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aRena GlIWIce / SPoRT

arena Gliwice stawia na sportowe  
zaangażowanie

Wraz z początkiem roku w arenie Gli-
wice ruszył projekt wirtualnego kibi-
cowania. co takiego w styczniu dzieje 
się w gliwickim obiekcie? 
Mimo że wydarzenia masowe są 
zawieszone, Arena Gliwice nie 
stoi pusta. W okresie koncer-
towych przestojów w obiekcie 
wciąż wiele się dzieje – to za 
sprawą rywalizacji sportowych.

Gliwicka hala na co dzień jest do-
mem dla dwóch lokalnych drużyn: 
Piasta Gliwice Futsal i GTK Gliwice. 
Zawodnicy klubów kilka razy w ty-
godniu niestrudzenie przygoto-
wują się do ligowych rozgrywek. 
Na Małej Arenie rozgrywane są 
mecze STATSCORE Futsal Ekstra-
klasy i Energa Basketligi. 

Od dłuższego czasu, ze wzglę-
du na sytuację pandemiczną, 
sportowe spotkania rozgrywa-
ne są bez udziału publiczności. 
Dostosowując się do sytuacji, 
Arena Gliwice wraz z począt-
kiem nowego roku zaprasza 
kibiców na mecze w sposób 
wirtualny. Oznacza to, że za 

pomocą internetu można nie 
tylko zobaczyć transmisję gli-
wickich rozgrywek, ale także 
kibicować.

Fani lokalnych drużyn mają 
szansę zaznaczyć swą obecność 
na meczu dzięki aplikacji Zoom. 
Chodzi o to, by gliwiccy spor-
towcy poczuli wsparcie kibiców, 
dlatego twarze ochotników bio-
rących udział w projekcie Areny 
Gliwice zostają wyświetlone na 
ekranach LED rozmieszczonych 
wokół boiska.

Warto zdecydować się na tę 
formę. Dzięki współpracy Areny 
Gliwice z firmami transmitującymi 
mecze, rozgrywki można zobaczyć 
legalnie, z bezpiecznego źródła 
i co najważniejsze – bez dodat-
kowych opłat!

W ten sposób w ubiegły czwar-
tek, podczas meczu GTK Gliwi-

ce kontra Anwil Włocławek, 
dzięki uprzejmości platformy 
Emocje.TV grupa wiernych ki-
biców uczestniczyła w meczu 
bezpiecznie, ze swoich domów.  

Jak dołączyć do projektu? 
Sposób jest prosty. Przede 

wszystkim warto obserwować 
stronę Areny Gliwice na Fa-
cebooku. W dniu rywalizacji, 
dosłownie kilka minut przed 
meczem gliwickiej drużyny, 
dodawany jest post zachęca-
jący do uczestnictwa w akcji, 
z linkiem do Zooma.

Obserwuj działania Areny Gli-
wice na: www.facebook.com/
arenagliwice.official i baw się 
dobrze!   (Arena Gliwice)
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Pierwotnie następcą Mk Rhetta miał być William Shaquille Goodwin. Po podpisaniu kontraktu zawodnik przestał się jed-
nak kontaktować z klubem i pomimo wykupionego biletu lotniczego ostatecznie nie wsiadł do samolotu i nie przyleciał do 
Polski. W tym momencie działacze GTk ponownie rozpoczęli poszukiwania nowego zawodnika i tym razem wybór padł na 
Mario Delaša, który w przeszłości współpracował już z trenerem Matthiasem Zollnerem.
Mierzący 207 cm Delaš urodził się 
w Splicie. Grał w drużynach chor-
wackich i litewskich, reprezento-
wał też barwy klubów z Hiszpanii, 
Estonii, Włoch i Węgier. Wystę-
pował m.in. w węgierskim Egis 
Kormend pod wodzą Matthiasa 
Zollnera i – co ciekawe – dwu-
krotnie zagrał wówczas przeciwko 
GTK Gliwice w półfinale rozgrywek 
Alpe Adria Cup. W dwumeczu 
zdobył 31 punktów i był jednym 
z jaśniejszych gwiazd w ekipie 
rywala. W grudniu 2019 roku, po 
poważnej kontuzji kolana, Delaš 
powrócił do rodzinnego Splitu, ale 
po rozegraniu czterech spotkań 
już w styczniu trafił do włoskiego 
XL Extralight Montegranaro.

Nowy środkowy GTK był repre-
zentantem rodzimej Chorwacji 

w praktycznie wszystkich kate-
goriach wiekowych, a w 2008 
roku wywalczył z kadrą brązowy 
medal mistrzostw Europy do lat 
18 i rok później osiągnął taki sam 
sukces na mistrzostwach świata 
do lat 19. W obu tych turniejach 
znalazł się w najlepszej piątce 
czempionatu, a dodatkowo 
w mistrzostwach świata został 
wybrany MVP całego turnieju 
ze średnią 20 punktów na mecz. 
Pierwsze powołanie do kadry 
seniorskiej nadeszło w 2013 
roku i wraz z reprezentacją za-
jął 4. miejsce w Eurobaskecie, 
choć na parkiecie pojawiał się 
sporadycznie. W swojej karierze 
klubowej Delaš ma także kilka 
trofeów na koncie. Dwukrotnie 
wywalczył tytuł mistrza Litwy, po 
razie Estonii i Chorwacji.

– To oczywiście nie będzie łatwy 
proces, by wpasować się w dru-
żynę w trakcie sezonu, ale zrobię 

wszystko, co w mojej mocy, by 
szybko poznać system gry i dać 
drużynie to, czego potrzebuje naj-

bardziej –  zapewnia Mario Delaš. 
 
 (GTK Gliwice)/(kik)

Delaš nowym środkowym GTk

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://www.facebook.com/arenagliwice.official
https://www.facebook.com/arenagliwice.official
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MIeSZkaŃcY

Tradycyjnie w styczniu pra-
cownicy Wydziału Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach podsumowali 
dane z zakresu ewidencji lud-
ności z minionego roku. Czego 
można się z nich dowiedzieć? 
Według stanu na 31 grudnia 
ub. roku, 163 388 osób jest 

zameldowanych w Gliwicach 
na pobyt stały – 86 148 kobiet  
i 77 240 mężczyzn. Wraz z oso-
bami zameldowanymi czasowo 
liczba mieszkańców wynosi 
ponad 168 tys. 

Najwięcej gliwiczan mieszka 
w Sośnicy (17 270 osób). 

W pierwszej trójce uplasowały 
się także Trynek (15 358 miesz-
kańców) i Łabędy (14 542). 
Najmniej osób – 734 – zamel-
dowanych jest w Czechowi-
cach. Niewielu mieszkańców 
mają również Wilcze Gardło  
(1 135) i  Ligota Zabrska  
(1 988).

Najwięcej wśród gliwiczan 
jest 38-latków (2 946 osób). 
Mamy też jedną gliwiczankę, 
która w tym roku będzie 
świętować 115 urodziny. 
To absolutny fenomen, 
kolejnym superstulatkom 
daleko do najstarszej gli-
wiczanki i równocześnie 

najstarszej Polki – to trzy 
103-latki, również kobiety.  
Mamy też siedmioro 102-lat-
ków, czternaścioro 101-latkó-
wi i piętnaścioro 100-latków. 
W sumie w Gliwicach mieszka 
40. stulatków i ponad stulat-
ków.  
 (mf)

Gliwiczanki górą! W mieście mieszka około 8 tys. więcej pań niż panów. najwięcej mieszkańców ma  
Sośnica, a oazą spokoju są czechowice. Żyjemy coraz dłużej – mamy 40 stulatków i gliwiczan powyżej 
100. roku życia, najstarsza gliwiczanka skończy w tym roku 115 lat!

