przemysłu, atrakcyjność 
biznesowa, transport wodny).

Na podstawie wyników oceny 
obszarów i kategorii wyłonione 
zostały trzy najlepsze miasta 
w każdym z rankingów głównych.

Liderem WCI 2021 w kategorii 
miast na prawach powiatu 
zostały ponownie Gliwice, wy-

przedzając Gorzów Wielkopolski 
i Świnoujście. 

„Gliwice nie uzyskały maksymalnej 
liczby punktów w żadnych z czte-
rech obszarów, ale w każdym są 
na względnie wysokim miejscu. 
Szczególnie wysoko oceniono 
utrzymanie infrastruktury w ob-
szarze Życie w połączeniu z ak-
tywnością samorządu w obszarze 
Zagrożenie. Gliwice konsekwent-
nie wdrażają małe projekty, które 
jednak mają istotne, pozytywne 
konsekwencje. Miasto wykorzy-
stuje wodę opadową na podle-
wanie miejskiej zieleni, zachęcając 
mieszkańców do naśladowania. 
Istotnym obiektem na mapie 
miasta staje się Kanał Gliwicki, 

który zatracił swoje pierwotne 
przeznaczenie i staje się atrakcją 
turystyczną. Poprzez Odrę, można 
nim dopłynąć aż do Morza Bałtyc-
kiego” – czytamy w uzasadnieniu 
tegorocznego rankingu WCI.

– Woda to nasze wspólne dobro 
i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 
za mądre korzystanie z jej zaso-
bów. Jako samorząd prowadzimy 
program retencji, modernizujemy 
i rozbudowujemy sieć kanalizacji 
deszczowej oraz infrastrukturę 
służącą gospodarowaniu wo-
dami opadowymi na terenie 
całego miasta. Zarazem dajemy 
możliwość gliwiczankom i gliwi-
czanom, by swoim działaniem 
również dołożyli się do zatrzymy-
wania wody – wprowadziliśmy 
w tym roku program łapania 
deszczówki „Mój deszcz”, w któ-

rym można było uzyskać nawet  
4 tys. zł jednorazowego dofinan-
sowania na wykonanie zbiorni-
ków podziemnych i nadziemnych, 
w tym dekoracyjnych służących 
gromadzeniu i wykorzystaniu 
wód deszczowych w miejscu opa-
du. Jesteśmy niezmiennie aktywni 
w wielu sferach miejskiej polityki 
wodnej, zwłaszcza w kwestii 
zabezpieczeń przeciwpowodzio-
wych. Mamy pełną świadomość 
wyzwań i zagrożeń wynikających 
z postępujących zmian klimatu, 
a przede wszystkim – położenia 
Gliwic w sprzyjającym wezbra-
niom wody dolnym biegu rzeki 
Kłodnicy. Stawką naszych działań 
jest przyszłość naszego miasta, 
bezpieczeństwo i lepsza jakość ży-
cia mieszkańców – podkreśla pre-
zydent Gliwic adam Neumann. 
 (kik)
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Rada seniorów to organ, który ma wspierać i inicjować działania na rzecz starszych mieszkańców Gliwic. nabór 
kandydatów na członków Rady ii kadencji już się rozpoczął i potrwa do 10 listopada. Można startować!

kto? Kandydatami 
na członków 

mogą być przedstawiciele osób 
starszych oraz przedstawiciele 
podmiotów działających na rzecz 
osób starszych, w szczególności 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych oraz podmiotów pro-
wadzących Uniwersytet III Wie-
ku. Podmioty te mogą zgłosić po 
jednym swoim przedstawicielu.

Kandydatem na członka Rady 
może być również osoba zamiesz-
kująca na terenie miasta Gliwice, 
która zgłosi swój udział osobiście 
i uzyska poparcie co najmniej 
20 osób powyżej 60. roku życia, 
będących mieszkańcami Gliwic.

jak? Formularz zgło-
szeniowy oraz 

listy poparcia można pobrać 
z Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
bip.gliwice.eu (Zarządzenie 
Prezydenta Miasta nr 4861/21 
z 15 października 2021 r.) oraz 
strony Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych – Centrum 
3.0 (gods.gliwice.pl).

kieDy? Pisemne 
zg łosze-

nia kandydatów należy składać 
do 10 listopada w Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
– Centrum 3.0 przy ul. Studzien-
nej 6, w godzinach od 10.00 do 

18.00. W przypadku zgłoszenia 
mniej niż 11 kandydatur nabór 
będzie ponawiany.

Do 19 listopada dyrektor GODS 
przekaże listę kandydatów do 
komisji powołanej przez Prezy-
denta Miasta Gliwice. Komisja 
dokona oceny kandydatów 
i przedstawi swoje rekomen-
dacje prezydentowi miasta, 
który ustali ostateczny skład 
Rady.

to GŁos 
senioRÓw!

Rada Seniorów Miasta Gliwice 
jest organem doradczym, kon-
sultacyjnym i inicjatywnym, 
reprezentującym środowisko 
osób starszych, instytucji i or-
ganizacji realizujących zadania 
na rzecz seniorów. Jej zada-

niem jest wspieranie intere-
sów osób starszych w polityce 
samorządowej, m.in. opiniuje 
projekty uchwał, inicjuje 
przedsięwzięcia zmierzające 
do integracji społecznej senio-
rów, wzmacnia ich aktywność 
obywatelską i pozycję w spo-
łeczeństwie.

Radę Seniorów tworzy łącznie 
piętnaście osób, w tym jede-
nastu wyłonionych w naborze 
przedstawicieli organizacji 
działających na rzecz seniorów, 
dwóch członków wskazanych 
przez prezydenta miasta oraz 
dwóch wskazanych przez prze-
wodniczącego Rady Miasta. 
Kadencja Rady trwa dwa lata. 
Obraduje ona nie rzadziej niż 
raz na kwartał.  
 
 (kik)

trwa nabór do Rady seniorów

„Wodne” Gliwice na podium

Wręczenie nagród oraz statuetek odbyło się podczas III. Międzyna-
rodowego Kongresu „Miasto-Woda-Jakość życia”, organizowanego 
przez Miasto Wrocław oraz Open Eyes Economy Summit. W imieniu 
Miasta Gliwice odebrał ją Adam Ciekański, prezes PWiK Gliwice.
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http://gods.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 43/2021 (1080), 28 października 2021 5

inwestycje

już z daleka rzucają się w oczy charakterystyczne „fale” zadaszeń powstającego kompleksu. Równie wyrazista jest 
linia odsłoniętych murów oporowych odgraniczających teren przyszłego centrum Przesiadkowego od zabudowanej 
kamieniczkami ul. kolberga. Zmiany na placu robót wielkiej miejskiej inwestycji są coraz bardziej widoczne, a je-
sienna aura sprzyja budowlańcom.
W przyszłym budynku głównym 
CP trwa obecnie montaż termo-
izolacji, nieprzeziernych szyb, 
instalacji wentylacji i klimatyzacji, 
wewnętrznych fasad i drzwi alumi-
niowych oraz suchej zabudowy. 
Układane są kable zasilające i oka-
blowanie strukturalne. Zamonto-
wano już windę (wraz z konstruk-
cją szybu windowego – na razie 
bez szklenia) i dostarczono węzeł 
ciepła. Linie podziałów zewnętrz-
nej elewacji zostały podkreślone 
okrywającymi ją od niedawna 
taflami przeziernego szkła.

W przyszłym budynku pomoc-
niczym CP (z pomieszczeniami 
przeznaczonymi pod wynajem) 
gotowe jest pokrycie dachu wraz 
z podkonstrukcją stalową pod 
urządzenia na dachu. Zamonto-
wano też podkonstrukcję pod 
elewację aluminiową. W środku 
obiektu trwają prace przy trasach 
kablowych.

Budowlańcy zakończyli montaż 
konstrukcji najwyższej wiaty zada-
szenia – nad budynkiem głównym. 
Zajmują się obecnie pokryciem da-
chowym. Rozpoczęli także montaż 
konstrukcji stalowej piątego seg-
mentu zadaszenia. Na pozostałych 
wiatach trwa układanie okładzin 
z siatek cięto-ciągnionych oraz 
obróbek z blachy tytanowo-cyn-
kowej, układanie tras kablowych 
i okablowania. Montowane jest 
odwodnienie zadaszeń.

W ramach robót związanych z po-
wstawaniem wewnętrznego ukła-

du drogowego na terenie Centrum 
Przesiadkowego kontynuowane 
są prace przy wykonywaniu po-
szczególnych warstw nośnych na-
wierzchni, układaniu krawężników 
i kostki betonowej. Rozpoczęto 
także zabudowę płyt granitowych 
na przyszłych peronach autobuso-
wych. W sąsiedztwie powstające-
go Centrum, w ciągu ul. Toszeckiej 
wykonywano roboty ziemne oraz 
poszczególne warstwy nośne 
konstrukcji drogi. Przy ul. Tar-
nogórskiej rozpoczęto montaż 
nowych słupów oświetleniowych 
oraz słupów sygnalizacji świetlnej, 
wykonano wyspy dla pieszych oraz 
podbudowy i nawierzchnię asfal-
tową (bez warstwy ścieralnej) po 
prawej stronie jezdni. Na lewej 
stronie jezdni sfrezowano na-
wierzchnię asfaltową, rozpoczęto 
demontaż kostki brukowej i roboty 
ziemne.

W przyszłych przejściach pod-
ziemnych wykonano instalację 
wentylacji, montaż okablowania, 
zabudowano hydranty wewnętrz-
ne. Trwa montaż ściennych płyt 
elewacyjnych oraz granitowych 
płytek na posadzkach.

Odsłonięto już wszystkie mury 
oporowe, jakie zostały wykonane 
wzdłuż ul. Kolberga i budowlań-
cy przygotowują się do montażu 
okładzin betonowych. W rejonie 
ul. Tarnogórskiej wykonywano 
w ostatnim czasie infrastruktu-
rę podziemną, rozpoczęto też 
stawianie murów z gabionów, 
czyli siatkowo-kamiennych ele-

mentów budowlanych, które ze 
względu na nowoczesny, nieco 
surowy wygląd i organiczną struk-
turę są stosowane zarówno jako 
efektowne ogrodzenia domów, 
jak i wtapiające się w środowisko 
wzmocnienie dróg, nabrzeży, 
koryt rzek i skarp, a nawet dna 
morskiego.

W sąsiadującej z kompleksem 
Centrum Przesiadkowego zabyt-
kowej wieży ciśnień zakończono 
prace naprawcze ścian i kopuły. Na 
tej ostatniej rozpoczęto układanie 
hydroizolacji. Wewnątrz obiektu 
zakończono montaż stolarki okien-
nej, wymurowano ściany działowe 
na parterze, wykonano suche 
zabudowy, rozpoczęto układanie 
płytek podłogowych i ściennych 
oraz ułożono okablowanie energe-
tyczne i strukturalne. Budowlańcy 
kładą obecnie tynk renowacyjny 
na elewacji.

W niedalekiej przyszłości Centrum 
Przesiadkowe powstające po pół-
nocnej stronie gliwickiego dworca 
kolejowego skupi wszystkie środki 
transportu miejskiego, wpłynie na 
poprawę komfortu i jakości podró-
ży mieszkańców całego regionu, 
zwiększy też bezpieczeństwo pie-
szych, rowerzystów i kierowców. 
Inwestycję realizuje konsorcjum 
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA i Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów 
SA. Koszt prac to około 184 mln 
zł. Na ten cel ze środków unijnych 
pozyskano 129,5 mln zł. Roboty 

powinny zakończyć się pod koniec 
sierpnia 2022 r.

Po południowej 
stronie dworca 
kolejowego przebu-
dowany jest układ 
drogowy, który 
wraz z centrum 
Przesiadkowym 
stworzy przyjazną 
i funkcjonalną 
przestrzeń miejską.

Dobiegają końca prace związane 
z nowym zagospodarowaniem ul. 
Na Piasku. Pojawią się tam m.in. 
nowe latarnie oświetlenia ulicz-
nego. Równolegle roboty prowa-
dzone są na ul. Okopowej, gdzie 
przebudowywana jest sieć uzbro-
jenia podziemnego na odcinku 
od dworca PKP w kierunku placu 
Piastów. Powstają również miejsca 

parkingowe w obszarze pomiędzy 
pętlą objazdową przy dworcu 
a ulicami Okopową i Bohaterów 
Getta Warszawskiego. Od strony 
dworca w kierunku placu Piastów 
układana jest nowa nawierzchnia.

W rejonie placu Piastów prowa-
dzone są prace związane z przebu-
dową sieci cieplnej. Po wschodniej 
stronie wyspy centralnej placu 
oraz w jego północnej części 
(dotychczasowe miejsce postoju 
autobusów komunikacji miejskiej) 
realizowane są intensywne roboty 
związane z przebudową infrastruk-
tury technicznej.

Przebudowę po południowej 
stronie dworca PKP realizuje Eu-
rovia Polska S.A. Koszt inwestycji 
finansowanej z budżetu miasta to 
ponad 41 mln zł. Umowny termin 
zakończenia robót budowlanych 
to koniec 2022 r. (kik)

centrum Przesiadkowe:  
robota wre
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tradycyjnie w okresie wszystkich świętych zmieni się organizacja ruchu przy niektórych  gliwickich nekropoliach oraz roz-
kłady komunikacji organizowanej przez Zarząd transportu Metropolitalnego. warto zapoznać się ze zmianami, a w okresie 
intensywnego odwiedzania grobów bliskich zachować szczególną ostrożność na drogach, zwłaszcza w okolicy cmentarzy.
Zmiany w organizacji ruchu 
przy cmentarzu centralnym 
wprowadzone zostaną w piątek,  
29 października, około godz. 22.00 
i będą obowiązywać do 2 listo-
pada, do godz. 6.00. Jak co roku 
z ruchu wyłączony będzie odcinek 
ul.  Kozielskiej – od ul. Okulickiego 
do ronda im. Władysława Andersa. 
Na ul. Okulickiego wprowadzony 
zostanie ruch jednokierunkowy. 
Z ul. Kozielskiej będzie można 
skręcić wyłącznie w prawo w ul. 
Okulickiego. Nie będzie możliwości 
dojazdu do ul. Andersa i dalej, do 
ronda im. Andersa i ul. Łabędzkiej. 
Odcinkiem bezpośrednio przy 
cmentarzu Centralnym (od ul. 
Okulickiego do ronda im. Andersa) 
poruszać się będą mogły wyłącz-
nie autobusy PKS, ZTM oraz TAXI, 
pojazdy dostawcze do 3,5 t. Ruch 
będzie odbywał się jednokierun-
kowo, od ul. Okulickiego w stronę 
ronda im. Andersa. Uwaga! 1 listo-
pada wyłączona zostanie sygnali-
zacja świetlna na skrzyżowaniu ul. 
Kozielskiej z ul. Okulickiego.

Kierowcy jadący od węzła DK88 
– Okulickiego będą mogli pozo-
stawić samochód na pobliskim 
parkingu przy Parku Handlowym 
Arena lub na parkingu znajdują-
cym się na tyłach cmentarza Cen-
tralnego. Dodatkowo samochody 
pozostawić będzie można po obu 
stronach ul. Andersa i – jedno-
stronnie – na ul. Okulickiego.

Również przy cmentarzu przy 
ul. św. wojciecha zmiany or-

ganizacji ruchu wprowadzone 
zostaną 29 października około 
godz. 22.00 i potrwają do 2 li-
stopada, do godz.6.00.

Na ul. św. Wojciecha wprowadzo-
ny zostanie ruch jednokierunkowy. 
Bezpośredni wjazd w ulicę od stro-
ny ul. Toszeckiej będzie możliwy 
tylko dla kierowców poruszających 
się od centrum miasta w kierunku 
Pyskowic. Jadący ul. Toszecką, od 
strony Pyskowic, dojadą do nekro-

polii położonej przy ul. św. Woj-
ciecha, skręcając w ul. Myśliwską. 
Na części ul. św. Wojciecha wpro-
wadzony zostanie prawostronny 
zakaz zatrzymywania.  

Jadący od DK88 prowadzeni 
będą objazdem ulicami św. Woj-
ciecha, Jałowcową, Myśliwską 
oraz Bończyka. Dla samochodów 
ciężarowych wytyczony zostanie 
przejazd: DK88 przez rondo na 
ul. Pionierów do ul. Toszeckiej.

komunikacja 
autobusowa

W okresie od 29 października 
do 1 listopada uruchomione 
zostaną trzy dodatkowe linie 
specjalne, które ułatwią miesz-
kańcom dojazd do nekropolii: 
C1, C3 i C4. 

linia c1 kursować będzie na 
cmentarz Centralny przez dziel-
nice Wojska Polskiego, Wójtową 
Wieś, Sikornik i Trynek.

linia c3 kursować będzie mię-
dzy cmentarzem Centralnym 
i Lipowym przez dzielnice Wojska 
Polskiego, Śródmieście i Zatorze. 
W kursach do cmentarza Lipowego 
linia będzie obsługiwała stanowi-
sko 32 przystanku „Gliwice Plac 
Piastów” oraz przystanek „Gliwice 
Piwna” przy ulicy Piwnej. W kie-
runku do cmentarza Centralnego 
będzie obsługiwała przystanek 
„Gliwice Dworcowa” przy ul. 
Dworcowej. 

linia c4 (okrężna) kursować bę-
dzie na cmentarz Lipowy i św. Woj-
ciecha przez Śródmieście, Zatorze, 
Szobiszowice i Obrońców Pokoju. 
Będzie obsługiwała stanowisko 32 
przystanku „Gliwice Plac Piastów” 
oraz przystanek „Gliwice Piwna” 
przy ul. Piwnej. 

Szczegółowy rozkład jazdy wszyst-
kich autobusów ZTM  można zna-
leźć na stronie rj.metropoliaztm.
pl. 1 listopada cała komunikacja 
miejska będzie bezpłatna.  (mf)

Gliwickie Hospicjum Miłosierdzia Bożego przygotowuje się do kwesty Pierwszolisto-
padowej, z której środki zostaną przeznaczone na dalszą rozbudowę placówki przy 
ul. Daszyńskiego oraz działalność bieżącą. trzydniowa zbiórka będzie prowadzona 
na wszystkich gliwickich nekropoliach.
Trwa rozbudowa gli-
wickiego hospicjum. 
Pomimo środków z 1% 
podatku oraz wsparcia 
miasta i licznych dar-
czyńców, potrzeby są 
nadal znaczne. Dlatego 
zebrane podczas Kwesty 
Pierwszolistopadowej 
pieniądze zostaną prze-
znaczone na dalszą roz-
budowę i modernizację 
placówki, która przeciąga 
się ze względu na pan-
demię i obecną sytuację 
cenową na rynku budowlanym.

kwesta odbędzie 
się 30 i 31 paździer-
nika oraz 1 listopa-
da w godz. od 9.00 
do 17.00.

Do jej przeprowadzenia niezbędne 
jest zaangażowanie wolontariuszy 
– w tym roku na cmentarzach po-
jawi się aż 617 osób ze specjalnie 
oznaczonymi puszkami, do któ-
rych będzie można wrzucić swój 
datek. Darowiznę na rzecz Hospi-
cjum można też przekazać za po-
średnictwem serwisu zrzutka.pl.  
Całkowity dochód ze zbiórki zosta-
nie przeznaczony na cele statuto-
we placówki.

Przypominamy, że rozbudo-
wa Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego przy ul. Daszyńskiego 
29 w Gliwicach rozpoczęła się 
w czerwcu 2018 r. Prace są za-
awansowane, ale sporo zostało 
jeszcze do zrobienia. Obiekt 
zostanie dostosowany do po-
trzeb chorych i będzie spełniał 
wymogi stawiane oddziałom 
medycyny paliatywnej. Roz-
budowa palcówki polega na 
zbudowaniu trzeciego budynku, 
który połączy dwa już istniejące. 
Na powierzchni łącznie około 
1800 m2 znajdą się m.in. sale 
chorych, gabinety zabiegowe 
i lekarskie, pokój pielęgniarek, 
kaplica, kuchnia, magazyny, za-
plecza socjalne, dział farmacji 
oraz serwerownia.

Dzięki modernizacji 
zwiększy się standard pra-
cy personelu i wolonta-
riuszy, przede wszystkim 
jednak podniesie się ja-
kość opieki nad chorymi. 
Oddział Stacjonarnego 
Ośrodka Opieki Paliatyw-
nej zostanie przeniesiony 
na drugie piętro. Wa-
runki będą komfortowe, 
chorzy będą przebywać 
na jednym poziomie, bez 
konieczności przemiesz-
czania się między piętra-

mi, co znacznie ułatwi codzienne 
życie pacjentów i pracę personelu 
hospicjum. W ramach oddziału 
powstaną sale rehabilitacji i te-
rapii zajęciowej, aby podopieczni 
jak najdłużej mogli zachować 
sprawność fizyczną. Będą mieli do 
dyspozycji pokoje 1- i 2-osobowe, 
będzie też więcej łóżek dla cho-
rych – obecnie w hospicjum są 
24 łóżka, po remoncie znajdzie 
się miejsce dla 30. Powstanie też 
sala dydaktyczna dla studentów 
oraz szatnie i pokoje socjalne 
dla wolontariuszy. Na rozbu-
dowę placówki miasto prze-
znaczyło do tej pory 1,9 mln zł.  
W 2021 r. planowane jest prze-
kazanie kolejnego miliona zł. 
Łączny koszt inwestycji to około 
12 mln zł.  (mf)

odwiedzajmy groby, zachowajmy ostrożność

Znicze do 
ponownego 
wykorzystania

kwesta dla Hospicjum
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na wszystkich gliwickich cmentarzach zarządza-
nych przez MZuk znajdują się regały, na których 
można pozostawić niepotrzebne nam znicze, 
które mogą posłużyć komuś innemu. Znicze do 
ponownego użytku to rozwiązanie ekonomiczne 
i ekologiczne. warto z niego skorzystać i pamię-
tać o tym zanim wydamy pieniądze. 
Regały ze zniczami do ponow-
nego wykorzystania znajdują 
się na wszystkich gliwickich 
nekropoliach zarządzanych 
przez Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych i na wielu 
cmentarzach w całej Polsce. 
Warto o tym pamiętać przed 
1 listopada i skorzystać.  

– Na regale można zostawić 
znicze, których nie będziemy 
już ustawiać na nagrobkach 
naszych bliskich. Inni mogą 

z nich skorzystać – za darmo 
zabrać, włożyć wkład i posta-
wić na innym grobie. Ważne, 
żeby znicze, którymi chcemy 
się podzielić, były czyste i nie-
uszkodzone. To połączenie 
ekonomii i ekologii – wcześniej 
wiele zniczy, które świeciły 
zaledwie kilkadziesiąt godzin, 
a na które brakowało już miej-
sca na pomniku – lądowały 
w koszu na śmieci – mówi 
Marzena Sosnowska, rzecznik 
prasowy MZUK.  (mf)

https://rj.metropoliaztm.pl/
https://rj.metropoliaztm.pl/
https://zrzutka.pl/
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ZDRowie

Rodzące mamy znajdą na gli-
wickim położnictwie standardy 
prywatnej kliniki: ciepłą atmos-
ferę, przytulne, klimatyzowane 
pokoje w większości wyposażo-
ne w automatycznie sterowane 
łóżka, komfortowe łazienki, 
możliwość indywidualnej opieki 
położnej, nowoczesny, kolorowy 
blok porodowy, wsparcie w łago-
dzeniu bólu okołoporodowego, 
w tym różne formy znieczule-
nia do porodu, pełne wsparcie 
laktacyjne, a gdy zachodzi po-
trzeba – także psychologiczne. 
Miłą niespodzianką, a zarazem 
pamiątką po pobycie na gliwic-
kim położnictwie jest wyprawka 
dla dziecka, którą od sierpnia 
2018 r. finansuje w połowie 
Miasto Gliwice. Zestaw zawiera 
miękki i przytulny kocyk-rożek, 
opakowanie termoizolacyjne na 
pokarm, sympatyczną podusię-
-przytulankę w kształcie misia 
pandy, opakowanie pampersów 
i mały śliniaczek.

Szpital od wielu lat zapewnia 
niezwykle ważną dla rodzących 
kobiet (szczególnie w dobie pan-
demii) możliwość obecności part-
nera przy narodzinach dziecka. 
Również ojcowie dzieci urodzo-
nych przez cesarskie cięcie mogą 
z nimi spędzić pierwsze minuty 
życia. W lipcu, po miesiącach 
obostrzeń pandemicznych, na gli-
wickim położnictwie zrobiono ko-
lejny krok w stronę normalności 
– przywrócono odwiedziny osób 
bliskich. Są możliwe w wyznaczo-
nych godzinach na określonych 
regulaminowo zasadach.

wysoko oceniane przez świeżo 
upieczone mamy komfortowe 
i bezpieczne warunki porodu 
oraz pobytu na gliwickim położ-
nictwie to zasługa wspierających 
lekarzy i położnych oraz ważnych 
modernizacji przeprowadzonych 
przez dyrekcję szpitala wielo-
specjalistycznego. część przed-
sięwzięć wsparło Miasta Gliwice.

Przed dwoma laty, w ramach 
modernizacji bloku porodowe-
go, szpital stworzył 5 jednooso-
bowych, podkreślonych kolory-
stycznie sal porodowych (każda 
z dostępem do łazienki), zapew-
niających rodzącym mamom 
kameralność i intymność. Zamon-
towano też klimatyzację, system 
monitorowania bezpieczeństwa 
oraz nowe instalacje wewnętrz-
ne. Blok porodowy doposażono 
w specjalistyczny sprzęt medyczny 
– komfortowe łóżka porodowe, 
inkubator noworodkowy, stano-
wisko resustacyjno-pielęgnacyjne 
dla noworodka oraz aparat USG. 
Całkowity koszt szpitalnej inwe-
stycji wyniósł ponad 3 mln zł. 
Największą część prac (wartości 
ponad 2,2 mln zł) zrealizowano 
w ramach unijnego projektu 
,,Poprawa jakości świadczonych 
usług medycznych w zakresie 
koordynowanej i kompleksowej 
opieki nad matką i dzieckiem 
w Szpitalu Wielospecjalistycznym 
w Gliwicach”. Dofinansowanie 
z Funduszy Europejskich w tym 
programie stanowiło około 1,8 
mln zł. Dodatkowe prace, nie-
objęte pierwotnym projektem, 
zostały wsparte finansowo przez 
Miasto Gliwice, które przekazało 

na tę realizację ponad 600 tys. 
zł. Środki te pozwoliły na remont 
korytarza doprowadzającego do 
bloku porodowego oraz zakup no-
woczesnych sprzętów i aparatury 
medycznej – inkubatora do trans-
portu noworodka z respiratorem, 
dodatkowego łóżka porodowego, 
2 komfortowych wanien porodo-
wych, 19 klimatyzatorów do sal 
pacjentek na położnictwie i pato-
logii ciąży oraz nowych sufitowych 
lamp zabiegowych.

W ubiegłym roku, mimo trwającej 
pandemii, Szpital Wielospecjali-
styczny zmodernizował od pod-
staw m.in. pomieszczenia części 
łazienek na Oddziale Ginekologii, 
Położnictwa i Patologii Ciąży, wy-
mieniony został także uszkodzony 
pion kanalizacji w obrębie Izby 
Przyjęć. Miasto Gliwice przeka-
zało na te cele ok. 130 tys. zł bez-
zwrotnych dotacji. Także w obec-
nym roku m.in. dzięki miejskiemu 
wsparciu realizowane są dalsze 
prace związane z wydzieleniem 
łazienek w salach, gdzie przeby-
wają ciężarne pacjentki. Kolejne 
ważne inwestycje szpitalne, 
dofinansowane w części przez 
miasto, to remont pracowni 
RTG, w której stanie zakupiony 

przez szpital z własnych środ-
ków nowoczesny cyfrowy aparat 
rentgenowski, a także wymiana 
instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
instalacji centralnego ogrzewa-
nia i przeciwpożarowej. Łącznie 
w 2021 r. Miasto Gliwice przekaże 
na wsparcie szpitalnych zadań ok. 
280 tys. zł.

Warto dodać, że dzięki pomocy 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
szpital otrzyma również przewoź-
ny cyfrowy aparat rentgenowski 
niezbędny dla pacjentów, którzy 

wymagają RTG przyłóżkowego. 
Z kolei za sprawą unijnego wspar-
cia w najbliższych miesiącach 
w pionie Patologii Ciąży, Położnic-
twa i Ginekologii zostaną zakupio-
ne nowoczesne łóżka elektryczne.

– Staramy się wciąż podnosić 
standardy opieki. Nie spoczy-
wamy na laurach. Kolejne plany 
dotyczą przebudowy Oddziału 
Patologii Noworodka. Mamy 
już wstępny projekt – szacowa-
ny koszt prac to około 2 mln zł. 
W dalszej kolejności planujemy 
remont bloku operacyjnego – nie-
stety koszty będą jeszcze wyższe. 
W najbliższej przyszłości mamy 
również nadzieję na stworzenie 
większej liczby miejsc parkin-
gowych w sąsiedztwie naszego 
szpitala. Wszystkie te prace będą 
możliwe do realizacji tylko dzięki 
wsparciu Miasta Gliwice – ko-
mentuje dalsze plany szpitala dr 
n. med. Beata Sadownik, prezes 
zarządu Szpitala Wielospecjali-
stycznego. – Dziękuję serdecznie 
wszystkim pracownikom i ludziom 
spoza szpitala, którzy wspierają 
nas w naszych staraniach. To 
dzięki Wam udało się stworzyć 
placówkę, która kojarzy się pa-
cjentom z dobrym poziomem 
opieki – podkreśla Beata Sadow-
nik.  (kik)

oddział Ginekologii, Położnictwa i Patologii ciąży w szpitalu wielospecjalistycznym przy ul. kościuszki 1 ma kolejny powód 
do dumy. jak wskazują statystyki narodowego Funduszu Zdrowia, liczba porodów przyjętych w gliwickim szpitalu między 
20 marca 2020 roku a 30 września tego roku była najwyższa wśród podobnych placówek w regionie, stanowiąc 8,29% 
ogólnej liczby porodów w całym województwie śląskim. w naszym mieście rodzili się nie tylko mali gliwiczanie, ale także 
mieszkańcy innych śląskich miejscowości. nie decydowała o tym wyłącznie specyfika epidemii koronawirusa, wpływająca na 
przekształcanie części śląskich lecznic w zamknięte placówki covidowe. Gliwicki szpital zdaniem przyszłych mam to świetne 
warunki pobytu oraz troskliwa opieka lekarzy i położnych.

ewa weber
zastępczyni prezydenta Gliwic
– Szpital Wielospecjalistyczny w Gliwicach 
to świetnie zarządzana i ciesząca się renomą 
placówka, mamy jednak świadomość, że przy 
występującym od lat niedofinansowaniu pol-
skiej służby zdrowia podnoszenie standardów 

obsługi i jakości świadczeń, inwestowanie w nowoczesny sprzęt 
i aparaturę medyczną oraz remonty wyeksploatowanej infrastruk-
tury technicznej i budowlanej wymuszają na szpitalu poszukiwania 
dodatkowych źródeł finansowania. Środki pozyskiwane z realizacji 
umów z NFZ są po prostu niewystarczające. Miasto, znając dosko-
nale te realia, każdego roku w miarę możliwości wspiera działalność 
Szpitala Wielospecjalistycznego. Na przestrzeni ostatnich 2 lat 
kwota ta sięgnęła ponad 1 mln zł.

urodzony w szpitalu mały człowiek „zalicza” na starcie pakiet dostępnych bezpłatnych badań przesiewowych, pozwalających wykryć 
poważne schorzenia, np. mukowiscydozę. w połowie października szpital wielospecjalistyczny w Gliwicach wprowadził kolejne bardzo 
ważne rozwiązanie – możliwość wykonania u noworodka testu genetycznego pod kątem rdzeniowego zaniku mięśni (sMa).
Jest on obecnie odpłatny, bo zapowiedziana przez Ministerstwo Zdrowia refundacja powinna zacząć obowiązywać w województwie śląskim dopiero po objęciu go 
powszechnym programem bezpłatnych badań przesiewowych w kierunku SMA (co według obecnych harmonogramów nastąpi prawdopodobnie we wrześniu 2022 
roku). Koszt badania to 150 zł. Zdaniem zmagającej się od urodzenia z SMA gliwickiej radnej Agnieszki Filipkowskiej, zdecydowanie warto ponieść ten wydatek.  
– To – dosłownie – równowartość jednej godziny rehabilitacji, którą przy objawowym SMA należy wykonywać kilka razy w tygodniu, dożywotnio – podkreśla Agnieszka 
Filipkowska. – Ze swojej strony gorąco zachęcam rodziców noworodków do przeprowadzenia tego testu, bo może on dać dziecku życie bez choroby! Co roku w Polsce 
rodzi się około 50 dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni. Rodzice otrzymują rozpoznanie niejednokrotnie dopiero w czasie występowania objawów choroby, takich jak 
brak ruszania nóżkami i rączkami, wiotkość czy niewydolność oddechowa. Leczenie refundowanymi lekami na tym etapie sprawi, że stan dziecka nie będzie się pogarszał, 
ale niestety pozostanie ono osobą ze znaczną niepełnosprawnością, bo młodziutki organizm utracił nieodwracalnie pewien zasób neuronów i tkankę mięśniową. Warto 
więc wykonać test przesiewowy na SMA zaraz po narodzinach malca, by w razie stwierdzenia choroby walczyć z nią jak najszybciej i mieć jak największe szanse na jej 
opanowanie, a nawet pokonanie – przekonuje Agnieszka Filipkowska.

narodziny w Gliwicach? tak!
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to był popis gry i skuteczności siły ofensywnej Piasta w starciu z legią. 
Hat-trick alberto torila, a także gol jego zmiennika nikoli stojiljkovicia po-
zwoliły niebiesko-czerwonym osiągnąć okazałe zwycięstwo 4:1. Bramkę 
honorową dla aktualnych mistrzów Polski w pierwszej połowie zaliczył 
ernest Muci. wygrana z wojskowymi pozwoliła gliwiczanom awansować 
na szóste miejsce w ligowej tabeli.