Demograficzny 
portret gliwiczanfo
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55 laptopów, drukarki, słuchawki 
i torby na laptopy zostały prze-
kazane podopiecznym Domu 
Dziecka nr 3 i Placówki Wsparcia 
Dziennego TRAMPOLINA, która 
pracuje w dzielnicach: Łabędy, 
Szobiszowice, Sośnica i Baildona, 
oraz w okolicy ul. Pszczyńskiej 
i Chorzowskiej.

– To ogromne wsparcie, zwłasz-
cza w czasie pandemii, gdy dzieci 
uczą się zdalnie. Wielu naszych 
podopiecznych z różnych wzglę-
dów nie ma dostępu do sprzętu 
komputerowego, a u nas będą 
mogli go wypożyczyć. Żeby zinte-
grować społeczność i zachęcić do 
prospołecznych zachowań, sprzęt 
będzie wypożyczany, a w zamian 
za wypożyczenie rodzina będzie 
miała za zadanie wspólnie przy-
gotować np. ciasto, które później 
skonsumuje i przesłać zdjęcia prac 
– mówi Jacek Zięba, kierownik 
Placówki Wsparcia Dziennego 
TRAMPOLINA. 

– Mamy już 168 laptopów wraz 
z myszkami i słuchawkami oraz 
109 urządzeń wielofunkcyjnych 
(skaner, drukarka, kopiarka), 

pozyskanych w ramach projektu 
„Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastępczej w okresie 
pandemii COVID-19” finanso-
wanego ze środków budżetu 
państwa i Funduszy Europejskich. 
Obawialiśmy się, że to będzie zbyt 
mało, ponieważ mamy bardzo 
wielu potrzebujących, których 
liczba ciągle się zmienia. Cieszymy 
się ze wsparcia firmy Capgemini. 
Dzięki tej pomocy mamy większe 
możliwości wspierania naszych 
podopiecznych – dodaje Julian Ja-
siński, dyrektor CPZiWR Gliwice. 

Zakup sprzętu komputerowego 
to kolejny projekt Capgemini na 
rzecz dzieci z gliwickich domów 

dziecka i placówek wsparcia 
dziennego. Spółka organizuje 
również akcje „Dzieci pod Żagla-
mi Capgemini” oraz ogólnopolski 
program „Młodzi programiści” do 
którego wciąż można dołączyć.

Przypominamy, że Placówka 
Wsparcia Dziennego TRAM-
POLINA działa w Gliwicach od 
marca 2020 r. w ramach pro-
jektu „Streetworking Gliwice”. 
Jest prowadzona przez Fundację 
Sport-Travel przy wsparciu finan-
sowym Miasta Gliwice. Dzięki tej 
inicjatywie około 90 dzieci zagro-
żonych wykluczeniem uczestniczy 
w różnych zajęciach, animacjach, 
warsztatach i wycieczkach. (mf)

z miasta

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

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

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

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

Krok III           Masz opłaty  
          pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

Dla osób, które do 27 stycznia założą i aktywują konto GePaR przygotowano 
zestawy promocyjne, m.in. bardzo gliwickie kalendarze, koszulki i kubki.

Gadżety będzie można odebrać osobiście: 21 i 28 stycznia w godz. 15.00–17.00, 
w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa, wejście od skweru Doncaster.

uWaGa! Utworzone konto musi być aktywne w GEPAR. Weryfikacja spełnienia 
warunków akcji promocyjnej odbędzie się na podstawie nr. PESEL.

Więcej informacji: Wydział Kultury i Promocji Miasta, tel. 32/23-91-271.

Pracownicy spółki capgemini sprawili nie lada niespodziankę podopiecznym  
gliwickiego centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Placówki 
Wsparcia Dziennego TRaMPolIna. Do placówek trafił sprzęt komputerowy 
o wartości ponad 100 tys. zł. 

Te drogi zostaną  
wyremontowane  
w 2021 r.

Drogi  
gminne: 

• aleja Sikornik – II etap (odcinek 
ok. 200 m od ul. Czajki w kie-
runku ul. Biegusa) – remont 
nawierzchni ciągu pieszo-ro-
werowego

• ul. Batorego – remont na-
wierzchni jezdni i chodników

• ul. czarnieckiego – (odcinek 
od ul. Żółkiewskiego do ul. 
Dąbrowskiego) – remont na-
wierzchni jezdni

• ul. Jasińskiego – remont na-
wierzchni jezdni, chodników 
i miejsc postojowych

• ul. Młodych Patriotów od nr 1 
do nr 5 – remont nawierzchni 
jezdni, chodników i miejsc po-
stojowych

• ul. nałkowskiej – (odcinek 
od ul. Strzelców Bytomskich 
do przejazdu PKP) – remont 
nawierzchni chodnika

• ul. Rogozińskiego – skrzyżowa-
nie z ul. Graniczną – budowa 
minironda wraz z chodnikami 
w rejonie skrzyżowania

• ul. Wiślana – I etap – (odcinek 
od skrzyżowania z ul. Jesien-
ną do ul. Wiślanej 12 – rejon 
przedszkola miejskiego) – 
remont nawierzchni jezdni, 
chodników i miejsc postojo-
wych

Drogi  
powiatowe: 

• aleja Jana nowaka-Jeziorań-
skiego – (wybrane fragmenty) 
– remont nawierzchni jezdni

• ul. Daszyńskiego – (odcinek 
od skrzyżowania z obwodnicą 

do ul. Słonecznej) – remont 
nawierzchni jezdni

• ul. Franciszkańska – (odcinek 
od ul. Paulińskiej do ul. Bł. 
Czesława) – budowa miejsc 
postojowych po stronie DTŚ

• ul. kościuszki – (skrzyżowanie 
z ul. Zygmunta Starego oraz od-
cinek do skrzyżowania z ul. Zie-
mowita) – remont nawierzchni 
jezdni

• ul. Rolników – III etap (odcinek 
ok. 300 m w kierunku ul. Knu-
rowskiej) – remont nawierzch-
ni jezdni i chodników

• ul. Słowackiego – (odcinek 
od ul. Zygmunta Starego do 
ul. Daszyńskiego) – remont 
nawierzchni jezdni

• ul. Strzody – remont na-
wierzchni jezdni

• ul. świętojańska – (odcinek 
od ul. Warszawskiej do ul. Ce-
chowej) – remont nawierzchni 
jezdni i chodników

• ul. Warszawska – II etap (od 
ul. Gierymskiego do ul. Święto-
jańskiej) – remont nawierzchni 
jezdni i miejsc postojowych.

Drogi  
wewnętrzne: 

• Droga wewnętrzna przy ul. 
Jasnej (pomiędzy Orlikiem a fi-
lią Urzędu Miejskiego) – prze-
budowa nawierzchni jezdni, 
chodników i miejsc postojo-
wych na odcinku od ul. Jasnej 
do zakrętu przy Okręgowym 
Urzędzie Górniczym. 

• ul. Towarowa – przebudowa 
nawierzchni jezdni i chodników 
na całym odcinku drogi należą-
cym do Gminy Gliwice. (mf)

komputery dla dzieci

Wiosną ruszy nowy sezon remontowy na gliwickich 
drogach. Zarząd Dróg Miejskich opublikował listę ulic, 
które zostaną zmodernizowane w tym roku.
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Dużo zdrowia,  panie Majorze!

Wśród noworodków pojawiło 
się 1540 dziewczynek i 1498 
chłopców. Najpopularniejsze 
imiona w 2020 roku to Michał 
i anna – każde z nich wybiera-
ne było ponad 130 razy. Wśród 
najrzadszych odnotowano 
m.in. Jonasza i Judytę. 

Jeśli przyjrzymy się danym 
gliwickiego Urzędu Stanu Cy-
wilnego w dłuższej perspekty-
wie – od 2015 roku, to okazuje 
się, że liczba zarejestrowanych 
urodzeń wzrosła o prawie 
1000. W całym tym okresie 
chłopcom najchętniej nada-
wano imiona: Jakub, Szymon, 
Wojciech i Filip, a dziewczyn-
kom – Zuzanna, Hanna, Julia, 
Maja i Alicja. Co szóste dziecko 
pochodziło z wolnego związku, 
co odzwierciedla tendencje 
ogólnopolskie. 