Bardzo udany i szybki początek 
piłkarzy Piasta Gliwice mógł 
zaskoczyć nie tylko rywala, ale 
również wszystkich obserwato-
rów niedzielnego widowiska. Fak-
tycznie tak było, bo to spotkanie 
Piast rozpoczął imponująco pod 
względem skuteczności. Dwa tra-
fienia przed upływem kwadransa 
gry zaliczył Alberto Toril, który 
wykorzystał dogrania najpierw 
Arkadiusza Pyrki, a następnie 
Damiana Kądziora. 

Legia zdołała szybko odpowie-
dzieć dzięki postawie Ernesta 
Muciego, a mogło być jeszcze 
trudniej, gdyby precyzji nie 
zabrakło Mahirowi Emrelemu. 
Azerski napastnik znajdował 
się w odpowiednim miejscu 
i czasie, lecz zdołał trafić jedy-
nie w słupek bramki strzeżonej 
przez Františka Placha. Słowacki 
golkiper nie narzekał na brak 
interwencji i skutecznie zatrzy-
mywał między innymi strzały 
Filipa Mladenovicia i strzelca 
gola dla Legii, Muciego. Pierwsza 
część była prowadzona w bardzo 
szybkim tempie, a w wyniku 
tego szaleństwa otwierały się 
przestrzenie dla kolejnych akcji 
bramkowych.

Po przerwie było już nieco spo-
kojniej i zespoły postawiły na 
przemyślane ustawienie w tyłach 
i zabezpieczenie stref pod swoimi 
bramkami. Groźniej zaatakowali 
Legioniści, ale nie dawało im to 
bramki kontaktowej. Skuteczność 
nie opuściła za to Piasta, a zwłasz-
cza jego hiszpańskiego snajpera. 
Alberto Toril do dwóch bramek 
zdobytych nogami dołożył trafie-
nie głową. Trybuny Okrzei żyły 
niesione emocjami i korzystnym 

wynikiem wypracowanym przez 
swoich piłkarzy. Jak się później 
okazało, to nie był koniec strze-
lania tego wieczoru. W roli głów-
nej na pięć minut przed końcem 
zawodów wystąpili zmiennicy, 
Kristopher Vida oraz Nikola Stojil-
jković. Pierwszy z nich w dużym 
zagęszczeniu w polu karnym Legii 
oddał strzał i trafił w słupek, a do 
odbitej piłki dopadł Serb i zwień-
czył tę akcję golem.
 Biuro Prasowe GKS Piast

Popis strzelecki przy okrzei

Gtk w dramatycznych okolicznościach przegrało z Polskim cukrem Pszczółką start lublin. 
Gospodarze mieli losy meczu w swoich rękach, ale dziwna akcja jabariego Hindsa w ataku 
i bezmyślny faul keyshawna woodsa przekreśliły szanse na końcowy sukces. 

Trener przyjezdnych od pierw-
szych minut desygnował do 
gry wcześniej głównego rezer-
wowego Damiana Jeszke i to 
skrzydłowy Startu był tym, który 
był głównym dostarczycielem 
punktów dla swojej drużyny. Po 
pierwszej kwarcie minimalnie 
lepsi byli goście (14:15). GTK nie 
zamierzało jednak pozwolić roz-
pędzić się rywalom i złapało swój 
rytm. Przewaga przechodziła od 
drużyny do drużyny. Ostatnie 
słowo w tej połowie należało do 
Hindsa, który trafił z dystansu 
(39:40).

GTK już na początku drugiej poło-
wy odrobiło straty po skutecznych 
zagraniach Ramstedta i Hindsa. 
Kiedy na tablicy wyników pojawił 
się remis (55:55), gliwiczanie nie 
zamierzali się zatrzymywać. Ostat-
nią skuteczną akcję w tej części 
meczu przeprowadził Woods, 

który trafił, będąc faulowanym 
i po dodatkowym celnym rzucie 
wolnym po 30 min gry zespół 
Tane Spaseva prowadził jednym 
punktem.

Na początku ostatniej odsłony 
trzy rzuty wolne trafił Sharkey, 
ale po chwili do remisu do-
prowadził Ramstedt (62:62). 
Od tego momentu trwała na-
przemienna wymiana ciosów. 
Pod koniec meczu pojawiła się 
szansa, by GTK doprowadziło 
do dogrywki. Trener Witka wziął 
czas na żądanie, a jego zawodni-
cy po powrocie na parkiet mieli 
1.7 sekundy, by oddać skuteczny 
rzut. Próbował Stumbris, ale 
spudłował i debiut Tane Spaseva 
okazał się dla niego udany.

GTK zagra teraz w meczu wy-
jazdowym z Eneą Zastalem BC 
Zielona Góra.  (GTK/kik)

Gtk: z nieba do piekła

Z pewnością nie żałowali ci kibice, którzy zdecydowali 
się w sobotę w samo południe przyjść do areny, by 
na żywo zobaczyć starcie Piasta z Red Devils chojnice. 
jeszcze w 25. minucie gliwiczanie przegrywali 0:1, by 
wygrać cały mecz 4:3.

Już w 8. minucie, po zagraniu 
z autu od Patryka Laskowskiego, 
piłkę do bramki skierował Andre 
Silva, otwierając wynik tego 
spotkania. Gliwiczanie szybko 
chcieli wyrównać – zaatakowa-
li, przenieśli grę pod bramkę 
rywala i mieli przynajmniej 
cztery okazje, by doprowadzić 
do remisu. Sam Baklanov miał 
dwie sytuacje, które mogły za-
kończyć się bramkami, ale też 
trzeba docenić kunszt i formę 
dnia golkipera Red Devils, któ-
ry wyszedł zwycięsko z opresji. 
W 11. minucie chojniczanie wy-
szli z kontrą, która przyniosła im 
drugiego gola, a jej autorem był 
Oleh Nehel. Zawodnicy Piasta 
szybko jednak otrząsnęli się po 
stracie bramki i potem to oni 
dyktowali warunki, co przeło-
żyło się na kontaktowego gola.

Po podaniu Patrika Zatovicia 
Dominik Wilk strzałem w długi 
róg pokonał Kartuszyńskiego. 
To była 15. minuta spotkania. 
Mimo że było jeszcze sporo 
czasu do zakończenia pierwszej 
połowy, więcej bramek w tej 
części meczu kibice już nie 
zobaczyli.

Drugą połowę gospodarze za-
częli od zmasowanych ataków 
na bramkę gości. Bardzo aktyw-
ni w tej grze ofensywnej i strza-
łach byli Dominik Śmiałkowski 
i Andrey Baklanov. Świetnie 
jednak między słupkami spisy-
wał się Sebastian Kartuszyński, 
który bronił jak w transie. Gdy 
wydawało się, że zawodnicy Pia-
sta dopną swego, chojniczanie 
podwyższyli wynik na 3:1. Za 
chwilę mogło być 4:1 dla gości, 
ale tym razem bramkarz Piasta 
wyszedł zwycięsko z pojedynku 
jeden na jeden. Te sytuacje na 
chwilę podcięły skrzydła miej-
scowym, bo w kolejnych akcjach 
było sporo niedokładności, ale 

konsekwentna gra do przodu 
w końcu została nagrodzona. 
W 26. min piłkę z autu do To-
masza Czecha zagrał Miguel 
Pegacha, Czech uderzył z 12 
metrów, jeszcze jej lot zmienił 
Marek Bugański i było już 2:3. 
Zaraz potem Orlando Duarte 
wydał komendę „Spokojnie – 
mamy jeszcze 10 minut” i ten 
moment można uznać jako klu-
czowy. Dominik Wilk posłał piłkę 
na 3 metr, tam Andrey Baklanov 
wyprzedził zawodnika gości 
i umieścił futsalówkę w bram-
ce. To wyraźnie zdeprymowało 
gości, którzy potem już tylko się 
bronili. Czwarta bramka dla Pia-
sta była kwestią czasu i stało się 
to w 37. minucie. Tomasz Czech 
posłał długą piłkę do Pegachy, 
ten obrócił się i precyzyjnym 
strzałem zmusił do kapitulacji 
bramkarza Red Devils. Zaraz po-
tem trener gości zdecydował się 
na grę w przewadze, ale to Piast 
miał lepsze sytuacje na podwyż-
szenie prowadzenia. Ostatecz-
nie skończyło się bardzo cenną 
wygraną gospodarzy 4:3.

 (piast.gliwice.pl)
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Zespół śpiewaków Miasta katowice „camerata silesia”fo
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koncert wiesława i Martyny ciecieręgów za-
kończy w piątek Gliwickie spotkania literackie 
„Haczyk”. co jeszcze będzie się działo w nadcho-
dzący weekend? jak co tydzień zapraszamy na 
nasz kulturalny rozkład jazdy!

wszystkie wydarzenia kulturalne są publiko-
wane na stronie kultura.gliwice.eu. jesteś 
organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na 
naszą stronę poprzez formularz. 

	W piątek 29 października od 
godz. 17.00 do 18.45 dzieci 
zagrają w szachy. Zajęcia 
w Filii nr 5 Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach 
(ul. Perkoza 12) poprowadzą 
trenerzy Akademii Szacho-
wej Gliwice.

	29 października o godz. 
18.00 w Centrum Sportowo-
-Kulturalnym „Łabędź” (ul. 
Partyzantów 25) rozpocz-
nie się koncert Martyny 
i wiesława ciecieręgów. 
Wydarzenie zakończy Gli-
wickie Spotkania Literackie 
„Haczyk”.

	W piątek o godz. 19.30 w klu-
bie Spirala (Centrum Kultury 
Studenckiej „Mrowisko”, 
ul. Pszczyńska 85) odbędzie 
się druga odsłona festiwalu 
Punk Generation. Zaplano-
wano spotkanie autorskie 
z adą lyons-Dąbrowską, 
autorką książki „Polski Punk 
1978–84” i koncert uliczne-
go opryszka.

	W sobotę 30 października 
o godz. 10.00 w Stacji Ar-
tystycznej Rynek (Rynek 
4–5) rozpoczną warsztaty 
umuzykalniające dla dzieci 
– „Mini nutki – zabawy 
z muzyką”.

	Teatr Miejski w Gliwicach (ul. 
Nowy Świat 55–57) w ostatni 
weekend miesiąca zaprasza do 
obejrzenia „Przygód tomka 
sawyera” w reżyserii k. 
Materny i spektaklu „Po-
wrót” (reż. M. Zdunik).

	Kino studyjne Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3) także 
przygotowało kilka cieka-
wych propozycji filmowych 

na weekend. Wśród nich jest 
między innymi „wesele” 
wojciecha smarzowskie-
go.

	Do Muzeum w Gliwicach za-
praszamy na wystawy czaso-
we. W Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) można zobaczyć 
ekspozycję „najwyższej 
próby! Rzeźbiarze i rzeźby 
1. połowy XX w. na Gór-
nym śląsku”, a w Domu 
Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego 14), tyl-
ko do końca października, 
jest prezentowana wystawa 
„nowe zagospodarowanie 
historycznego żydowskie-
go domu przedpogrze-
bowego w tarnowskich 
Górach”. Na Rynku aż do 
końca roku są eksponowane 
plansze prezentujące życie 
i twórczość tadeusza Róże-
wicza.

	Także MBP w Gliwicach 
zaprasza na wystawy. W Bi-
blioforum (Centrum Han-
dlowe Forum, ul. Lipowa 1) 
eksponowane są fotografie 
antona svrčka (20 prac 
z cyklu „w mieście i poza 
miastem”) i kordiana 
Pawlaka („orońsko 1”). 
W galerii Perkoz (Filia nr 
5 MBP w Gliwicach) jest 
prezentowana ekspozycja 
„crossworlds” jeffa Mc-
connella i Diany Panko-
vej. Te wystawy wpisują się 
w IX Ogólnopolski Festiwal 
Fotografii Otworkowej – 
OFFO 2021. Natomiast w Fi-
lii nr 30 MBP w Gliwicach 
(ul. Partyzantów 25) można 
zobaczyć ekspozycję „lem 
literackim patronem roku 
2021”. 
 (mm)

Gliwiczanka Bożena kubit została odznaczona krzyżem wolności i solidarności. 
odznaczenia są przyznawane postanowieniem Prezydenta RP za działalność 
na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz praw człowieka w PRl-u.
Bożena Kubit podczas studiów 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w latach 1980–81 była członkinią 
Niezależnego Zrzeszenia Studen-
tów. Po wprowadzeniu stanu 
wojennego była zaangażowana 
w działalność punktu pomocy 
internowanym i aresztowanym 
przy krakowskim klasztorze do-
minikanów. Kolportowała także 
wydawnictwa drugoobiegowe. 
Więcej o opozycyjnej działalności 
Bożeny Kubit można przeczytać 
na stronie Instytutu Pamięci 
Narodowej.

Bożena Kubit przez wiele lat 
kierowała Działem Etnografii 
w Muzeum w Gliwicach. W ra-
mach tej instytucji przygotowała 
wiele znaczących wystaw. Bo-
żena Kubit jest między innymi 

kuratorką znakomitej wystawy 
stałej „Żydzi na Górnym Śląsku” 
w Domu Pamięci Żydów Gór-
nośląskich, oddziale Muzeum 
w Gliwicach przy ul. Poniatow-
skiego 14. W swojej pracy kładła 
duży nacisk na wielokulturowość 

Gliwic, tworząc wystawy poświę-
cone Ormianom, ewangelikom, 
Żydom i kresowianom. W 2014 
roku za ochronę kultury została 
nagrodzona przez Prezydenta 
Miasta Gliwice.  
 (mm)

krzyż wolności i solidarności  
dla Bożeny kubit

camerata silesia w Gliwicach

11 listopada z okazji narodowego święta niepodległości zapraszamy na 
wyjątkowy koncert do teatru Miejskiego w Gliwicach. o godz. 18.00 roz-
pocznie się występ Zespołu śpiewaków Miasta katowice „camerata silesia” 
pod batutą anny szostak.
W repertuarze 24-osobowego 
zespołu „Camerata Silesia” znaj-
dą się pieśni niepodległościowe. 
Dodatkową atrakcją wieczoru 
będą utwory polskich kompo-
zytorów, które na fortepianie 
wykona Michał Goławski. Muzy-
kom na scenie będzie towarzy-
szył Adam Myrczek, aktor Teatru 

Polskiego w Bielsku-Białej. Do 
dźwięków fortepianu i wspa-
niałych głosów śpiewaków z Ka-
towic dojdą fragmenty poezji 
niepodległościowej.