Co wiemy o ślubach? Biorąc 
pod uwagę statystyki od 
połowy minionej dekady, 
najwięcej małżeństw za-
warto w 2015 roku – 1034, 
a najmniej w 2020 roku – 634. 
Wyraźny spadek liczby ślubów 
odnotowano w ubiegłym roku 
– udzielono ich o ponad 300 
mniej niż w 2019 roku. Na 
taką sytuację bez wątpienia 
wpływ miała pandemia koro-
nawirusa. 

Gliwicki Urząd Stanu Cywilnego 
działał w tym trudnym czasie 
nieprzerwanie, w minionym roku 
udzielał ślubów z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa zdrowot-
nego, a liczba ceremonii cywil-
nych utrzymała się na niewiele 
niższym niż dotychczasowym 
poziomie. Mniej zarejestrowano 
natomiast ceremonii konkor-
datowych, być może częściowo 
z powodu ograniczeń dotyczą-
cych zgromadzeń i zwyczajowych 
uroczystości weselnych.  

Wśród par, które zawierały 
w ostatnich sześciu latach mał-
żeństwa w Gliwicach, byli jak 
zawsze m.in. obcokrajowcy – 
na nową drogę życia wkraczali 
w naszym mieście najczęściej 
obywatele Ukrainy, Rosji, Wiel-
kiej Brytanii, Francji i Włoch. 

Z kolei wśród tych, którym nie 
udało się w zgodzie przejść 

przez życie, najkrótszy staż 
małżeński posiadała para, któ-
ra rozwiodła się w Gliwicach po 
niespełna roku od ślubu, a naj-
dłuższy para, która rozeszła się 
po ponad 50 latach. Liczba roz-
wodów utrzymywała się przez 
pięć lat na poziomie około 370 
– 420 rocznie, w ubiegłym roku 
zmniejszyła się do 338.

W 2020 roku odnotowano 
w Gliwicach większą liczbę 
zgonów – w porównaniu 
z 2019 rokiem zarejestrowano 
ich o ponad tysiąc więcej, do 
czego również przyczyniła się 
pandemia.  

Zebrane statystyki USC ob-
razują nie tylko informacje 
o osobach zameldowanych 
w Gliwicach, ale o wydarze-
niach (urodzeniach, ślubach, 
rozwodach, zgonach) na tere-
nie miasta.   (al)

W ubiegłym roku na świat w Gliwicach przyszło 3038 dzieci – o ponad 
pół tysiąca więcej niż w 2019 roku. Tak wynika z najnowszych infor-
macji urzędu Stanu cywilnego. 

Więcej dzieci, mniej ślubów

Bieg Pamięci ze światłem Pokoju w 76. rocznicę ewakuacji hitlerowskiego obozu 
auschwitz-Birkenau w dużej mierze przeniesie się do Internetu. na trasie oświę-
cim–Gliwice zapłonie symboliczny ogień pokoju, a pozostałe wydarzenia można 
śledzić na Facebooku.
Marszobieg z Oświęcimia do Gli-
wic w tym roku, ze względu na 
trwającą pandemię koronawiru-
sa, będzie inicjatywą zamkniętą. 
Wezmą w niej udział nauczyciele 
ze szkół, które włączają się w ob-
chody. Między innymi w Oświę-
cimiu, Bieruniu, Mikołowie i Gli-
wicach zapalą Światło Pokoju, 
pobrane tego samego ranka spod 
obozowej ściany śmierci w Au-
schwitz. Dodatkowo w kierunku 
Wodzisławia Śląskiego wyruszy 
grupa piechurów z PTTK Radlin, 
która od lat upamiętnia w ten 
sposób kolumnę więźniów popę-
dzoną przez nazistów w tamtym 
kierunku.

– Od 22 do 24 stycznia relację 
z biegu na trasie Oświęcim –
Gliwice, w postaci dziewięciu 
specjalnie przygotowanych na 
tę okazję odcinków filmowych, 
będzie można śledzić na stronie 
Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach, na Facebooku. 
Odcinki filmowe będą, obok 

relacji, ładunkiem wiedzy na 
temat marszów śmierci, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
miejsc pamięci w: Oświęcimiu, 
Bieruniu, Mikołowie, Mokrem, 
Borowej Wsi, Przyszowicach 
i Gliwicach, które realizatorzy 
projektu łączą światłem poko-
ju. Każdy z odcinków opatrzony 
będzie pytaniami konkursowy-
mi z atrakcyjnymi nagrodami 
– zapowiada Adam Sarkowicz, 
dyrektor I Liceum Ogólnokształ-
cącego Dwujęzycznego im.  

E. Dembowskiego w Gliwicach, 
które włącza się w inicjatywę.

Między 17 a 21 stycznia 1945 
roku w pieszych kolumnach 
wyprowadzono blisko 56 tys. 
więźniów. Wielu z nich zastrze-
lili konwojujący ich esesmani, 
wielu zmarło z zimna, wycień-
czenia i głodu. Na cmentarzu 
Centralnym znajdują się mogiły, 
do których w 1948 roku przenie-
siono szczątki ofiar wydarzeń ze 
stycznia 1945 roku.  (mm)

upamiętnią ofiary marszu śmierci

Hej kolęda, kolęda
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„Wśród nocnej ciszy”, „Gdy śliczna Panna”, „nie było 
miejsca dla ciebie” – i wiele innych kolęd zabrzmi 24 
stycznia w kościele pw. św. Bartłomieja (tak zwanym 
nowym). Ze świątecznym koncertem wystąpią agnieszka 
Bielanik-Witomska, Bartłomiej Balcerzak i Damian Stroka.
„Pójdźcie w jasności jasność” to 
program, na który składają się 
nie tylko tradycyjne kolędy, ale 
także współczesne kompozycje 
Zbigniewa Preisnera z cyklu „Ko-
lędy na koniec wieku”. Skrzypek 
Bartłomiej Balcerzak wykona 
wirtuozowską „Zimę” Antonia Vi-
valdiego, a Damian Stroka dołoży 
do tej muzycznej uczty gitarowe 

solo. Zaśpiewa gliwicka artystka 
Agnieszka Bielanik-Witomska.

Koncert będzie transmitowany 
w niedzielę 24 stycznia o godz. 
17.00 w telewizji Imperium oraz 
na kanale YouTube parafii pw. św. 
Bartłomieja w Gliwicach. Projekt 
jest dofinansowany z budżetu 
Miasta Gliwice.  (mm)
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klienci urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat ad-
ministracyjnych mogą regulować bez wychodzenia z domu. 
Dzięki systemowi e-Płatności Blue Media mają do dyspozycji 
szybkie płatności (mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPko), płat-
ności online kartą płatniczą (VISa, VISa electron, Mastercard 
i Maestro) oraz BlIk. 

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

Zapłać online 
w Wirtualnym 
Biurze obsługi

http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
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WaRTo WIeDZIeć

 do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.
 do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem. 
 do 1 stycznia 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do 

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

Do kIeDY TRZeBa  
ZlIkWIDoWać 

STaRe koTłY WęGloWe?

PRZYPoMInaMY

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

ZYSkaJ DoFInanSoWanIe!
         1. DoTacJa Z MIaSTa
kTo MoŻe SIę STaRać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
na co? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy en 303-5. 
Ile MoŻna ZYSkać? 

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

kIeDY ZłoŻYć WnIoSek? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, 
z wyjątkiem kotłów na paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku których wniosek należy złożyć 
do końca 2021 r.).
SZeRSZe InFoRMacJe: Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 32/238-54-82.

         2. DoTacJa Z WFośiGW (program „czyste powietrze”)
kTo MoŻe SIę STaRać? osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł. 
na co? na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
Ile MoŻna ZYSkać? 

do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego do 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

kIeDY ZłoŻYć WnIoSek? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed 
datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, tj. przed 15 maja 2020 r.
SZeRSZe InFoRMacJe: https://czystepowietrze.gov.pl

Więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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ekologia

Prognozy są wyliczane przez 
złożony model matematyczny 
i pozwalają spojrzeć w przyszłość, 
godzina po godzinie, nawet dwie 
doby do przodu. Warto wiedzieć, 
że obliczenia są wykonywane dla 
całego kraju – na terenie Gliwic 
siatka obliczeniowa obejmuje 
ponad 30 punktów – a ich jakość 
jest sukcesywnie podnoszona 
(będą miały na nią wpływ rów-
nież szczegółowe informacje 
gromadzone w uruchamianej 
rządowej bazie Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków, 
do której każdy władający loka-
lem będzie zobowiązany podać 
rodzaje posiadanych urządzeń 
grzewczych). 

Korzystając z map prognoz, spraw-
dzimy jak (z dużym prawdopodo-
bieństwem) będą przedstawiały 
się obliczone stężenia kluczowych 
zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu 
zawieszonego PM10, dwutlenku 
azotu (NO2) i dwutlenku siarki 
(SO2). Wiosną i latem, a dokład-
nie od 1 kwietnia do 30 września, 
system wyświetli również stężenia 
ozonu troposferycznego O3.

o czym mówi nam 
kolor podkładu?

Świadczy o jakości powietrza 
(pod kątem danego wskaźnika 
zanieczyszczenia): zielony – bar-
dzo dobrej, jasnozielony – dobrej, 
żółty – umiarkowanej, pomarań-
czowy – dostatecznej, czerwony 
– złej, brązowy – bardzo złej.

Mapy prognoz stężeń zmie-
niamy na szarym panelu po 
prawej stronie. Jakie typy 
map mamy do wyboru? 
• mapa z dynamiczną animacją 

modelowania – dla prognozy 
stężeń 1-godzinnych,

• mapy statyczne, bez animacji 
– dla prognozy stężeń 24-go-
dzinnych średniodobowych 
(do wyboru: PM10, NO2, SO2), 
prognozy maksymalnego stęże-
nia 1-godzinnego (maksymalne 
wartości 1-godzinne PM10, NO2, 
SO2 lub O3 spośród wszystkich 
24 wyników dla danego punktu 
dla wybranego dnia) oraz pro-
gnoz maksymalnego 8-godzin-
nego stężenia kroczącego (tylko 
dla O3). (kik)

Zimowa aura sprzyja aktywnościom na świe-
żym powietrzu. By sobie nie zaszkodzić, warto 
sprawdzić przewidywany poziom zanieczysz-
czeń w naszej okolicy. Gdzie? Między innymi 
na gliwice.eu. Wystarczy kliknąć w zielony 
baner „Prognoza jakości powietrza” na samej 
górze strony, po prawej, zaraz przy odnośni-
kach do wersji językowych oraz BIP. Prze-
łączymy się w ten sposób na interaktywne 
mapy prognoz opracowane przez Instytut 
ochrony środowiska – Państwowy Instytut 
Badawczy przy współpracy z Głównym In-
spektorem ochrony środowiska.

aktualne wyniki pomiarów, mapę wszystkich 
automatycznych stacji pomiarowych w na-
szym kraju, mapę prognoz stężeń zanieczysz-
czeń, informacje o wysokich stężeniach zanie-
czyszczeń oraz aktualności ze strony Głównego 
Inspektoratu ochrony środowiska znajdziemy 
również w bezpłatnej, cały czas rozwijanej 
aplikacji mobilnej GIoś: „Jakość powietrza 
w Polsce” (do pobrania w sklepach app Store, 
Windows Store i Google play w wersjach na 
systemy ioS, Windows i android).

Dziś, jutro,  
pojutrze. 
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SPRaWDŹ PoWIeTRZe W GlIWIcacH (kRok Po kRoku)

3. Po zmianie podkładu (np. na uliczny), kliknij na obszar Gliwic i przybliż obraz myszką, szukając 
interesującej Cię ulicy. Gdy klikniesz w konkretną lokalizację na mapie, wyświetli się okienko 

pokazujące współrzędne geograficzne wybranego punktu wraz z informacją dotyczącą godziny 
i prognozowanych stężeń zanieczyszczenia powietrza daną substancją (typ zanieczyszczeń można 
zmieniać w bocznym panelu „Wskaźniki” z prawej strony).

2. Gdy pojawi się mapa województwa śląskiego, kliknij w prostokątny, biały odnośnik „Zmiana 
podkładu” (umieszczony nad suwnikiem godzinowym na dole strony). Masz do wyboru 10 

opcji, m.in. podkład topograficzny, uliczny, opcje zobrazowania (także z etykietami) i OpenStreetMap.

1. Wejdź na gliwice.eu i kliknij zielony baner „Prognoza jakości powietrza” na górze strony. Na panelu 
w lewej części okna („Prognozy wojewódzkie”) wybierz województwo śląskie.

Jakie będzie powietrze?

http://gliwice.eu
http://www.gliwice.eu/
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lISTa DYSTRYBucJI

STałe PunkTY DYSTRYBucJI „MIeJSkIeGo SeRWISu InFoRMacYJneGo – GlIWIce” na TeRenIe MIaSTa GlIWIce

lP. naZWa PunkTu aDRes osieDle

1 centrum Zdrowia Psychicznego i leczenia uzależnień 
„FaMIlIa”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona

3. Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona

5. Zakład opieki Zdrowotnej MeDen Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona

6. Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona

7. Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów Sa ul. Nad Bytomką 1 Baildona

8. II urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona
9. Sklep aBc ul. Rolników 147 Bojków

10. Mini Market – sklep aBc ul. Rolników 358 Bojków

11. kIRcHHoFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka
12. Sano Sp. z o.o. nZoZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka
14. Sklep JulIa ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
15. Delikatesy TaTRa ul. Kozielska 456 Brzezinka
16. Sklep oDIDo na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice
17. nZoZ centrum Medyczne kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika
18. kryta pływalnia olIMPIJcZYk ul. Oriona 120 Kopernika
19. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
20. Supermarket STokRoTka ul. Kopernika 16 Kopernika
21. PGniG Biuro obsługi klienta ul. Toszecka 101 Kopernika
22. Spółdzielnia Mieszkaniowa koPeRnIk ul. Jowisza 30 Kopernika
23. Piekarnia „kłoS” ul. Jowisza 1a Kopernika
24. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska
25. Przychodnia unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska
26. Zakłady Mechaniczne BuMaR-łaBęDY Sa ul. Mechaników 9 Łabędy
27. Sklep spożywczy alDo ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy
28. Sklep spożywczy cHaTka PucHaTka ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy
29. Huta łabędy Sa ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy
30. Sklep ul. Partyzantów 10 Łabędy
31. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy
32. opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy
33. Sklep BoGna (oDIDo) ul. Staromiejska 59 Łabędy
34. Sklep JeGo ul. Literatów 74 Łabędy
35. Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIelonY ZakĄTek ul. Zygmuntowska 36B Łabędy
36. Sklep MaJa ul. Metalowców 5 Łabędy
37. Sklep RoMeX (oDIDo) ul. Staromiejska 11 Łabędy
38. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy
39. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy
40. śląskie centrum logistyki Sa ul. Portowa 28 Łabędy
41. Piekarnia ul. Popiełuszki 8 Łabędy
42. nZoZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy
43. nZoZ Przychodnia alMa-MeD ul. Paderewskiego 80 Obrońców Pokoju
44. Stacja paliw Shell ul. Tarnogórska 163 Obrońców Pokoju
45. kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa
46. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa
47. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa
48. auto czosnowski ul. Daszyńskiego 325 Ostropa
49. Biblioteka Główna Politechniki śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika

50. Park naukowo-Technologiczny TecHnoPaRk 
GlIWIce Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

51. Politechnika śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
52. Politechnika śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

53. Przychodnia akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
54. komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
55. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
56. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
57. kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
58. kryta pływalnia MeWa ul. Mewy 36 Sikornik
59. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
60. Dom Pomocy Społecznej naSZ DoM ul. Derkacza 10 Sikornik
61. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. nZoZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
62. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
63. Biuro obsługi klienta uM w filii oPS ul. Reymonta 18 Sośnica
64. kryta pływalnia nePTun ul. Dzionkarzy Sośnica
65. Salonik prasowy MaRTeX ul. Korczoka 51 Sośnica
66. Punkt loTTo ul. Jedności 4b Sośnica
67. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
68. Simply Market Gliwice ul. Żabińskiego 55 Stare Gliwice
69. nZoZ euRoMeDIcal ul. Żabińskiego 18 Stare Gliwice
70. Stacja paliw loToS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
71. TeSco extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
72. kryta pływalnia DelFIn ul. Warszawska 35 Szobiszowice
73. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. nZoZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice

lP. naZWa PunkTu aDRes osieDle

74. kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice
75. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
76. Sklep ogólnospożywczy PIoTRuś ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
77. Stacja paliw PkS (obok SelGRoS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
78. centrum Informacji kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście
79. centrum onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej- 

-curie – stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

80. centrum onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej- 
-curie

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście

81. Sklep całodobowy „PIaST” pl. Piastów 6 Śródmieście
82. Punkt obsługi Pasażera ZTM pl. Piastów 2 Śródmieście
83. Gliwickie centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
84. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych – cW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
85. MDk (Dom aktywnej Młodzieży – filia GcoP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście
86. komenda Miejska Policji – RecePcJa ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
87. Bar cZaR GaR ul. Młyńska 8 Śródmieście
88. MBP – Biblioteka centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
89. MBP – Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
90. Muzeum w Gliwicach – Willa caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
91. Zakład pogrzebowy HaDeS ul. Młyńska 2 Śródmieście
92. Gabinet dentystyczny DenTInal ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
93. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
94. nZoZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
95. ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
96. PalMIaRnIa MIeJSka w parku chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
97. Powiatowy urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
98. nZoZ Przychodnia eskulap Sp. z o.o. plac marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście
99. archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście

100. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
101. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZoZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
102. urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
103. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
104. ZnP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
105. Filia urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
106. DPS „oPoka” ul. Pszczyńska 100 Trynek
107. noWe GlIWIce (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
108. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
109. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
110. okręgowy urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
111. Poradnia Podstawowej opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
112. Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
113. Przychodnia unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek
114. Zakład lecznictwa Podstawowego  

i Specjalistycznego Medicor Sp. z o.o.
ul. Cichociemnych 14 Trynek

115. Stary Hangar Fitness & Wellness club ul. Toruńska 1 Trynek
116. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
117. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
118. Park Handlowy aRena al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
119. centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
120. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
121. Sklep ŻaBka ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
122. ośrodek Zdrowia MeDYk Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
123. nZoZ VITo-MeD Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
124. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
125. I urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
126. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
127. Sklep TeReSka ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
128. Jednostka Wojskowa (Wku) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
129. nZoZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
130. Sklep DelIkaTeSY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
131. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
132. animed Sp. z o.o. nZoZ ul. Lipowa 36 Zatorze
133. Drogeria alSTo ul. Lipowa 57 Zatorze
134. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
135. FoRuM ul. Lipowa 1 Zatorze
136. Górnośląskie centrum edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
137. Internat przy ZST-I w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
138. obwód lecznictwa kolejowego SPZoZ ul. Opolska 18 Zatorze
139. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
140. Pizzeria BoMBola ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
141. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
142. Sklep neTTo ul. Kurpiowska 2c Żerniki
143. Sklep SPołeM ul. Elsnera 50 Żerniki
144. Sklep GRono ul. Rogozińskiego 35 Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? 
Prześlij e-mail na adres bpm@um.gliwice.pl.
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Warszawska kamienica przy ul. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich 23 
z 1913 roku mogłaby się wyda-
wać jednym z wielu urokliwych 
budynków z detalami okresu La 
belle époque. Dekoracje te to 
m.in. umieszczone nad wejściem 
rogi obfitości z kwiatami i owoca-
mi oraz centralnie zamocowana 
główka kobieca. Ten właśnie ele-
ment – twarz z półprzymkniętymi 
oczami – skrywa zagadkę, której 
rozwiązania należy szukać 33 lata 
wcześniej (w 1880 roku) w Pary-
żu. To wtedy wyłowiono z Sekwa-
ny dziewczynę. Była tak ładna, 
że wykonano jej pośmiertną 
maskę. O ironio losu, wizerunek 
nieszczęśliwej L’inconnue de la 
Seine, czyli Nieznajomej z Sekwa-
ny, stał się nawet przedmiotem 
pożądania.

Odlew twarzy nieszczęsnej panny 
powielono i stał się dekoracją 
ówczesnych wnętrz. Oczarował 
poetów i pisarzy, opisujących 
tajemniczy uśmiech w wierszach 
i opowiadaniach. „Wielbiciel ob-
razu” Richarda Le Gallienne to 
jedna z powieści o samobójczyni 
z Sekwany. Rainer Maria Rilke 
i Vladimir Nabokov to następni 
twórcy zafascynowani tą posta-

cią. Nawet Stanisław Grochowiak 
poświęcił jej wiersz pt. „Niezna-
joma z Sekwany”.

„Ten uśmiech łagodny komu 
oddajesz? 
Kto Ciebie chciał wrócić? Który 
nieznany? 
Wciąż jeszcze przebaczać, kochać 
się zdajesz — 
Marząca o śmierci Resztko 
z Sekwany...

Przyniosą Ci kwiaty: fiołki i cha-
bry 
Tak pięknie ciążące do Twojej 
bieli, 
Zapalą lampiony i kandelabry 
I będą całować płatki grążeli.

Ten uśmiech łagodny łzami okła-
mią, 
Wzdychając, że miłość... trudna... 
za młodu... 
Nie zgadną przenigdy, że stałaś 
z krtanią 
Stłumioną rozpaczą i skurczem 
głodu.

Że wlokłaś swe ciało poprzez 
bulwary, 
Opięta oślizłą ostatnią kiecką — 
I nikt Ciebie nie chciał. Z tamtej 
ofiary

Pojęłaś jedynie, żeś jeszcze dziec-
ko. 

Ten uśmiech łagodny, który po-
żąda 
Okruchu miłości, myłaś w Sekwa-
nie, 
I tylko została druga Gioconda, 
I tylko zostało puste pytanie —

Czy szedłbym jak inni wielbić swą 
wolę, 
Czy miałbym doniczkę z kwiatem 
begonii, 
Czy kładłbym pasjanse na białym 
stole, 
Czy może bym czytał linie na 
dłoni?” 

Zadziwiająca popularność nie 
skończyła się na początku XX 
wieku, trwała dalej. Twarz dziew-
czyny wykorzystano w 1960 roku 
przy produkcji… fantomów – ma-
nekinów do nauki sztucznego 
oddychania. Kobiecy otrzymał 
nawet imię: Anne. Pewnie 
każdy miał z nim kiedyś do 
czynienia, nie wiedząc, 
jak smutna historia jest 
związana z manekinem. 
Dziewczyna, tracąc ży-
cie, w przewrotny spo-
sób ratuje je obecnie 
innym… 

Nie koniec jednak niespo-
dzianek. „Annie, are you 
OK?” („Aniu, wszystko w po-
rządku?”) to zdanie, które mówi 
się na Zachodzie, sprawdzając 
podczas treningu na fantomie, 
czy „ofiara” jest przytomna i za-
czynając sztuczne oddychanie. 
Michael Jackson w refrenie 
przeboju Smooth Criminal także 
powtarzał tę frazę. I tak dzie-
więtnastowieczna nieszczęśliwa 

panna zawędrowała do świata 
masowej kultury! 