Wieczór w teatrze potrwa około 
60 minut. Bilety w cenie 1 zł bę-
dzie można kupić od godz. 9.00 

we wtorek 2 listopada w kasach 
teatru Miejskiego w Gliwicach 
(ul. nowy świat 55–57) i kina 
studyjnego amok (ul. Dolnych 
wałów 3). Kasy w teatrze i kinie 
są czynne od wtorku do piątku 
w godz. 8.15–13.00 i 15.00–
20.00 oraz w sobotę i niedzielę 
od godz. 15.00 do 20.00.  (mm)
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kiedyś...
Historia MBP w Gliwicach roz-
poczyna się tuż po wojnie od 
porządkowania pozostałości 
po bibliotekach działających 
w mieście przed 1939 rokiem. 
Pierwsze polskie zbiory to dary 
osób prywatnych, zwłaszcza re-
patriantów ze Wschodu. W ten 
sposób w ówczesnych zbiorach, 
zupełnie przypadkowo, znalazły 
się pozycje wydane przez zna-
komite przedwojenne oficyny. 

W miarę rozwoju rynku wydaw-
niczego księgozbiór uzupełniany 
był zakupem dotowanym przez 
miasto oraz darami z Minister-
stwa Oświaty. Otwarcie pierw-
szej wypożyczalni i czytelni na-

stąpiło w połowie grudnia 1946 
roku w budynku przedwojennej 
Stadtbücherei, obecnie pl. Inwa-
lidów Wojennych 8-12.

… i dziś
Dziś gliwicką bibliotekę tworzy 
sieć składająca się z Biblioteki 
Centralnej oraz 17 filii.

Od czerwca 2015 roku struktury 
MBP uzupełnił punkt biblioteczny 
Biblioforum – pierwsza na Śląsku 
i trzecia w kraju wypożyczalnia 
usytuowana w wielkopowierzch-
niowym centrum handlowym.

To, co wyróżnia Miejską Bibliote-
kę Publiczną w Gliwicach na tle 
innych, to pasja i gotowość do 

realizacji nieszablonowych pomy-
słów. Ciągłe poszukiwanie nowych 
możliwości rozwoju oferty biblio-
tecznej w widoczny sposób prze-
kłada się na prowadzone statysty-
ki. W 2019 roku, po raz pierwszy 
w siedemdziesięciopięcioletniej 
historii, odnotowano aż 52 689 
zarejestrowanych czytelników. 
Tym samym niemalże 31% ogółu 
mieszkańców miasta skorzystało 
z usług biblioteki, odwiedzając ją 
aż 465 891 razy. Według raportu 
„Kultura w 2020 roku” opubliko-
wanego przez Główny Urząd Sta-
tystyczny, Gliwice pod względem 
liczby czytelników w bibliotekach 
publicznych i filiach przypadają-
cych na 1000 ludności zajmują 
piąte miejsce w Polsce wśród 
miast na prawach powiatu.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 25 października obchodziła jubileusz 75-lecia działalności. Bibliotekarze 
świętowali także otrzymanie medalu Bibliotheca Magna Perennisque, przyznanego przez stowarzyszenie Biblio-
tekarzy Polskich. w uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Gliwic adam neumann, zastępczyni prezydenta 
ewa weber oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta krystyna sowa. 
– Oprócz tradycyjnego wypo-
życzania książek, biblioteka 
realizuje szereg wydarzeń ad-
resowanych do mieszkańców. 
Jest bardzo pomocna w różnego 
rodzaju konsultacjach z miesz-
kańcami, takich jak głosowanie 
do budżetu obywatelskiego. 

Gliwicka biblioteka zmieniła 
i unowocześniła formy swojej 
działalności, między innymi 
udostępniając cyfrowe książki 
i publikacje. Biblioteka dociera do 
swoich czytelników także poprzez 
mobilne punkty wypożyczania. 
Warto zauważyć, że jeżeli chodzi 

o liczbę czytelników, to wśród 
miast na prawach powiatu 
w województwie śląskim Gliwice 
zajmują jedno z czołowych miejsc 
– mówił adam Neumann. – Ele-
menty, które wyróżniają naszą 
bibliotekę na tle innych, to przede 
wszystkim niestandardowe dzia-

łania, które podejmuje. Ostatnim 
takim przykładem była Summer 
Arena – przez całe lato biblioteka-
rze z Areną Gliwice organizowali 
spotkania autorskie, warsztaty 
i inne wydarzenia dla mieszkań-
ców. Biblioteka to także zespół 
pracowników pełnych pasji, po-

mysłów i innowacyjnego podej-
ścia do działania. To ludzie, którzy 
wychodzą poza mury biblioteczne 
po to, by upowszechniać czytel-
nictwo i podejmują się wielu kre-
atywnych działań – dodała ewa 
weber, która odpowiada m.in. za 
politykę kulturalną miasta.  (UM)

Biblioteka łączy już od 75 lat!

Miłośnikom literatury 1946 rok kojarzyć się może z debiutem literackim stanisława Dygata, 
ukazaniem się opowiadań Zofii nałkowskiej i jarosława iwaszkiewicza oraz książek agathy 
christie czy ericha Marii Remarque’a. Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach to rok, 
od którego wszystko się zaczęło.
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kultura
Na biblio-
tecznych 
półkach

Nie dziwi fakt, że najliczniejszą 
grupą bibliotecznej kolekcji są 
książki – mają one wielu wielbicieli 
w każdym wieku. Dla tych, którym 
szelest przewracanych kartek nie 
jest niezbędny, przygotowano 
bogatą ofertę audiobooków 
i e-booków. Dodatkowo na za-
interesowanych czeka obszerny 
zbiór czasopism, filmów, nagrań 
muzycznych na różnych nośnikach 
(w tym płytach winylowych) oraz 
gier planszowych. Na koniec 2020 
roku stan wszystkich zbiorów objął 
435 726 książek oraz 56 217 eg-
zemplarzy zbiorów specjalnych. 
Co więcej, biblioteka bezpłatnie 
wypożycza czytniki e-booków, 
tablety graficzne i Czytaki. Rocz-
nie w Gliwicach wszystkie typy 
gromadzonych dokumentów udo-
stępnia się ponad 800 000 razy!

Biblioteka, wykorzystując posia-
dane zasoby – technologie, urzą-
dzenia i Internet, prowadzi sze-
roką działalność informacyjną, 
a filie pełnią rolę lokalnych cen-
trów informacji w dzielnicach. 
Dla mieszkańców jest to szansa 
do skorzystania ze zbiorów na 
miejscu, ale również pracy lub 
spędzenia czasu wolnego przy 
stanowiskach komputerowych 
oraz możliwości drukowania czy 
skanowania.

Łamiąc  
stereotypy

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Gliwicach to jednak coś wię-
cej niż zbiory. Przygotowywanie 
pomysłowych, niepowszednich 
wydarzeń to istotny element 
działań podejmowanych na rzecz 
upowszechniania literatury, książ-
ki i czytelnictwa.

Tylko w ostatnim dwudziestole-
ciu MBP zorganizowała 24 712 
wydarzeń dla 471 970 uczestni-
ków. Od 2015 roku, rokrocznie 
średnio odbywało się 1847 wy-
darzeń, w których brało udział 
41 093 osób.

MBP, poza spotkaniami autorski-
mi, konkursami, wystawami itp., 
sięga po nieoczywiste przed-
sięwzięcia, często na pierwszy 

rzut oka niekojarzo-
ne z biblioteką, by 
zaskoczyć użytkow-
ników. Oto kilka 
przykładów.

W 2015 r. gliwicka 
MBP była jedyną w Pol-
sce instytucją organizu-
jącą Dzień Gier w ramach 
akcji International Games Day 
@ Your Library, koordynowaną 
przez Amerykańskie Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy. W 2017 
roku wraz z Państwowym Insty-
tutem Geologii w Sosnowcu oraz 
śląskimi geocacherami zaprosiła 
na wydarzenie poświęcone pa-
leontologii „Oko w oko z dino-
zaurem”, natomiast w 2016 roku, 
w ramach projektu Talerz Malu-
cha organizowanego w ramach 
programu „1000 pierwszych dni 
dla zdrowia” Federacji Polskich 
Banków Żywności i Fundacji 
Nutricia, zaproszeni specjaliści 
edukowali rodziców z zagadnień 
zdrowej diety dziecka.

Instytucja angażuje się ponadto 
w dzielnicowe imprezy oraz 
miejskie wydarzenia plenerowe. 
Nieodłącznym elementem działal-
ności biblioteki są wystawy malar-
stwa, grafiki, fotografii, rękodzie-
ła, eksponowane we wszystkich 
placówkach. W ciągu ostatnich 
pięciu lat Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach zorganizo-
wała 641 wystaw, które obejrzało  
25 238 osób, a w 80 wernisażach 
uczestniczyło ponad 3500 osób.

Biblioteka 
dla wszyst-
kich

Biblioteka aktywnie działa na 
rzecz mieszkańców, starając 
się dotrzeć ze swoją ofertą 
do każdej z grup wiekowych. 

MBP organizuje spotkania 
autorskie i warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży. Dorośli mogą 
skorzystać z bogatej oferty 
spotkań autorskich i prelekcji 
specjalistów z różnych dziedzin. 
Wiele inicjatyw edukacyjnych 
przygotowuje się w ramach 
ogólnopolskich akcji np.: Ty-
dzień Bibliotek, Noc Bibliotek, 
Dzień Bezpiecznego Internetu, 
Dzień Języka Ojczystego czy 
Tydzień Czytania Dzieciom.

Dla seniorów podejmuje się 
różne inicjatywy, wspierające 
ich w zakresie nowych tech-
nologii i przeciwdziałaniu tzw. 
wykluczeniu informacyjnemu 
i społecznemu. Spotkania se-
niorów w bibliotece sprzyjają 
wymianie doświadczeń, poszu-

kiwaniu nowych zainteresowań 
oraz budowaniu relacji z innymi 
osobami.

Biblioteka działa również na 
rzecz grup wykluczonych, osób 
chorych i niepełnosprawnych. 
Prowadzi zajęcia kulturalne, 
konkursy oraz prezentuje do-
robek artystyczny osób z nie-
pełnosprawnościami, na stałe 
współpracuje z miejskimi szko-
łami specjalnymi, placówkami 
wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży oraz świetlicami 
środowiskowymi.

Potwierdzeniem jakości oferty 
MBP są także przyznane instytu-
cji liczne nagrody, odznaczenia, 
dyplomy i wyróżnienia. W 2016 
roku gliwicka biblioteka otrzy-
mała tytuł Mistrza Promocji 
Czytelnictwa, a w 2019 roku 
podziękowanie Prezydenta Mia-
sta Zygmunta Frankiewicza „Za 
wspieranie młodych gliwiczan 
w budowaniu kreatywnej posta-
wy wobec życia i sztuki. Propa-
gowanie pozytywnego podejścia 
do drugiego człowieka i modelu 

aktywnego i twórczego spędza-
nia wolnego czasu”. W roku 
jubileuszu Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gliwicach otrzy-
mała medal Bibliotheca Magna 
Perennisque, przyznawany przez 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich za wybitne dokonania 
lub całokształt działalności na 
rzecz rozwoju bibliotekarstwa 
polskiego i upowszechniania 
książki w społeczeństwie pol-
skim.

Od 2015 r. realizowane są projek-
ty dofinansowane z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Do tej pory udało się pozy-
skać 595 168 zł na realizację 21 
projektów, choć z roku na rok 
coraz trudniej uzyskać dotację. 
Wśród realizowanych działań 
wymienić można m.in.: Baobaby, 
róże, lisy, Mały Książę i urwisy; 
Conrad po trzykroć; Haczyk – gli-
wickie spotkania literackie (cztery 
edycje); Lalka w teatrze życia; 
Literacka Miarka Wzrostu; Roz-
grywki z lekturą; Światu dajesz 
kształt – w 110. rocznicę śmierci 
Stanisława Wyspiańskiego, 
Znajdź wspólny język. Zrealizo-
wano łącznie 448 wydarzeń dla  
17 201 osób.

siła tkwi we 
współpracy

Oryginalne pomysły często jed-
nak pozostałyby sferą marzeń, 
gdyby nie współpraca z różnego 
typu instytucjami. Razem z licz-
nymi partnerami budujemy 
pozytywny wizerunek gliwic-
kiej biblioteki. Ich udział w bi-
bliotecznych przedsięwzięciach 
oraz zadowolenie i satysfakcja 
uczestników stanowią miarę 
sukcesu naszego zespołu.

75 lat istnienia biblioteki w Gli-
wicach to czas sukcesów i licz-
nych zmian. W tym okresie MBP 
stała się nowoczesną instytucją 
kultury, aktywnie uczestniczącą 
w życiu miasta i jego mieszkań-
ców. Obecnie, będąc nie tylko 
skarbnicą książek, ale również 
miejscem spotkań, wymiany 
myśli i przestrzenią przyjazną 
nowym technologiom, w pełni 
odpowiada obrazowi współcze-
snej biblioteki. (MBP)
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na kulturalnej mapie miasta od jakiegoś czasu z powodzeniem działa ciekawe miejsce – nowa cechownia. w centrum edukacji i Biznesu 
„nowe Gliwice” przy ul. Bojkowskiej organizowane są koncerty, wystawy i inne wydarzenia skierowane do mieszkańców. odrestauro-
wane zabudowania dawnej kopalni Gliwice dają ogromne możliwości, które z pomysłem wykorzystuje stowarzyszenie nowa cechownia.

nowa cechownia 
ma potencjał

8500 m2 przestrzeni w stylu lofto-
wym oraz tereny zielone – w takim 
miejscu działa Nowa Cechownia. 
Cały zespół zabudowań dawnej 
kopalni Gliwice zaprojektowali 
w 1912 roku Georg i Emil Zillman-
nowie z Charlottenburga. Cechow-
nia z łaźnią i wieżą ciśnień należy 
do najcenniejszych obiektów przy 
ul. Bojkowskiej.

Budynek wchodzi w skład mająt-
ku Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej, 
spółki, w której Miasto Gliwice 
jest większościowym udziałow-
cem. Obecnie w Cechowni mieści 
się Centrum Szkoleń Inżynierskich 
EMT-Systems, na bazie którego 
powstało i działa stowarzyszenie 
Nowa Cechownia.

– Uważamy, że tak wyjątkowa 
przestrzeń powinna być otwarta 
dla gliwiczan. Nowe Gliwice były 
dotąd rzadko odwiedzane przez 
ludzi z zewnątrz. Chcemy to zmie-
nić. Naszym celem jest, żeby było 
to miejsce publiczne – podkreśla 
Grzegorz Wszołek, prezes EMT-
-Systems.

W ciągu dnia w budynku Cechowni 
prowadzone są szkolenia technicz-
ne przez EMT-Systems. Dodatkowo 
pomieszczenia, w skład których 
wchodzą między innymi sale 
szkoleniowe i aula konferencyjna, 
są wynajmowane. Zabytkowy 
kompleks poprzemysłowy jest 
przestrzenią, w której tradycja 
spotyka się z nowoczesnością.

– Szkoda jednak, żeby o godz. 
16.00 drzwi się zamykały i poten-
cjał tego budynku nie był wykorzy-
stywany do organizacji wydarzeń 
kulturalnych. Nie chcemy konkuro-

wać z innymi gliwickimi obiektami, 
chcemy wykreować przestrzeń do 
działań niszowych – mówi Agata 
Rakotny ze stowarzyszenia Nowa 
Cechownia.

aby można było  
zaprosić publiczność 
na koncerty i inne 
imprezy, w cechow-
ni konieczne były 
inwestycje – za-
montowano w niej 
dwie sceny i urzą-
dzono galerię.

Na scenie na I piętrze świetnie 
brzmią koncerty muzyki klasycznej, 
akustycznej i jazzowej. Druga scena 
znajduje się w restauracji, w której 
kiedyś funkcjonowała kopalniana 
łaźnia. To dobre miejsce nie tylko 
na koncerty, ale też spotkania 

autorskie. W galerii zlokalizowa-
nej na II piętrze, a także w holu, 
prezentowane są prace plastyczne.

Kulturalny kalendarz Nowej Ce-
chowni rozrasta się z miesiąca na 
miesiąc. We wrześniu królowała 
muzyka etniczna. W cyklu koncer-
towym „Czas na folklor” wystąpili: 

AKSAK Balkan Trio, Vechi Acum 
i Kapela Maliszów. Imprezy były 
dofinansowane z budżetu Miasta 
Gliwice. W wakacje w Cechowni 
grali też artyści z Australii i Islandii.

następny koncert 
odbędzie się już 
20 listopada. 
Z repertuarem 
tradycyjnych pieśni 
żydowskich i muzyki 
klezmerskiej wystą-
pi zespół negev.

W przestrzeni wystawienniczej do 
grudnia prezentowana jest wysta-
wa gliwickiego artysty Krzysztofa 
Koraba. Prace malarskie i tkaniny 
artystyczne można oglądać od 
poniedziałku do soboty do oko-
ło godz. 20.00, a także podczas 
wydarzeń kulturalnych. Później 
w Cechowni pojawi się nowa 
ekspozycja.

Nowa Cechownia garściami czer-
pie z industrialnej historii miejsca, 
w którym się znajduje. Widać to 
zarówno w architekturze całego 

budynku, jak i na licznych starych 
fotografiach prezentowanych we 
wnętrzach.

– Remontując wnętrza Cechowni, 
chcieliśmy nawiązać do historii 
tego miejsca. Dzięki uprzejmości 
ostatniego dyrektora kopalni Gli-
wice, Piotra Kaczmarczyka, uzy-
skaliśmy dostęp do archiwalnych, 
100-letnich map pokładów węgla, 
a dzięki współpracy z Muzeum 
Górnictwa Węglowego udało nam 
się wydrukować historyczne zdję-
cia kopalni, które eksponujemy na 
ścianach w budynku – mówi Agata 
Rakotny. 

cechownia to nie 
tylko wyjątkowy 
budynek, ale też 
zadbane tereny 
zielone wokół 
niego i parking na 
300 samochodów.

– Nasze plany są szerokie. Chcieli-
byśmy w przyszłości przygotować 
tereny rekreacyjne dla gliwiczan, 
tak, aby w Nowych Gliwicach 
można było na przykład umówić 
się na mecz siatkówki. Wymaga 
to dozbrojenia boisk. Chcieliby-
śmy też wygospodarować jakąś 
przestrzeń dla dzieci. Ta kwestia 
jest otwarta, bo do tak dużego 
projektu z pewnością będziemy 
szukali partnerów – tak o planach 
mówi Grzegorz Wszołek.

Cechownia otwiera się na miesz-
kańców. Informacje o wydarze-
niach są publikowane na stronie 
cechownia-gliwice.pl. Warto być 
na bieżąco – zwłaszcza, że na część 
wydarzeń wstęp jest wolny.  (mm)

koncert k-essence

występ Michała Matuszewskiego

https://cechownia-gliwice.pl/
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Przedsiębiorstwo Zagospodarowania odpadów chce wykorzystywać odpady organiczne do produkcji 
nawozów pod uprawy. Będzie to możliwe dzięki zakończonej przebudowie kompostowni. to nieje-
dyna inwestycja zrealizowana ostatnio przy ul. Rybnickiej 199B.
Przedsiębiorstwo Zagospoda-
rowania Odpadów ukończyło 
kolejne inwestycje ważne dla 
mieszkańców Gliwic i ochrony 
środowiska. Przy ul Rybnickiej 
199B powstała m.in. nowoczesna 
kompostownia. Trafiają do niej 
gałęzie, trawa czy liście przywo-
żone przez gliwiczan do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych, ale także bio-
odpady odbierane z brązowych 
pojemników pod domami oraz 
odpady pochodzące z pielęgnacji 
miejskich terenów zielonych.

Przedsięwzięcie objęło 10 000 m2  
terenu i kosztowało prawie 2 mln 
zł. Stara kompostownia zosta-
ła gruntownie przebudowana 
i zmodernizowana. – Postawili-
śmy na nową jakość. Do izolacji 
użyliśmy geomembrany – bardzo 
wytrzymałego materiału, który 
ma zastosowanie nie tylko na 
składowiskach, ale także przy 
tworzeniu zapór wodnych. 
Grunt został też zabezpieczony 
grubą warstwą betonu, ma 
odpowiednie odwodnienia. 
Na terenie kompostowni jest 
miejsce na plac do rozładunku 
odpadów, stanowisko rozdrab-
niania, przestrzeń na pryzmy 
kompostowe i magazynowanie 
kompostowego materiału. Po-
siadamy sprzęt, który pozwala 
skutecznie realizować cały kilku-
tygodniowy proces przetwarza-
nia bioodpadów. Od przyszłego 
roku, po uzyskaniu stosownych 
certyfikatów, planujemy wytwa-
rzać z wszystkich kompostowa-
nych odpadów nawozy i związki 
azotowe do wykorzystania pod 
uprawy – informuje Magdalena 
Budny, prezes Przedsiębiorstwa 
Zagospodarowania Odpadów.

kompostownia 
posiada barierę 
antyodorową, 
a powietrze wokół 
obiektu może być 
aromatyzowane 
zapachem lasu lub 
kwiatów.

Ważnym przedsięwzięciem 
było zamontowanie całorocznej 
mokrej bariery antyodorowej. 
Instalacja kosztowała niespełna 
280 tys. zł. – Składa się z prawie 
170 dysz umieszczonych na 500 
metrach wokół kompostowni. 
Przyczyni się do wyeliminowa-
nia nieprzyjemnych zapachów 
powstających w procesie kom-
postowania, co jest ważne dla 
komfortu mieszkańców. Co 
istotne, zredukuje także pyły za-
wieszone, w tym alergeny oraz 
ograniczy emisję gazów. Zasto-
sowane preparaty antyodorowe 
są bezpieczne dla ludzi i zwierząt 
– podkreśla Magdalena Budny. 
Ciekawostką jest, że dodatkowo 
powietrze wokół kompostowni 
można aromatyzować różnymi 
zapachami, przykładowo leśnym 
czy kwiatowy.

Punkt selektywne-
go Zbierania odpa-
dów komunalnych 
został zmoderni-
zowany i będzie 
czynny dłużej.

Sfinalizowano również prace 
modernizacyjne w Punkcie Se-
lektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, do którego dziennie 
przyjeżdża nawet 150 gliwiczan. 
Bezpłatnie przyjmowane są tu róż-
ne typy segregowanych odpadów, 
m.in. odpady zielone, budowlane, 
wielkogabarytowe, opony, teksty-
lia, metale, tworzywa sztuczne, 
niektóre chemikalia i elektrośmieci. 
Oferowana jest tu również usługa 
Drugie Życie Rzeczy.

Aby poprawić bezpieczeństwo 
i komfort klientów, przebudowa-
no plac manewrowy dla aut oraz 
wjazd do PSZOK. Powstała również 
wiata stalowa na odpady chemicz-
ne, które są tu tymczasowo prze-
chowywane zanim trafią do wy-
specjalizowanych firm. Zmieniono 
oznakowanie terenu i kontenerów 
na odpady na bardziej czytelne. 
Modernizacja PSZOK kosztowała 
ponad 480 tys. zł.

– Dla zapewnienia lepszej jakości 
obsługi zwiększyliśmy liczbę pra-
cowników obsługujących PSZOK 
i od listopada punkt będzie 
czynny dłużej. Wprowadzimy 
też ankiety satysfakcji klien-
tów, bo zależy nam na dalszym 
usprawnieniu funkcjonowania 
i uwzględnianiu oczekiwań 
mieszkańców – zapowiada pre-
zes PZO.

PZo buduje  
przy Rybnickiej 
centrum edukacji 
ekologicznej.

Coraz ważniejszym zadaniem jest 
dla spółki edukacja ekologiczna, 
prowadzona zwłaszcza wśród 
młodego pokolenia gliwiczan. 
Aby szerzyć wiedzę na temat 
segregowania odpadów, ich 
wykorzystania i ochrony środo-
wiska naturalnego, PZO buduje 
Centrum Edukacji Ekologicznej. 
Projekt, którego inwestorem 
jest miejska spółka, a projektan-
tem Studio BB, otrzymał w tym 
miesiącu Nagrodę Polskiego Sto-
warzyszenia Budownictwa Eko-
logicznego w konkursie „PLGBC 
Green Building Award 2021” 
w kategorii „Najlepszy projekt 
ekologiczny”. Gratulujemy!

Szczegółowe informacje o dzia-
łalności Przedsiębiorstwa Zago-
spodarowania Odpadów, w tym 
o funkcjonowaniu PSZOK, można 
znaleźć na stronie internetowej 
pzogliwice.pl.  
 (al)

ekoloGia

adam Neumann 
prezydent Gliwic
– Działania PZO świetnie wpisują się w zadania, 
które miasto musi i zamierza realizować, a gospo-
darowanie odpadami jest jednym z najtrudniejszych. 
Wyzwaniem jest konieczność osiągania odpowied-
nich poziomów odzysku, gdy odpadów jest coraz 
więcej. Ciężar odpowiedzialności spoczywa nadal na 
barkach gmin. Bez PZO wykonanie tej gigantycznej 
pracy byłoby bardzo trudne, a nawet niemożliwe.

uwaGa! na prośbę gliwiczan od 2 listopada wydłużą się godziny 
otwarcia Punktu selektywnego Zbierania odpadów komunal-
nych (PsZok), w tym korzystania z usługi Drugie Życie Rzeczy. 
nowe godziny od listopada:
• od 8.00 do 18.00 – od poniedziałku do piątku; 
• od 8.00 do 14.00 – w soboty.
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Miejska spółka  
inwestuje w ekologię 

https://pzogliwice.pl/
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ekoloGia

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEbA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘgLOWE?

 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

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

DOTACJA Z WFOŚigW – pROgRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKóW (CEEb)

pORóWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego 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.

SZERSZE INFORMACJE: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 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.

Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do bazy 
CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Masz na to czas do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo uruchomionych instalacji – 14 dni od dnia 
ich pierwszego uruchomienia.
Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl. Do rejestracji 
konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

pOŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚigW  
I uZYSKAJ DO 100% ZWROTu KOSZTóW INWESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

ZasięG Miasto Gliwice caŁy kRaj
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
obejmuje również budynki wielorodzinne  X

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 10 tys. zł

nabór ciągły i refundacja  
od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

dla kotłów gazowych  
do max. 10 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenia, podczas których będzie można zapoznać 
się z wytycznymi programu dotacyjnego „Czyste Powietrze”. Spotkania odbędą się w formie on-line w aplikacji Microsoft Teams 
(istnieje również możliwość dołączenia poprzez przeglądarkę Chrome). 

Szkolenia są planowane: 28 października, 18 listopada i 9 grudnia o godz. 16.30. Link aktywacyjny jest dostępny na stronie 
Gliwice.eu, (baner „Weź dotacje i wymień piec”). Będzie się uruchamiał w dniu szkolenia, 15 minut przed jego rozpoczęciem.

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/
https://gliwice.eu/
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z miasta

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki 
samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy 
je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie 
zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic w 17 spółkach na 
koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy ostatnią część cyklu poświęconego spółkom 
miejskim – tym razem prezentujemy spółki, w których Miasto Gliwice ma mniejszościowe udziały: 
Remondis Sp. z o.o., KSSE SA, Tramwaje Śląskie SA i Walcownię Metali Nieżelaznych „ŁAbędy” S.A.

W Remondis Gliwice Sp. z o.o. 
Miasto Gliwice posiada 20% 
udziałów. Spółka od ponad 70 lat 
zajmuje się odbiorem odpadów 
z terenu Gliwic oraz zimowym 
utrzymaniem dróg. Odpady 
przekazywane są do instalacji 
zajmujących się ich przetwarza-
niem zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Większość odpadów 
przekazywana jest do Śląskiego 
Centrum Recyklingu przy ul. 
Rybnickiej, gdzie poddawane są 
najnowocześniejszym metodom 
przetwarzania. Remondis inwe-
stuje w nowe pojazdy odbierają-
ce odpady, dostosowując się do 
wymogów emisji spalin. Więcej 
informacji na temat spółki można 
znaleźć na stronie internetowej: 
www.remondis.pl.

Katowicka Specjalna Strefa Eko-
nomiczna SA. Miasto ma w spół-
ce 9,97% akcji. Spółka zajmuje się 
zarządzaniem terenami KSSE oraz 
kompleksową obsługą przedsię-
biorców podejmujących nowe 
inwestycje w sektorach pro-
dukcyjnych i części usługowych. 
Dzieli się na cztery Podstrefy: Gli-
wicką, Jastrzębsko-Żorską, Sosno-
wiecko-Dąbrowską oraz Tyską. 
Obecnie w KSSE działa 450 przed-
siębiorców, którzy zainwestowali 
łącznie 42 mld zł i utworzyli 80 
tys. miejsc pracy. Najważniejsze 
inwestycje realizowane w KSSE 
w 2020 r. to budowa fabryki SK 
Hi-Tech Battery Materials Po-
land w Dąbrowie Górniczej oraz 

dwóch zakładów produkcyjnych 
na terenie Podstrefy Gliwickiej 
– MonoSol Poland w Ujeździe 
(woj. opolskie) i Weber-Stephen 
Products w Zabrzu. Teren inwe-
stycyjny KSSE w Gliwicach jest już 
niemal całkowicie pełny – w 2020 
r. osiągnął stopień zagospoda-
rowania na poziomie 98%. KSSE 
SA jest marką rozpoznawaną 
na świecie, w 2020 r. uzyskała 
wyróżnienie w 5 kategoriach 
w rankingu Global Free Zones 
of the Year. Więcej informacji 
na temat spółki można znaleźć 
na stronie internetowej: www.
ksse.com.pl.

Po likwidacji linii tramwajowych na 
terenie Gliwic, w granicach admini-
stracyjnych miasta pozostał bardzo 
krótki odcinek sieci tramwajowej 
oraz zajezdnia, dlatego miasto nadal 
jest akcjonariuszem spółki Tramwa-
je Śląskie SA – posiada 2,92% akcji. 
Spółka prowadzi komunikację tram-
wajową na terenie 12 miast Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Więcej informacji na temat spółki 
można znaleźć na stronie interne-
towej: www.tramwajeslaskie.eu.

Walcownia Metali Nieżelaznych 
„ŁAbędy” S.A. Spółka działa w 
Gliwicach od ponad wieku. Zaj-
muje się produkcją specjalistycz-
nych półwyrobów walcowanych 
z miedzi oraz jej stopów (mosią-
dze, brązy i miedzionikle). Spółka 
należy do Grupy Kapitałowej 
KGHM Polska Miedź S.A. Miasto 
posiada 1,44% akcji w spółce.  
Więcej informacji na temat 
spółki można znaleźć na stronie  
www.wmn.com.pl. (mf)

SPÓŁKI Z MNIEJSZOŚCIOWYM UDZIAŁEM MIASTA

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

Jeden z nowoczesnych 
samochodów Remondis

Zimowy magazyn soli spółki Remondis

Park przemysłowy KSSE w Gliwicach

fo
t. 

M
os

qu
id

ro
n 

/ a
rc

hi
w

um
 U

M
 G

liw
ice

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 R

em
on

di
s S

p.
 z 

o.
o.

https://www.remondis.pl/en/home/
https://www.ksse.com.pl/o-ksse-1
https://www.ksse.com.pl/o-ksse-1
https://www.tram-silesia.pl/www/
http://wmn.com.pl/
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koloRy Miasta

Jedną z głównych atrakcji tego-
rocznego kulturalnego Kaczyńca 
była jubileuszowa wystawa róż-
norodnych dzieł sztuki, batiku, 
rysunku i grafiki Heleny i Józefa 
Szubów, otwarta 6 października 
w filii Centrum 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych przy 
ul. Studziennej 6.