Wracając do warszawskiej kamie-
nicy, której autorem jest architekt 
Marian Kontkiewicz, należy wy-
jaśnić, skąd wzięła się dekoracja 
nawiązująca do L’inconnue de la 
Seine. Ojciec architekta, Stani-
sław, w 1882 roku podróżował 
zawodowo do Algierii, przejeż-
dżając przez Francję. To tam kupił 
odlew twarzy nastoletniej samo-
bójczyni. Tak jak i inni zawiesił 
ją w swoim mieszkaniu. Małego 
Mariana musiała intrygować 

dziewczęca 
maska 

z ta-

jem-
niczym, 

delikatnym 
uśmiechem... Projektując później 
dom dla swojej rodziny, uwiecz-
nił jej wspomnienie na elewacji 
frontowej. Nie odwzorował 
jej dokładnie – pokazał swoją 
interpretację. Twarz „warszaw-
ska” ma więc więcej lat niż fran-
cuska nieznajoma, a oczy lekko 

otwarte. O zagadkowym detalu 
i o rodzinie Kontkiewiczów moż-
na przeczytać na stronie https://
kontkiewiczfamily.wordpress.
com/.

Twarz kobiety (dość dużych 
rozmiarów), wieńcząca naroże 
fasady gliwickiej kamienicy 
u zbiegu ul. Wiktora Gorzołki 
i Częstochowskiej, jest równie 
piękna i tajemnicza. Wizerunek 
młodej kobiety o zaskakująco 
ponadczasowej fryzurze projek-
tant zwielokrotnił, ukazując ją en 
face i z profilu. Widać fascynację 
modelką. Nic o niej nie wiemy, 
możemy tylko snuć różne hipote-
zy. Osobiście nie spotkałam takie-
go detalu na innych secesyjnych 
obiektach, a obsesyjnie zwracam 
na to uwagę. W każdym mieście, 
w każdym państwie, gdzie tylko 
mam szansę zobaczyć budynki 
z tego okresu, wypatruję powtór-
ki gliwickiej damy. 

Jednego możemy być pewni – 
nasza dekoracja z 1904 roku jest 
bardzo fotogeniczna i została 
uwieczniona w wielu publika-
cjach. Jedno z piękniejszych 
wydań z gliwickim detalem na 
okładce to „Secesja i jej gór-
nośląskie formy” pod redakcją 
Katarzyny Jarmut z 2009 roku.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Fasady kamienic z początku XX wieku mogą być równie 
intrygujące jak sensacyjna literatura! Z pozoru niewinnie 
wyglądające dekoracje kryją czasami ukryty przekaz, 
a nawet historię mrożącą krew w żyłach.

Intrygujące kobiety

fo
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Fragment elewacji – Gliwice

Fragmenty elewacji – Warszawa

https://kontkiewiczfamily.wordpress.com/
https://kontkiewiczfamily.wordpress.com/
https://kontkiewiczfamily.wordpress.com/
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nabór na listę rzeczoznawców majątkowych 
– kandydatów na biegłych w postępowa-
niach administracyjnych prowadzonych przez  
Prezydenta Miasta Gliwice oraz Prezydenta 
Miasta Gliwice wykonującego zadania z zakre-
su administracji rządowej w zakresie działa-
nia Wydziału Gospodarki nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach na rok 2021,  
w sprawach w szczególności dotyczących:
1. ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, 
2. ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu,
3. ustalenia odszkodowań za grunty wywłaszczone,
4. ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi 

publiczne w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych,

5. ustalenia wartości nieruchomości w celu dokonania 
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

6. ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ogranicze-
nia sposobu korzystania z nieruchomości, czasowego 
zajęcia nieruchomości, powstałej z tytułu szkody i/lub 
zmniejszenia wartości nieruchomości.

O wpis na listę na dany rok kalendarzowy mogą ubiegać 
się rzeczoznawcy majątkowi o nieposzlakowanej opinii, 
spełniający następujące kryteria:
- posiadanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego co 
najmniej od 3 lat do dnia złożenia wniosku o wpis na listę,
- posiadanie aktywnego konta na platformie ePUAP.
Do wniosku o wpis na listę należy dołączyć:
1. ważny dokument potwierdzający uprawnienia zawo-

dowe rzeczoznawcy majątkowego,
2. pisemne rekomendacje od organów administracji pu-

blicznej, sądów lub jednostek realizujących inwestycje 
celu publicznego należytego wykonania, w okresie ostat-
nich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis na 
listę, łącznie co najmniej 20 operatów szacunkowych 
wymaganych  w postępowaniach administracyjnych 
lub sądowych,

3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej,

4. aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
zakresie prowadzonej działalności zawodowej.

Wzór wniosku o wpis na listę stanowi załącznik nr 2 do 
regulaminu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-210/19 z 15 stycznia 2019 r. 
zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-1844/2020 z 28 stycznia 2020 r.
Wnioski można składać bezpośrednio w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w siedzibach 
przy ul. Zwycięstwa 21 lub ul. Jasnej 31a, bądź drogą pocz-
tową na adres Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Jasna 31a, 
44-100 Gliwice, z dopiskiem „Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami”, w terminie do 4 lutego 2021 r.
Listę biegłych rzeczoznawców zatwierdza Prezydent Miasta 
Gliwice. 
Szczegółowe informacje zawarte są w zarządzeniu Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-210/19 z 15 stycznia 
2019 r. oraz zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-1844/2020 z 28 stycznia 2020 r.

NIERUCHOMOŚCI

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Płowiec-
kiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (zdm.bip.gli-
wice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości przeznaczone 
do dzierżawy, stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/58/2020 do 2 lutego 2021 r.,
• nr ZDM/62/2020 do 2 lutego 2021 r.

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

garaży przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz najemcy oraz oddania w wieczyste użytkowanie 
gruntu niezbędnego do korzystania z garaży:
• nr 838/2020 do 1 lutego 2021 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy wraz 
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr 828/2020 do 28 stycznia 2021 r.,
• nr 831/2020 do 1 lutego 2021 r.,
• nr 6–7/2021 do 1 lutego 2021 r.;
lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr 825–827/2020 do 28 stycznia 2021 r.,
• nr 830/2020, 832/2020 do 28 stycznia 2021 r.,
• nr 829/2020 do 1 lutego 2021 r.,
• nr 833–837/2020, 839/2020 do 1 lutego 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

 

● elektronik 
wykształcenie średnie zawodowe kierunkowe; zakres 
obowiązków: bieżąca kontrola pracy urządzeń, instalacji 
i automatyki/elektroniki; przegląd, bieżąca konserwacja, 
modernizacja i naprawa urządzeń; znajomość obsługi 
sterowników 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 an-
gielskiego; praca w ruchu ciągłym; miejsce pracy: Gliwice;

● krawcowa 
wykształcenie i doświadczenie: brak wymagań; umiejęt-
ność szycia firan; zakres obowiązków: szycie firan, zasłon, 
rolet rzymskich; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier – pracownik pomocniczy 
wykształcenie: brak wymagań; prawo jazdy kat. B; upraw-
nienia na wózki widłowe; książeczka sanepidu; zakres 
obowiązków: układanie towarów na półkach, obsługa 
skanera, rozładunek palet; umowa-zlecenie; trzy zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● szklarz 
wykształcenie zawodowe; mile widziane doświadczenie; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Śląsk – Sierakowice;