Batik to najbardziej tajemnicza 
i pracochłonna technika z wymie-
nionych domen Szubów. W jej 
arkana wtajemniczyła mnie Lena 
(tak mówią do niej przyjaciele). 
Najpierw należy nanieść na tkaninę 

(może być też papier, drewno, skó-
ra) gorący wosk i zanurzyć w zimnej 
kąpieli barwnej. W zależności od 
koncepcji artystycznej tych kąpieli 
może być bardzo dużo. Za każdym 
razem pokrywa się kolorem inne 
partie tkaniny. Na koniec materię 
z kompozycją prasuje się przez biały 
papier. Wiedzą na ten temat Lena 
od lat dzieli się z zainteresowany-
mi w ramach prac Stowarzyszenia 
„Akademia Łucznica”, w którym 
kieruje pracownią batiku.

Zapytałam ją o tytuł wystawy: 
„40 lat minęło…”. Usłyszałam 
poetycką frazę, że to nawiązanie 

do czterech dekad przeplotu cią-
gle płynących, zmieniających się 
obrazów, które minęły jak jedna 
chwila. „Czasami są one piękne, 
czasami mocno łapiące za serce 
i… wesołe” – dodał Józef, ściąga-
jąc nas na ziemię. W końcu przez 
lata satyrycznie komentował rze-
czywistość w rybnickiej gazecie. 
Jego rysunki nie zestarzały się – 
są nadal aktualne i dalej bardzo 
zabawne.

Wracając do dzieł Leny Szuby, są 
one piękne, a ich barwna niepre-
cyzyjność i przypadkowość jest 
tylko pozorna. Artystka świetnie 

panuje nad trudną techniką 
i z wirtuozerią wykorzystuje nie-
przewidywalność batiku. Osobi-
ście chciałabym zobaczyć abs-
trakcyjne i floralne kompozycje 
Leny zaprezentowane jak witraże. 
Podświetlone obrazy powstałe 
na delikatnej tkaninie wyglądają 
bajecznie!

Mąż Leny, Józef, również tworzy 
autorskie batiki, ale odwołuje 
się w nich do ikon. Na tym nie 
koniec – rysuje satyryczne ko-
mentarze dnia codziennego, 
mieszając w swoich grafikach 
techniki. Nie lubi mówić o swojej 

twórczości, a górnolotne określe-
nia i nadinterpretacje jego dzieł 
zabawnie puentuje. Na wystawie 
pokazał m.in. spacer w deszczu 
w wysmakowanej kolorystyce 
z przewrotnym komentarzem:  
…Na Columbus Circle PADA… Chy-
ba pójdziemy do muzeum (...)… 
znowu MUZEUM. Inna grafika 
przedstawia Lenę grającą na pia-
ninie na ulicy Manhattanu.

Razem w życiu, razem w sztuce. 
I to jest dopiero sztuka!

Ewa Pokorska 
Miejski konserwator zabytków

kaczyniec kulturalnie – niemal każdy gliwiczanin wie, co kryje się pod tą nazwą. wspaniałe artystyczne 
przeżycie. co roku w październiku uliczka gliwickiej starówki ożywa wraz z otaczającymi galeriami. 
wystawy, wernisaże, pokazy, a nawet mapping – to czekało na nas i w tym sezonie. organizatorem 
czterodniowych artystycznych wydarzeń, którym patronuje wspomniana uliczka, jest okręg Gliwic-
ko-Zabrzański Związku Polskich artystów Plastyków.

aRtystycZne centRuM

józef szuba
W 1986 r. uzyskał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 
w pracowni projektowania graficznego u prof. J. Wuttke. Od 1987 r.  
współpracuje ze Stowarzyszeniem „Akademia Łucznica”, działając 
w pracowni rysunku, malarstwa, a także batiku. Najbliższy mu jest 
rysunek, pastele, grafika komputerowa i batik. Jest autorem doku-
mentalnych obrazów filmowych.

Helena szuba
W 1979 r. ukończyła dyplomem z grafiki (w pracowni prof. E. Delekty) 
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego – filię w Cie-
szynie. Od 1987 r. stale współpracuje ze Stowarzyszeniem „Akademia 
Łucznica” i prowadzi pracownię batiku. Świetny pedagog. Wielokrotnie 
nagradzana. Jej twórczość doceniła m.in. Ambasada Indonezji. Prezydent 
Gliwic nagrodził ją za całokształt twórczości w 2016 roku.

Zdjęcie z wernisażu

Batiki Heleny szuby Prace józefa szuby

ul. kaczyniec
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Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 247 
z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na 
sesji Rady Miasta Gliwice 7 października 2021 r. został 
uchwalony

miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego miasta Gliwice 

dla obszaru położonego na wschód 
od ul. ceramików uchwałą numer 

XXX/621/2021.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zo-
stał opublikowany 15 października 2021 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 6564 i wejdzie  
w życie 15 listopada 2021 r.
Z planem można się zapoznać:
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w 

Gliwicach pod adresem: bip.gliwice.eu (Rada Miasta/ 
Uchwały Rady Miasta) 

• oraz na stronie msip.gliwice.eu (Geoportale/ Geoportal 
planistyczny).

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy  
i podsumowanie, o którym mowa w art. 55 ust. 3, dostępne 
są w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka Planowanie 
przestrzenne/Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 208.

zagospodarowanie 
przestrzenne

komunikaty

ogŁoszenie
prezydenta miasta gLiwiCe

oferuje do wynajęcia pomieszczenia  
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

a1 i a4, Dtś, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic. Komunikacja miejska – linie 
autobusowe 178 i 202.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 

44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 lub e-mail: 
marketing@scl.com.pl

wydział spraw obywatelskich urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że w li-
stopadzie pojawią się nowe wzory dokumentów tożsamości. Będą one zawierały 
odciski palców i podpis posiadacza. od 7 listopada zaczną obowiązywać odmienne 
zasady ich wydawania. 

W najnowszej wersji dokumentów 
tożsamości pojawią się dodatkowe za-
bezpieczenia, czyli odciski palców, co 
w założeniu ustawodawcy ma zmniejszyć 
ryzyko ich fałszowania. Odciski palców, 
pobierane podczas składania wniosku 
o dowód osobisty, nie będą widoczne na 
dokumencie – zostaną zapisane w jego 
warstwie elektronicznej. Natomiast 
w warstwie graficznej, czyli na samym 
dowodzie, pojawi się odwzorowanie 
własnoręcznego podpisu jego posiada-
cza. Takie dokumenty będą otrzymywały 
osoby powyżej 12. roku życia i będą one 
ważne przez 10 lat od ich wydania. 

Nowością będzie także tzw. mobilna sta-
cja urzędnika. To rozwiązanie dla osób 
starszych, obłożnie chorych czy z niepeł-
nosprawnością, które nie mogą osobiście 
stawić się w urzędzie. Urzędnicy Wydziału 
Spraw Obywatelskich UM za pomocą mo-
bilnej stacji będą mogli pobrać od tych 
osób odciski palców, a podczas wydania 
dowodu je zweryfikować. Przenośna sta-
cja pozwoli także aktywować warstwę 
elektroniczną dokumentu, co obecnie 
jest możliwe tylko w urzędzie. Gliwice 
jako miasto na prawach powiatu będzie 
obsługiwało w tym zakresie cały powiat 
gliwicki, czyli gminy: Knurów, Pyskowice, 
Toszek, Sośnicowice, Gierałtowice, Pil-
chowice, Rudziniec i Wielowieś. Osoby, 
które chciałyby skorzystać z takiej usługi, 
powinny skontaktować się telefonicznie 
z Referatem Dowodów Osobistych Urzę-

du Miejskiego w Gliwicach (32/239-11-28 
lub 32/238-54-36) i umówić się na wizytę 
urzędnika.

wszyscy, którzy chcieliby otrzymać 
dowód osobisty według starego wzo-
ru mają czas tylko do 5 listopada, do 
godz. 12.00. Co ważne, dotychczasowe 
wydane dokumenty zachowują swoją 
ważność do określonej w nich daty. Wy-

miana wszystkich dowodów na nowe 
potrwa 10 lat.

Szczegółowe informacje na temat nowych 
dowodów osobistych będą udostępniane 
na stronie internetowej gliwice.eu (w za-
kładce Urząd Miejski – Wirtualne Biuro 
Obsługi – Karty Opisów Usług Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – Sprawy Oby-
watelskie – Dowody osobiste).  (SO)

w listopadzie nowe  
dowody osobiste!

http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
https://gliwice.eu/
https://eures.praca.gov.pl/
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oGŁosZenia
zagospodarowanie przestrzenne

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie południowo-zachodniej obwodnicy miasta  

oraz ulic ku Dołom i wójtowskiej
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1  
i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 usta-
wy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice uchwały 
nr XXX/622/2021 z 7 października 2021 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejonie połu-
dniowo-zachodniej obwodnicy miasta oraz ulic 
Ku Dołom i Wójtowskiej.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
pod adresem: bip.gliwice.eu (Rada Miasta / 
Uchwały Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycz-
nym pod adresem: geoportal.gliwice.eu/
gpt4/?permalink=53784974.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Zgodnie  
z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone 
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową na 

adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział Pla-
nowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście w Biu-
rze Obsługi Interesantów w budynku przy  

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub w bu-
dynku przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – 
na stanowiskach informacyjno-podawczych 
w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej opatrzone kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym, pod-
pisem zaufanym albo podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie od 28 paź-
dziernika 2021 r. do 25 listopada 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
(numer ewidencyjny działki i obręb lub adres). 
Do wniosku można dołączyć załącznik graficz-
ny, przedstawiający lokalizację wnioskowanego 
terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny do 
niego (w zależności od formy dostarczenia – elek-
tronicznej lub papierowej) można przygotować 
w Geoportalu planistycznym pod adresem: msip.
gliwice.eu (geoportale / Geoportal planistyczny) 
za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne 
/ Zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego, codziennie w godzinach 
pracy urzędu (z wyjątkiem sobót i dni świątecz-
nych) pod numerami telefonów: 32/338-65-10 
i 32/338-65-09.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej wsi  

oraz połączenia ul. nowy świat z ul. kosów
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1  
i 3 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 
ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwi-
ce uchwały nr XXX/623/2021 z 7 października 
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla obszaru poło-
żonego w rejonie ul. Hłaski, ul. Dolnej Wsi oraz 
połączenia ul. Nowy Świat z ul. Kosów.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stro-

nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach pod adresem: bip.gliwice.eu (Rada 
Miasta / Uchwały Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycz-
nym pod adresem: geoportal.gliwice.eu/
gpt4/?permalink=53718057.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego. Zgodnie 
z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, wnioski mogą być 
wnoszone w formie papierowej lub elektro-
nicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową 

na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Planowania Przestrzennego,  
ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście w Biurze 
Obsługi Interesantów w budynku przy  

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice lub w bu-
dynku przy ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – 
na stanowiskach informacyjno-podawczych 
w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem oso-
bistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie od 28 paź-
dziernika 2021 r. do 25 listopada 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, na-
zwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 
(numer ewidencyjny działki i obręb lub adres). 
Do wniosku można dołączyć załącznik graficz-
ny, przedstawiający lokalizację wnioskowanego 
terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny do 
niego (w zależności od formy dostarczenia – elek-
tronicznej lub papierowej) można przygotować 
w Geoportalu planistycznym pod adresem: msip.
gliwice.eu (geoportale / Geoportal planistyczny) 
za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne 
/ Zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego, codziennie w godzinach 
pracy urzędu (z wyjątkiem sobót i dni świątecz-
nych) pod numerami telefonów: 32/338-65-10 
i 32/338-65-09.

ogŁoszenie
prezydenta miasta gLiwiCe

ogŁoszenie
prezydenta miasta gLiwiCe

inFoRMacja sZcZeGÓŁowa o ocHRonie DanycH osoBowycHZBieRanycH PRZeZ uRZĄD Miejski w GliwicacH1

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

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

do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

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

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

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

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym).

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

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

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

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

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

https://bip.gliwice.eu/
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=53784974
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=53784974
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu/
https://msip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=53718057
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=53718057
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu/
https://msip.gliwice.eu/
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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oGŁosZenia
oferty praCyzagospodarowanie przestrzenne

 

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.

● elektronik 
wykształcenie średnie zawodowe; 
zakres obowiązków: bieżąca kontrola 
pracy urządzeń, instalacji i automa-
tyki/elektroniki; przegląd, bieżąca 
konserwacja, modernizacja i naprawa 
urządzeń; znajomość obsługi sterow-
ników Siemens S7; znajomość obsługi 
komputera; uprawnienia elektryczne 
typu „E” do 1 kV (30 kV); dobry stan 
zdrowia umożliwiający pracę w porze 
nocnej oraz prace na wysokości; mile 
widziana znajomość języka angielskiego; 
szczegółowe warunki wynagrodzenia, 
dodatkowego premiowania oraz do-
datkowych świadczenia do omówienia; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● pomoc magazyniera 
wykształcenie średnie; doświadczenie 
mile widziane; książeczka sanepidowska; 
zakres obowiązków: pomoc przy towa-
rowaniu kiosków gastronomicznych, 
odbieranie dostaw, utrzymanie ciągłości 
sprzedaży w kioskach, dbałość o porzą-
dek, montaż stoisk gastronomicznych; 
dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● specjalista/ka do spraw   
    transportu i logistyki 

wykształcenie średnie/wyższe; doświad-
czenie na podobnym stanowisku; mile 
widziane doświadczenie w transpo-
rcie międzynarodowym; znajomość 
jęz. angielskiego na poziomie umoż-
liwiającym swobodną komunikację; 
dobra znajomość pakietu MS Office; 
znajomość branży TSL; umiejętność 

planowania pracy kierowców, dobra 
organizacja pracy oraz umiejętność po-
dejmowania szybkich i trafnych decyzji 
pod presją czasu, komunikatywność, 
otwartość oraz łatwość nawiązywania 
i utrzymywania kontaktów z klientami, 
kultura osobista; zakres obowiązków: 
kompleksowa obsługa firmy w zakre-
sie organizacji transportu drogowego 
krajowego i międzynarodowego na po-
trzeby dostaw i realizacji usług świad-
czonych przez firmę (giełda transpor-
towa i własna flota), monitorowanie 
zleceń transportowych i dbałość o ich 
prawidłową realizację oraz dokumen-
tację transportową, optymalizowanie 
tras i kosztów przewozowych/analiza 
kosztów i nadzór nad rentownością 
zleceń transportowych, obsługa floty 
samochodów ciężarowych, planowa-
nie i ewidencja czasu pracy kierowców, 
zamawianie paliwa, ofertowanie oraz 
organizacja transportów międzykonty-
nentalnych na potrzeby kompleksowych 
projektów logistycznych, budowanie re-
lacji z klientami i przewoźnikami, pozy-
skiwanie nowych kontrahentów, dbanie 
o wysoką jakość usług transportowych; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● konserwator przenośników   
    taśmowych 

wykształcenie zawodowe/średnie; do-
świadczenie zawodowe na podobnym 
stanowisku; uprawnienia spawalnicze; 
konserwacja i naprawa linii mechanicz-
nej do sortowania odpadów (przenośnik 
taśmowy, separatory); dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 21 października 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

komunikaty

oBiaDy
warsztaty szkolne 

centrum kształcenia 
Zawodowego  

i ustawicznego nr 1 w Gliwicach przy ul. kozielskiej 1 
oferują świeże, domowe obiady. Prowadzimy sprzedaż 

od poniedziałku do piątku od godz. 12.30 do 15.30. koszt 
obiadu dwudaniowego wynosi 18 zł. wjazd na szkolny 

parking od ul. Daszyńskiego. Zapraszamy.

saŁatki, 
wyRoBy 

GaRMaŻeRyjne
szkolny bar sałatkowy „u króla stasia” w Gliwicach, 
przy ul. Dolnych wałów 35, oferuje sałatki, wyroby 

garmażeryjne i obiady. Bar jest czynny  
od poniedziałku do piątku, od godz. 10.00 do 17.00. 

Zapraszamy.

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

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia,  
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę roztworu mocznika 40%.
termin składania ofert: 29 października 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 29 października 2021 r. o godz. 11.01

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

ZaRZĄD BuDynkÓw MiejskicH  
i towaRZystwo BuDownictwa sPoŁecZneGo 

sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko 

inspektora ds. technicznych  
(nr ref. 007/Pk/2021)

Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• przygotowywanie dokumentacji prze-

targowej i umów na prace remontowe, 
w tym współudział przy wykonywaniu 
przedmiarów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów konieczności 
i aneksów do umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót 
związanych z bieżącą eksploatacją nie-
ruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur w pod-
ległym zakresie,

• współudział w opracowywaniu planu 
remontów gminnych nieruchomości,

• prowadzenie Książki Obiektu Budowla-
nego dla każdej nieruchomości,

• sporządzanie kosztorysów inwestor-
skich,

• uczestniczenie w zebraniach właścicieli 
lokali oraz bieżąca współpraca z przed-
stawicielami wspólnot mieszkaniowych,

• sporządzanie protokołów szkód dla firm 
ubezpieczeniowych, potwierdzanie re-
gresów i ich weryfikacja,

• odbieranie i przekazywanie gminnych 
lokali mieszkalnych oraz sporządzanie 
protokołów zdawczo-odbiorczych, kart 
stanu technicznego lokali mieszkalnych.

wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe tech-

niczne w specjalności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświad-

czenie w pracy z arkuszami kalkulacyj-
nymi,

• znajomość branży zarządzania nieru-
chomościami,

• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w dzia-

łaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie 

dodatkowym atutem,
• 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 ugrun-

towanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające po-
wyższe wymagania prosimy o przesłanie 
aplikacji (list motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl,  
z podaniem numeru referencyjnego 
i dopiskiem „Aplikacja na stanowisko in-
spektora ds. technicznych”, w terminie do  
19 listopada 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 reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego  

w rejonie ulic Daszyńskiego, stara cegielnia, Zielone wzgórze i słoneczne wzgórze 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku 
z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Gliwice 
uchwały nr XXX/624/2021 z 7 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie 
ulic Daszyńskiego, Stara Cegielnia, Zielone Wzgórze 
i Słoneczne Wzgórze.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem: 
bip.gliwice.eu (Rada Miasta / Uchwały Rady 
Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycznym 
pod adresem:  
geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=53649035.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wy-
żej wymienionego planu miejscowego. Zgodnie  
z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, wnioski mogą być wno-
szone w formie papierowej lub elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektro- 
nicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową na 

adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział 
Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A,  
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście w Biurze Ob-
sługi Interesantów w budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice lub w budynku przy  
ul. Jasnej 31A, 44-122 Gliwice – na stanowi-
skach informacyjno-podawczych w godzinach 
pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres 
e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie od 28 paździer-
nika 2021 r. do 25 listopada 2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb lub adres). Do wniosku 
można dołączyć załącznik graficzny, przedstawiają-
cy lokalizację wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny 
do niego (w zależności od formy dostarczenia – 
elektronicznej lub papierowej) można przygotować 
w Geoportalu planistycznym pod adresem: msip.
gliwice.eu (geoportale / Geoportal planistyczny) 
za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / 
Zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania Prze-
strzennego, codziennie w godzinach pracy urzędu 
(z wyjątkiem sobót i dni świątecznych) pod nu-
merami telefonów: 32/338-65-10 i 32/338-65-08.

ogŁoszenie
prezydenta miasta gLiwiCe

inFoRMacja sZcZeGÓŁowa o ocHRonie DanycH osoBowycHZBieRanycH PRZeZ uRZĄD Miejski w GliwicacH1

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

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych

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

wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwa-
rzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie 

publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści 
wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych 
osobowych

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

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

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

osobowych

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

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

danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa 

to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Sposoby realizacji przysługujących 
praw

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

elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu 

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

Informacja o wymogu/ dobrowolności 
podania danych oraz konsekwencjach 

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

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

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

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

https://gliwice.praca.gov.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
http://www.pec.gliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/
http://geoportal.gliwice.eu/gpt4/?permalink=53649035
mailto:pp@um.gliwice.pl
https://msip.gliwice.eu/
https://msip.gliwice.eu/
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/regulamin-organizacyjny#MJO
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
https://bip.gliwice.eu/storage/or/zo-2019-84.pdf
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oGŁosZenia

nr naboru: ZDM-kP.110.1.27.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

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

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

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

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

czych i prowadzenie rozliczeń finanso-
wych prowadzonych zadań, kontrola 
zgodności realizacji prac budowlanych 
z przyjętym przez inwestora harmono-
gramem, zatwierdzenie harmonogra-
mów prac budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym 
i egzekwowanie od wykonawcy re-
alizacji robót naprawczych.

5. Prowadzenie czynności związanych ze 
sporządzeniem i rozliczeniem inwe-
stycji w postaci dowodu księgowego 
i przekazaniem jako środka trwałego 
PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinanso-
wań inwestycji i ich rozliczanie.

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

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek związany z projek-
towaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowa. 

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako 
wykonawca, nadzór lub zamawia-
jący, związanym z realizacją robót 
budowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.

2. wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile wi-
dziane uprawnienia w specjalności 
drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

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

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przedmio-
towym stanowisku, w szczególności: 
o samorządzie gminnym, o pracow-
nikach samorządowych, o drogach 
publicznych, Prawa budowlanego, 
o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Kodeksu postępo-
wania administracyjnego, rozporzą-
dzenia w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Prawa zamówień publicznych, ustawy 
o finansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. wymagane dokumenty i oświad-
czenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie zdm.bip.gliwice.

eu/ w zakładce naBoRy.
oświadczenia, cV oraz list  
motywacyjny muszą być  

własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 10 listopada 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

b) 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 chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym nume-
rze referencyjnym. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/300-86-33. Ostateczna data 
i godzina testu merytorycznego i rozmo-
wy kwalifikacyjnej zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. Publi-
kacja wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 15 listopada 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
17 listopada 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

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

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

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

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

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

numer naboru: ZDM-kP.110.1.28.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk 

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
1. Nadzór nad systemami informa-

tycznymi Zarządu Dróg Miejskich.
2. Administrowanie aplikacjami 

wspierającymi pracę Zarządu 
Dróg Miejskich.

3. Administrowanie siecią kompu-
terową Zarządu Dróg Miejskich.

4. Zapewnienie ciągłości działania 
sprzętu informatycznego oraz 
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich.

5. Udzielanie pomocy pracowni-
kom Zarządu Dróg Miejskich 
w zakresie technologii informa-
tycznych.

6. Bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe informa-

tyczne.
2. Minimum 2 lata doświadczenia 

pracy na podobnym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych.

4. Niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

5. Prawo jazdy kat. B.
6. Znajomość języka angielskiego 

w stopniu umożliwiającym ro-
zumienie dokumentacji technicz-
nej.

7. Posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzy-
manie ciągłości pracy systemów 
informatycznych oraz stanowisk 
pracy wyposażonych w kompu-
tery.

8. Znajomość na poziomie admini-
strowania systemami informa-
tycznymi w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa Fire-

wall,
c) systemy operacyjne (Win-

dows Server 2008/2012/2016 
oraz Windows 10),

d) administrowanie domeną Mi-
crosoft Active Directory oraz 
dystrybucją poprawek dla 
serwerów i stacji końcowych,

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

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 
6.7.,

g) biurowy sprzęt peryferyjny.
wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość przepisów prawa z za-

kresu informatyzacji podmiotów 
publicznych (ustawa o dostępie 
do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, 
Kodeks postępowania admini-
stracyjnego).

2. Znajomość obsługi baz danych 
Microsoft SQL Server 2008 / 2012 
/ 2014.

3. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

4. Umiejętność podejmowania sa-
modzielnych decyzji. 

5. Znajomość zakresu działalności 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyj-
ność, odpowiedzialność za po-
wierzone zadania, silne nastawie-
nie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, 
odporność na stres.

informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. W wyjątkowych sytuacjach moż-
liwa praca w systemie zmiano-
wym.

3. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

4. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

5. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

6. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

7. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

8. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje.

5. formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce naBoRy.

oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 

podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 10 listopada 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem nabo-
ru – decyduje data wpływu 
dokumentów do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwali-
fikacyjnej zostanie opublikowana 
na stronie internetowej www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY wraz 
z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 15 listopada 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 17 listopada 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pra-
cy: do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwali-
fikacyjnej.
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 reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach (ul. Płowiecka 
31) oraz pod ogłoszeniem o na-
borze opublikowanym na www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABO-
RY.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

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

numer naboru: ZDM-kP.110.1.29.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze w Referacie 
centrum sterowania Ruchem w pełnym wymiarze 

czasu pracy (4 etaty)
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sy-
gnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie no-
wych procedur i programów sy-
gnalizacji świetlnej dotyczących 
funkcjonowania tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi infrastrukturę tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średni-
cowej oraz sygnalizacje świetlne 
na terenie miasta Gliwice,

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

5. prowadzenie i planowanie inwe-
stycji związanych funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnali-
zacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się 
na terenie miasta Gliwice oraz 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej na terenie miasta Gli-
wice pod kątem bezpieczeństwa, 
zachowania płynności ruchu itp., 

7. przygotowanie i gromadzenie 
dokumentów do archiwizacji 
związanych z tunelem w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej  oraz 
sygnalizacji świetlnych na terenie 
miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratow-
nictwa Gliwice, Strażą Miejską, 
Policją i innymi organami admini-
stracji, samorządów, kolei i innych 
zarządców dróg, w zakresie pro-
jektów dotyczących bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej spra-
wozdawczości,

10. przygotowywanie propozycji 
robót z zakresu prowadzonych 
zadań.

wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sy-
gnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o dro-
gach publicznych, ustawy Prawo 
o ruchu drogowym,

3. obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym,

4. prawo jazdy kat. B.

wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gli-

wice,
2. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
3. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
4. umiejętność podejmowania sa-

modzielnych decyzji,
5. znajomość zakresu działalności 

Zarządu Dróg Miejskich w Gliwi-
cach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31, 
II piętro, dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych,

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

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

4. praca na wysokości powyżej 3 m,
5. konieczne wyjścia lub wyjazdy 

poza stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzie-

lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny),

8. praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu,

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, staż pra-
cy i kwalifikacje, zaświadczenie 
z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce naBoRy.

oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 

podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 29 października 2021 r. do 
godz. 14.30 w Biurze Obsługi Intere-
santów Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty 
należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu doku-
mentów do Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) 
do uzyskania informacji o nadanym 
numerze referencyjnym. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod nu-
merem 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 kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 2 listopada 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 4 listopada 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia 

pracy: 
• do uzgodnienia dla 3 stanowisk,
• od 1 lutego 2022 r. dla 1 stano-

wiska.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego lub rozmowy kwalifi-
kacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

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

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

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

oferty praCy
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oGŁosZenia
nieruChomośCioferty praCy

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990)

i ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż: garażu nr 3 położonego przy  
ul. ligonia 37 i lokalu mieszkalnego nr 37 położonego przy ul. Dunikowskiego 11, 

które zostały ogłoszone na 8 listopada 2021 r., zostają odwołane.
Przyczyną odwołania przetargów jest podanie błędnej informacji w ogłoszeniu opublikowanym 
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

mieszkaLne

uŻytkowe

LokaLe na sprzedaŻ

ul. FloRiaŃska 22, lokal nr 1, 
parter, pow. 54,59 m2 + piwni-
ca: 13,51 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 8 listopada 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
178 600,00 zł
wadium: 17 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 2 listopada 2021 r.

ul. sieMiŃskieGo 11, lokal 
nr 12, ii piętro, pow. 58,00 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
194 100,00 zł
wadium: 19 500,00 zł
termin oględzin: 5 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do 
2 listopada 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

ul. MetalowcÓw 6a, lokal nr 2, 
i piętro, pow. 25,07 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do wc na 
klatce schodowej (stanowiącego 
część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 
9.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
52 000,00 zł
wadium: 5200,00 zł

termin oględzin: 3 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do  
29 października 2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellon-
ki 9, telefon: 32/234-22-89.
termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

ul. MetalowcÓw 6a, lokal  
nr 4, poddasze, pow. 45,04 m2, 
1 pokój, kuchnia, 2 komórki, 
z dostępem do wc na klatce 
schodowej (stanowiącego część 
wspólną nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
90 000,00 zł
wadium: 9000,00 zł
termin oględzin: 3 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do  
29 października 2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellon-
ki 9, telefon: 32/234-22-89.
termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

ul. RÓŻy lukseMBuRG 24, lokal 
nr 2, parter, pow. 45,06 m2 + piw-
nica: 6,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 
11.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
159 700,00 zł
wadium: 16 000,00 zł
termin oględzin: 3 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-

nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do  
29 października 2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellon-
ki 9, telefon: 32/234-22-89.
termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

ul. DunikowskieGo 1, lokal 
nr 13, ii piętro, pow. 23,36 m2, 
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, 
przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 15 listopada 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
91 200,00 zł
wadium: 9200,00 zł
termin oględzin: 4 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do  
2 listopada 2021 r. z ROM 3, ul. Pszczyń-
ska 44c, telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.

ul. RÓŻy lukseMBuRG 41, lo-
kal nr 3, i piętro, pow. 51,90 m2  
+ piwnica: 6,90 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
183 800,00 zł
wadium: 18 400,00 zł
termin oględzin: 10 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi – prosimy kontaktować się do 8 listopada 
2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 
32/234-22-89.
termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

ul. stRZoDy 6, lokal nr iV, parter, 
pow. 44,25 m2, 2 pomieszczenia, 
wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 8 listopada 2021 r., godz. 
9.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
205 900,00 zł
wadium: 20 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 2 listopada 2021 r.

ul. wolności 20, lokal nr i, par-
ter, pow. 175,52 m2 + 2 piwnice:  
27,30 m2, 6 pomieszczeń, 4 kory-
tarze, 3 sanitariaty, wc, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 8 listopada 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
366 600,00 zł
wadium: 36 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 2 listopada 2021 r.

ul. GwiaZDy PolaRnej 54, lokal 
nr V, parter, pow. 15,93 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
28 300,00 zł
wadium: 2900,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do  
4 listopada 2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, 
telefon: 32/234-22-89.
termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

ul. DwoRcowa 40D, lokal nr 1, 
parter, pow. 52,20 m2, 1 pomiesz-

czenie, lokal do generalnego re-
montu, wspólnota mieszkaniowa 
poinformowała ZGM, że stropy nad 
piwnicami w całym budynku (sta-
nowiące część wspólną nierucho-
mości) wymagają przeprowadzenia 
remontu
termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 
9.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
69 300,00 zł
wadium: 7000,00 zł
termin oględzin: 9 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do 
5 listopada 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

ul. taRnoGÓRska 20a, lokal nr i, 
parter, pow. 64,75 m2, 4 pomiesz-
czenia, korytarz, pomieszczenie 
sanitarne, wc, lokal do general-
nego remontu, do wymiany strop 
drewniany pomiędzy lokalem użyt-
kowym a mieszkaniem na i piętrze
termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
176 400,00 zł
wadium: 17 700,00 zł
termin oględzin: 8 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do  
4 listopada 2021 r. z ROM 6, ul. Chorzow-
ska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

ul. nasyP 4a, lokal nr i, parter, 
pow. 48,39 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 listopada 2021 r., godz. 
11.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
101 900,00 zł
wadium: 10 200,00 zł
termin oględzin: 9 listopada 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami – prosimy kontaktować się do 
5 listopada 2021 r. z ROM 2, Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 16 listopada 2021 r.

ul. wysZyŃskieGo 14D, lo-
kal nr V, piwnica, parter, i pię-
tro, pow. 1147,79 m2, piwnica:  
22 pomieszczenia, 6 korytarzy,  
1 pomieszczenie sanitarne i wc, 
parter: 9 pomieszczeń, 9 korytarzy, 
1 pomieszczenie sanitarne, 6 wc, 
i piętro: 4 pomieszczenia, 3 kory-
tarze, sala główna, 3 wc, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
2 029 200,00 zł
wadium: 101 500,00 zł
termin oględzin: 18 listopada 2021 r.  
i 8 grudnia 2021 r. W oględzinach jednocze-
śnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami – prosimy kon-
taktować się odpowiednio do 15 listopada  
2021 r. i 6 grudnia 2021 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 14 grudnia 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach 
oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania coViD-19 
w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu 
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM 
przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / sprzedaż nieruchomości i przetargi 
na wysokość czynszu. szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 

32/338-39-69.