● specjalista ds. personalnych 
wykształcenie średnie; umiejętność zarządzania narzędzia-
mi HR, budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy; 
doświadczenie w pracy biurowej minimum 1 rok; mile 
widziana znajomość procedur i przepisów zatrudniania 
cudzoziemców; zakres obowiązków: prowadzenie akt oso-
bowych i dokumentacji kadrowej, koordynacja i realizacja 
działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, 
wsparcie w zakresie komunikacji wewnętrznej, propo-
nowanie rozwiązań w zakresie usprawniania procesów 
kadrowych i bardzo dobra organizacja na stanowisku pracy, 
współpraca z kadrą kierowniczą, utrzymanie kontaktu 
z urzędami, instytucjami i kontrahentami firmy, wsparcie 
pracowników agencji pracy w sporządzaniu dokumentów; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające  
warunki podane w ofercie, proszone są  

o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP 
Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,  

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

Powiatowy  
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 14 stycznia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy  
na następujące stanowiska:

śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., 
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

ogłasza nabór na stanowisko:
młodszy specjalista ds. serwisu

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie 
należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii instalacji teletechnicznych, 

światłowodowych oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
• realizacja planów konserwacji instalacji oraz urządzeń,
• wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii oraz bieżącej eks-

ploatacji urządzeń monitoringu CCTV, 
• montaż instalacji elektrycznych, niskoprądowych, teleinforma-

tycznych, światłowodowych,
• praca z dokumentacją techniczną, sporządzanie raportów, 

rejestrowanie wykonanych zadań.
nasze wymagania to:
• wykształcenie min. średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny elektrotechniki, elektroniki 

i transmisji światłowodowej,
• uprawnienia elektryczne SEP G1 w zakresie prac kontrolno-pomia-

rowych przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych 
do 1kV,

• brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3 m,
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość pakietu MS Office, w szczególności arkusza kal-

kulacyjnego,
• odpowiedzialność, dokładność, sumienność, efektywność w działa-

niu, dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy 
w zespole oraz odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na stanowisku elektryk,
• doświadczenie przy przeglądach agregatów prądotwórczych 

o mocy znamionowej powyżej 50 kW,
• uprawnienia alpinistyczne do pracy w dostępie budowlanym,
• umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych,
• prawo jazdy kat. B+E.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawo-

dowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej 

pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij nam list mo-
tywacyjny i swoje CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl  
w temacie „kandydat na stanowisko młodszego specjalisty  
ds. serwisu” lub złóż osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metro-
politalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty 
pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu mie-
siącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Przedsiębiorstwo  
Remontów ulic i Mostów 

S.a. w Gliwicach  
zatrudni:

• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

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

koparko-ładowarki (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

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

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

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

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są  
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub  
jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również przesłać pocztą trady-
cyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM 
S.A. 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 danych 
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 zapo-
biegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czy-
nów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych – RODO).

iż trwa nabór kandydatur do  
Sejmiku osób niepełnosprawnych  

Województwa śląskiego.
Celem działalności sejmiku jest posze-
rzenie wiedzy o sytuacji i problemach 
osób z niepełnosprawnościami, inte-
gracja środowiska oraz nadanie kierun-
ków regionalnej polityce na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami. Zachęcamy 
zainteresowane osoby do wysyłania 
swoich zgłoszeń.

Zgłoszenia należy składać  
do 29 stycznia 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin 
naboru znajdują się na stronie https://
niepelnosprawni.slaskie.pl/content/
trwa-juz-nabor-do-sejmiku-osob-nie-
pelnosprawnych-wojewodztwa-slaskie-
go-20201231151412.

Wydział  
Zdrowia i Spraw  

Społecznych  
Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach informuje,

OFERTY PRACY kOMUNIkATY

OFERTY PRACY

Dyrektor Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 5 im. armii krajowej w Gliwicach, 
ul. Sikornik 34,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
SPecJalISTY – SPRaWY PłacoWo-kSIęGoWe

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach,  
ul. Sikornik 34.
Wymiar etatu: pełny etat
I. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licencjat, magisterskie,
• mile widziane doświadczenie w pracy w na ww. 

stanowisku,
• spełnienie warunków określonych w art. 6, ust. 1 

i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera (mile widziana 

znajomość programu MS Excel, VULCAN, Płatnik),
• znajomość przepisów ZUS, podatkowych i Kodeksu 

pracy,
• sumienność, odpowiedzialność za powierzone 

zadania.
II. Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się 

o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających do-

świadczenie zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wy-

kształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo po-

pełnione umyślnie,
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicz-

nych, pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
III. Informacje o warunkach pracy na stanowisku
Praca biurowa w systemie jednozmianowym z moni-
torem ekranowym, w obiekcie przystosowanym dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie 
podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r.,  
nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 
2008 r., nr 223, poz. 1458)”.
IV. Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac 

zgodnie z zawartymi umowami,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat 

wynagrodzeń oraz dokonywanie wszelkich zmian 
płacowych,

• wykonywanie wydruków list płac, zestawień zbior-
czych, potrąceń, zestawień do banku,

• prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pra-
cowników szkoły,

• dostarczanie pracownikom informacji o uzyskanych 
przez nich dochodach oraz pobranych zaliczkach na 
podatek dochodowy, rozliczanie podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości 
zarobków,

• dokonywanie przelewów, monitorowanie ich wy-
konania,

• rozliczanie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji 
ZUS,

• sporządzanie sprawozdań GUS,
• prowadzenie dokumentacji PFRON i sporządzanie 

sprawozdań w wersji elektronicznej,
• prowadzenie księgi rachunkowej Zakładowego Fun-

duszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą oraz 
obowiązującym regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie doku-
mentów księgowych do księgowania pod względem 
formalnym i rachunkowym,

• dbałość o przestrzeganie terminu płatności faktur 
i pozostałych zobowiązań,

• kontrola pod względem merytorycznym i wypłata 
stypendiów i wyprawki szkolnej,

• wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora szkoły.
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo 
w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepeł-
nosprawnej, o ile zostanie ona wskazana w gronie nie 
więcej niż pięciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu 
wymagania dodatkowe.
VI. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać osobiście, pocztą, bądź elektronicznie na adres  
e-mailowy: sekretariat@zso5.gliwice.eu w terminie 
do 25 stycznia 2021 r. (do godz. 15.00), na adres: Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej,  
ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice, w kopercie z dopiskiem: 
„Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty – sprawy 
księgowo-płacowe”. Decyduje data faktycznego wpły-
wu oferty do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 
w Gliwicach, a nie data nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 w Gliwicach po wyżej wymienionym 
terminie, nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję powołaną 
przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
otwarcie kopert nastąpi 27 stycznia 2021 r. o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożo-
nych dokumentów zostaną poinformowani telefonicz-
nie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/232-25-01.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach, 
na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 5 w Gliwicach oraz na stronie internetowej  
http://www.zso5.gliwice.pl.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu bez podania przyczyn.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty kandy-
datów zebrane w procesie naboru na stanowisko 
przechowuje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34, 
przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru,  
tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek 
kandydata dokumenty mogą zostać odebrane osobiście 
przed upływem ww. terminu. Po upływie 3 miesięcy 
dokumenty podlegają brakowaniu, z czynności której 
komisja sporządza protokół.
VII. Dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-

nikach samorządowych (DzU 223 poz. 1458 z późn. 
zm.) publikacji w BIP podlegają dane osobowe kan-
dydatów, którzy spełniają kryteria naboru oraz osoby 
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru, 

• niekompletne oferty nie będą rozpatrywane,
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 

trzech miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,
• ogłoszenie wyniku naboru będzie umieszczone na 

stronie internetowej BIP, na stronie internetowej 
szkoły www.zso5.gliwice.pl, oraz na tablicy ogło-
szeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. 
AK w Gliwicach,

• dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do odwołania 
konkursu bez podania przyczyn.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
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oGłoSZenIa
NIERUCHOMOŚCI

IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości oznaczonej jako:
• zabudowana działka nr 172/2, 

obręb Bojków Wschód, zapisa-
nej w kW nr Gl1G/00038122/3 
o powierzchni 0,0737 ha. Przed-
miotowa działka położona jest 
w Gliwicach przy ul. Rolników 363a 
i stanowi własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 2 lutego 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
183 000,00 zł
Na podstawie art. 43 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.) działka nr 172/2, obręb Boj-
ków Wschód, zwolniona jest z opodatkowania po-
datkiem VAT.
Wadium: 18 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 27 stycznia 2021 r.

------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności:
• lokalu mieszkalnego nr 3, stano-

wiącego własność Skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 48,33 m2, 
wraz z przynależną toaletą oraz 
piwnicą o łącznej powierzchni 
5,47 m2, usytuowanego w budyn-
ku przy ul. kozielskiej 9 w Gliwi-
cach, wraz z udziałem wynoszącym 
793/10 000 w częściach wspólnych 
budynku i w prawie własności grun-
tu, obejmującego działkę geode-
zyjną nr 490, obręb nowe Miasto, 
objętą kW nr Gl1G/00014553/9, 
o powierzchni 844 m2.

Termin przetargu: 15 lutego 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 108 000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja zbycia pod-
lega zwolnieniu z podatku VAT.
Wadium: 10 800 zł
udostępnienie lokalu celem oględzin: 3 lute-
go 2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2021 r.

------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności:
• lokalu mieszkalnego nr 6, stano-

wiącego własność Skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 72,98 m2, 
wraz z przynależną piwnicą o po-
wierzchni 4,17 m2, usytuowanego 
w budynku przy ul. kozielskiej 9 
w Gliwicach, wraz z udziałem wy-
noszącym 1137/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie wła-
sności gruntu, obejmującego działkę 
geodezyjną nr 490, obręb nowe Mia-
sto, objętą kW nr Gl1G/00014553/9, 
o powierzchni 844 m2. 

Termin przetargu: 15 lutego 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 151 000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja 
zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Wadium: 15 100 zł
udostępnienie lokalu celem oględzin: 3 lute-
go 2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2021 r.

------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności:
• lokalu mieszkalnego nr 1, stano-

wiącego własność Skarbu Państwa, 
o powierzchni użytkowej 79,52 m2, 
wraz z przynależnymi dwoma po-
mieszczeniami piwnicznymi o łącznej 
powierzchni 17,74 m2, usytuowane-
go w budynku przy ul. kozielskiej 9a 
w Gliwicach, wraz z udziałem wy-
noszącym 1433/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie wła-
sności gruntu, obejmującego działkę 
geodezyjną nr 490, obręb nowe Mia-
sto, objętą kW nr Gl1G/00014553/9, 
o powierzchni 844 m2. 

Termin przetargu: 15 lutego 2021 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*

cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 166 000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) niniejsza transakcja 
zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Wadium: 16 600 zł
udostępnienie lokalu celem oględzin: 3 lute-
go 2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.
Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2021 r.

------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 
• dz. nr 292, obręb czechowice Za-

chód, o pow. 0,2903 ha, użytek: 
RIVb – grunty orne (0,2701 ha), 
B – tereny mieszkaniowe 
(0,0202 ha), zapisana w kW nr 
Gl1G/00014878/3. Położona przy 
ul. Grzybowej w Gliwicach, stano-
wiącej własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 23 lutego 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości:  
622 350,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% 
podatkiem VAT zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 62 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 lutego 2021 r.

------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości obejmującej 
niezabudowane:
• działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 

193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 
193/8, 191, 188, obręb kozłówka, 
o łącznej powierzchni 0,6271 ha,  
kW Gl1G/00018855/4, w rejonie 
ul. lubelskiej.

Termin przetargu: 23 lutego 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości:  
1 814 000,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera 
podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
Wadium: 181 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 lutego 2021 r.

------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• prawo własności działki nr 1168, 

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

• prawo własności działki nr 1169, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, 
użytek B – tereny mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charak-
terze usługowym 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: 23 lutego 2021 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości:  
3 664 000,00 zł brutto 
Zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1  
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 366 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 lutego 2021 r.

------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• część nieruchomości oznaczona geo-

dezyjnie jako działka nr 75/1, obręb 
Stare Miasto, o pow. 0,1517 ha, z kW 
nr Gl1G/00032877/8, położona 
w Gliwicach przy ul. Berbeckiego, 
użytek: Bz – tereny rekreacyjno-wy-
poczynkowe.

Termin przetargu: 2 marca 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*. 
cena wywoławcza nieruchomości:  
683 000,00 zł brutto 
Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług - t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 68 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 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 nierucho-
mości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ 

w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  

Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

Zarząd Budynków 
Miejskich II Towarzystwo 

Budownictwa 
Społecznego,  

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

1. ustnego nieograniczonego na 
wysokość stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego przy ul. opolskiej 
21, pow. 47,17 m2.

Termin przetargu: 25 stycznia 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 1100,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać  

w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na 

stronie internetowej www.tbs2.pl

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

o pow. 35,2 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” 

o pow. 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M” 

o pow. 17,2 m2/27,6 m2/49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne 

miejsca parkingowe bezpośrednio przy 
biurach,

• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany 
przez profesjonalną firmę oraz monitoro-
wany telewizją przemysłową 24 h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km 
od śródmieścia Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Porto-

wa 28, 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie inter-
netowej urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(www.gliwice.eu) zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące wła-
sność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 1/2021 do 2 lutego 2021 r.,
• wykaz nr 2/2021 do 2 lutego 2021 r. 

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

MIESZkALNE

UŻYTkOWE

LOkALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. HluBka 3B, lokal nr 7,  
II piętro, pow. 124,33 m2 + piwni-
ca: 13,90 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, komórka, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
264 100,00 zł
Wadium: 26 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

ul. uDZIelI 3, lokal nr 6, II piętro, 
pow. 58,15 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
167 400,00 zł
Wadium: 16 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

ul. STaSZIca 11, lokal nr 3, I pię-
tro, pow. 21,91 m2 + piwnica:  
2,45 m2 oraz Wc: 1,16 m2, 1 po-
kój, kuchnia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
66 600,00 zł
Wadium: 6700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

ul. kRÓleWSkIeJ TaMY 53, lokal 
nr 1, parter, pow. 29,55 m2 (wyso-
kość pomieszczeń 2,30 m) + piwni-
ca: 9,23 m2, 1 pokój, kuchnia, z do-
stępem do Wc zlokalizowanego 
na podwórzu (stanowiącego część 
wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
72 300,00 zł
Wadium: 7300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

ul. DaSZYŃSkIeGo 1, lokal nr 4, 
II piętro, pow. 58,57 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, Wc, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 12.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
181 100,00 zł
Wadium: 18 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

ul. SoBIeSkIeGo 13, lokal nr 1, 
parter, pow. 39,99 m2, 2 pokoje, 

kuchnia, łazienka, przedpokój, lo-
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 13.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
119 800,00 zł
Wadium: 12 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

ul. kRÓloWeJ JaDWIGI 2a, lo-
kal nr 21, II piętro, pow. 29,56 m2  
+ Wc: 0,91 m2, 1 pokój, kuchnia, 
komórka, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 10.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
63 000,00 zł
Wadium: 6300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 28 stycznia 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 25 stycznia 2021 r. z ROM 2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. kRuPnIcZa 7, lokal nr 4,  
II piętro, pow. 47,48 m2, 2 poko-
je, kuchnia, przedpokój, łazienka 
z Wc, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
164 800,00 zł
Wadium: 16 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 stycznia 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować się 
do 26 stycznia 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 
5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. PSZcZYŃSka 65, lokal nr 8,