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

prezydent miasta gLiwiCe
zawiadamia

nabór nr kD.210.48.2021.iR-9
urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze  
w wydziale inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(na stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje doty-
czące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 15 listo-
pada 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski 
w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
(decyduje data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji należy do-
łączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

ZaRZĄD BuDynkÓw MiejskicH ii towaRZystwo  
BuDownictwa sPoŁecZneGo sp. z o.o. w Gliwicach

oFeRta PRacy na stanowisko  
insPektoRa naDZoRu Ds. BuDowlanycH

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2.
wymiar etatu: 1,0.
Zakres obowiązków:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania 

i właściwego stanu technicznego nieruchomo-
ści, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

• sporządzanie protokołów z przeprowadzonych 
kontroli,

• przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń 
awaryjnych w sprawach uszkodzeń, usterek, 
wadliwego działania urządzeń i instalacji oraz 
elementów budynków, 

• zlecanie napraw i remontów wynikających ze 
zgłoszeń, kontrola ich wykonania i rozliczanie,

• prowadzenie książek obiektów budowlanych dla 
każdego obiektu oraz kompletowanie dokumen-
tów dotyczących obiektów budowlanych w za-
kresie ustalonym w obowiązujących przepisach 
prawa budowlanego i przepisach wykonawczych,

• sprawowanie nadzoru technicznego nad wy-
konywanymi pracami remontowymi i konser-
wacyjnymi,

• sprawdzanie jakości wykonywanych remontów,
• wykonywanie przeglądów rocznych budowla-

nych oraz sporządzanie protokołów,
• udział w komisjach powykonawczych prac re-

montowych,
• samodzielne rozwiązywanie problemów tech-

nicznych,
• obsługa korespondencji dotyczącej bieżącej 

obsługi mieszkańców,
• rozpatrywanie podań lokatorów,
• bieżąca współpraca z przedstawicielami wspól-

not mieszkaniowych,
• przekazywanie i odbiór lokali mieszkalnych, 

użytkowych i garażowych,
• sporządzanie kart stanu technicznego przeka-

zywanych lokali.

wymagania:
• wykształcenie wyższe lub średnie budowlane 

+ uprawnienia budowlane,
• mile widziane doświadczenie w pracy związanej 

z administrowaniem nieruchomościami, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w budow-

nictwie,

• znajomość oprogramowania MS Office,
• znajomość przepisów z zakresu prawa bu-

dowlanego oraz umiejętność stosowania ich 
w praktyce,

• umiejętność prowadzenia korespondencji z in-
teresantami (odpowiedzi na pisma, prośby),

• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
• prawo jazdy kat. B + samochód.
kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 

pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pełne wsparcie doświadczonego zespołu,
• szkolenia umożliwiające rozwój pracowników.
wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31 paź-
dziernika 2021 r.:
• za pośrednictwem poczty na adres – Zarząd 

Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o., ul. Warszawska 35B, 
44-100 Gliwice, pok. 406,

• drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@
tbs2.pl.

W przypadku złożenia dokumentów drogą elektro-
niczną należy podpisać dokumenty, wykonać ich 
skan lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy. Informujemy, że skontak-
tujemy się z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych 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).”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu: 32/300-00-48.

numer naboru 
Do/8/2021

Miejski Zarząd 
usług komunalnych 

w Gliwicach,  
ul. strzelców Bytomskich 25c, 

zatrudni pracownika na  
stanowisko urzędnicze referenta 
ds. sekretariatu i administracji  
w Dziale spraw Pracowniczych  

i organizacyjnych w pełnym  
wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie 
internetowej mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do  
5 listopada 2021 r. do godz. 12.00 w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które 
wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-04-35.

Przedsiębiorstwo 
Remontów ulic  
i Mostów s.a.  

w Gliwicach zatrudni:
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

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

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

koparko-ładowarki (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 
zawodowych i zdobycie uprawnień.
Dokumenty można przesyłać pocztą elektronicz-
ną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub 
jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również składać osobiście 
w siedzibie 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:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich da-
nych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia 
postępowań przygotowawczych, wykrywania 
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania 
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych – RODO)”.

http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
mailto:kadry@tbs2.pl
mailto:kadry@tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGŁosZenia
nieruChomośCi

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości obejmującej:
• działki nr: 466/16, 883/1, 897/2, 1222, 1462/1, 

1464/1, 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1, 
2678/1, 2604/5, o łącznej pow. 1,2685 ha, za-
pisanej w kw nr kR1B/00027177/7, położonej 
w gminie Zembrzyce, powiecie suskim, woje-
wództwie małopolskim, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice. 

termin przetargu: 16 listopada 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 293 400,00 zł
w tym: 210 611,00 zł – cena zawiera 23% podatek VAT,
82 789,00 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie  
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
wadium: 29 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 9 listopada 2021 r.
----------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności:
kompleksu nieruchomości obejmującego nie-
zabudowaną działkę nr 211 oraz zabudowaną 
działkę nr 207, obręb sikornik, położonego przy 
ul. nowy świat w Gliwicach, stanowiącego wła-
sność Miasta Gliwice:
• działka nr 207, obręb sikornik, użytek:  

B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0499 ha, 
zapisana w kw nr Gl1G/00029203/9,

• działka nr 211, obręb sikornik, użytek:  
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0378 ha, 
zapisana w kw nr Gl1G/00031884/3;

Łączna powierzchnia działek: 0,0877 ha.
termin przetargu: 16 grudnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 328 100,00 zł
w tym: 317 130,00 zł – cena zawiera 23% podatek VAT;
1 010 970,00 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie  
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług – t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
wadium: 132 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 9 grudnia 2021 r.
----------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości:
• prawo własności działki nr 1168, obręb stare 

Miasto, o pow. 0,0466 ha, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane,

• prawo własności działki nr 1169, obręb stare 
Miasto, o pow. 0,0017 ha, użytek B – tereny 
mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charakterze usługo-
wym o numerze ewid. 2250, o pow. użytkowej 
1630,81 m2, położonym przy ul. stanisława Mo-
niuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona 
jest księga wieczysta nr Gl1G/00058759/3.
termin przetargu: 21 grudnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*.
cena wywoławcza nieruchomości: 3 299 000,00 zł brutto 
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.
wadium: 329 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 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.gliwice.eu w zakładce oferta 
nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targów 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 ewen-
tualnej zmianie adresu 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 nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

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

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

urzędowe / wykazy nieruchomości  
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

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

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

urzędowe / wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, sta-
nowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 169/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• wykaz nr 210/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• wykaz nr 212/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• wykaz nr 220/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• wykaz nr 221/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• wykaz nr 223/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• wykaz nr 224/2021 do 8 listopada 2021 r.

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące  
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 225/2021 do 4 listopada 2021 r.,
• wykaz nr 226/2021 do 4 listopada 2021 r.

prezydent miasta gLiwiCe
informuJe,

prezydent miasta gLiwiCe
informuJe,

Do wynajęcia  
OD ZaraZ 

lokal użytkowy  
na prowadzenie działalności gospodarczej,

andersena 2-4/u1,
lokal wyremontowany,  

ogrzewanie c.o. miejskie,  
bieżąca woda,  

profesjonalny zarządca nieruchomości,  
atrakcyjna oferta cenowa.

lp. powierzchnia, 
piętro

liczba po-
mieszczeń

cena za 
m2 + Vat

1. 116,40 m2, 
parter

4 pomiesz-
czenia

(1 x sala 
sprzedaży,  

2 x zaplecze,  
1 x WC)

20 zł

Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy  
o kontakt z Działem Zasobów Własnych,  

pokój 101-103, ZBM I TBS Gliwice, ul. Dolnych 
Wałów 11, tel. 32/33-92-937/-969, 506-494-316.

ZaRZĄD BuDynkÓw 
MiejskicH i towaRZystwo 

BuDownictwa  
sPoŁecZneGo sP. Z o.o. 

w Gliwicach, ul. Dolnych wałów 11,
ogłasza

PRZetaRG PiseMny nieoGRanicZony
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. Zwycię-

stwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu. 
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC,  

2 – komunikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Prawa, roszczenia i ograniczenia: roszczenie dotychcza-

sowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształ-
ceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela 
nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.

7. Część lokalu o powierzchni 188,87 m2 jest obecnie wy-
najmowana. Wynajmujący oświadcza, że część lokalu 
stanowiąca przedmiot najmu będzie również przed-
miotem sprzedaży osobie trzeciej. 

8. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
1460/10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą 
stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą  
KW nr  GL1G/00070821/9.

10. nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb Stare 
Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

11. cena wywoławcza: 1 116 000,00 zł.
12. wadium: 55 800,00 zł.

wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie.

13. część nieruchomość, nieobjęta umową najmu, zostanie 
udostępniona w celu oględzin 25 listopada 2021 r. 
w godzinach od 10.00 do 11.00.

14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 27 grudnia 2021 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim SA, nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

15. termin i miejsce otwarcia ofert: 31 grudnia 2021 r., 
godz. 10.00 (część jawna), sala konferencyjna – pokój 
121, na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

16. oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – aktualny 

odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone 

za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspól-
ników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie  
w  procesie zawierania umowy – w przypadku uczest-
nictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wadium wraz z pisemną 
informacją o numerze konta, na które ma ono zostać 
zwrócone – w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fi-
zycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i spo-
sób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

17. oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach w Biu-
rze Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, w terminie 
do 27 grudnia 2021 r., godz. 15.00.

18. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracyjny ZBM I TBS 

Sp. z o.o.,
• winny mieć następujące opis: 

,,oFeRta na ZakuP lokalu uŻytkoweGo  
PRZy ul. Zwycięstwa 12 – nie otwieRać PRZeD 

31 GRuDnia 2021 R.”.
19. osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w ter-
minie 30 dni od daty zamknięcia przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokalu użytkowego. 

20. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarządowi Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej  

ZBM i tBs sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe  
informacje na temat warunków przetargu można  
uzyskać pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/559/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• nr ZGM/576/2021 – 577/2021 do 8 listopada 2021 r.,
• nr ZGM/612/2021 – 618/2021 do 9 listopada 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komu-
nalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

prezydent miasta gLiwiCe
informuJe,

Górnośląski  
akcelerator  

Przedsiębiorczości 
Rynkowej sp. z o.o.  

z siedzibą  
w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  

ul. wincentego Pola 16,  
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 

ogłasza zaproszenie do przetargu 
ustnego ograniczonego mającego  
na celu sprzedaż  nieruchomości  

opisanej poniżej.
w skład mienia objętego przetargiem wcho-
dzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb 
Bojkowskie Pola, obejmująca działkę nr 221/22 
o powierzchni 0,2523 ha, ujawniona w księdze 
wieczystej nr Gl1G/00134014/6, prowadzonej 
przez sąd Rejonowy w Gliwicach Viii wydział ksiąg 
wieczystych. 

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysłu-
guje prawo własności nieruchomości na podstawie 
aktu notarialnego z 1 marca 2017 r., repertorium A  
nr 999/2017, sporządzonego przez Krzysztofa Dy-
kacza – notariusza w Gliwicach. Prawo własności 
na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsię-
biorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
w księdze wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetar-
gu nie jest przedmiotem zobowiązań i nie jest 
obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. 
Służebności wpisane w dziale III księgi wieczystej  
nr GL1G/00134014/6 nie są wykonywane po działce 
nr 221/22.
Nieruchomość przeznaczona jest pod działalność 
lotniczą.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny 
metra kwadratowego netto nieruchomości.
cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadrato-
wego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto 
(słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł 
brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć zło-
tych i zero groszy).
cena wywoławcza netto całej nieruchomości,  
tj. działki o numerze 221/22 wynosi: 504 600,00 zł 
(słownie: pięćset cztery tysięcy sześćset złotych 
i zero groszy).
cena wywoławcza brutto całej nieruchomości,  
tj. działki o numerze 221/22 wraz z 23% podatkiem 
VAT wynosi: 620 658,00 zł (słownie: sześćset dwa-
dzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 
i zero groszy).
Minimalne postąpienie wynosi: 10 zł netto/m2.
liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wy-
sokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych i zero groszy), płatnego na rachunek banko-
wy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer: 
68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do 
3 listopada 2021 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 
4 listopada 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Górno-
śląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, 
pomieszczenie nr 102.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie 
„Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (da-
lej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym 
terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści okre-
ślonej w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, 
do 4 listopada 2021 r. do godz. 11.30 w siedzibie 
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje 
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą 
organizator przetargu udostępnia zainteresowanym 
w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skie-
rowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie 
od 28 października 2021 r., godz. 8.00 do 3 listopada 
2021 r., godz. 15.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony 
w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepad-
kowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie 
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania której-
kolwiek z ofert.

Górnośląski akcelerator 
Przedsiębiorczości  

Rynkowej sp. z o.o.  
z siedzibą w Gliwicach, 

44-100 Gliwice,  
ul. wincentego Pola 16, tel. 32/33-93-110, 

faks 32/33-93-117, 
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego 

ograniczonego mającego na celu  
sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

w skład mienia objętego przetargiem wchodzi nierucho-
mość położona w Gliwicach, obręb nowe Gliwice, rejon  
ul. Bojkowskiej, złożona z działki nr 533 o powierzchni  
0,4258 ha oraz działki nr 534 o powierzchni 0,4695 ha,  
tj. o łącznej powierzchni 0,8953 ha.

Działki nr 533 i 534 powstały w wyniku podziału nieruchomo-
ści położonej w Gliwicach w obrębie Nowe Gliwice w rejonie  
ul. Bojkowskiej, oznaczonej jako działki nr 18/1, 18/2, 408/1, 
408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 408/7, 496, 497, 499, 
500, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, ujawnionej w księ-
dze wieczystej nr GL1G/00044739/6, prowadzonej przez 
Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytko-
wania wieczystego nieruchomości na podstawie aktu nota-
rialnego z 18 grudnia 2018 r., repertorium A nr 4525/2018, 
sporządzonego przez Ewę Katarzynę Kuźniak – notariusza 
w Katowicach. Prawo użytkowania wieczystego nierucho-
mości na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębior-
czości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze 
wieczystej zostało ujawnione.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest 
przedmiotem zobowiązań i nie jest obciążona ograniczonymi 
prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III księ-
gi wieczystej nr GL1G/00044739/6 nie są wykonywane po 
działkach nr 533 i 534.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i reali-
zację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: 
informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, 
materiały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, 
projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra 
kwadratowego netto nieruchomości.
cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. 
nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście 
złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście 
czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
cena wywoławcza netto całej nieruchomości, składającej 
się z działek o numerach 533 i 534, wynosi: 1 790 600,00 zł 
(słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy 
sześćset złotych i zero groszy).
cena wywoławcza brutto całej nieruchomości, składającej 
się z działek o numerach 533 i 534, wraz z 23% podatkiem 
VAT wynosi: 2 202 438,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście 
dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie wynosi: 10 zł netto/m2.
liczba  postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 
90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych i ze-
ro groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Gliwicach, numer: 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, 
w terminie do 3 listopada 2021 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się  
4 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach 
przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwa-
lifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfika-
cji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej 
oferty o treści określonej w SIWP, wraz z wymaganymi do-
kumentami, do 4 listopada 2021 r. do godz. 9.30 w siedzibie 
organizatora przetargu.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy 
opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastruktu-
rze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia 
zainteresowanym w formie elektronicznej, po uprzedniej 
prośbie skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w ter-
minie od 28 października 2021 r., godz. 8.00 do 3 listopada  
2021 r., godz. 15.00.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, 
zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze 
przetargu od zawarcia umowy przeniesienia własności nieru-
chomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach 
określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia prze-
targu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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inteRnet

chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

aby uzyskać Profil Zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni 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 lub 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,
 pobrać unijny certyfikat coViD,
 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: bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

waRto wieDZieć

https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
https://login.gov.pl/login/main
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne

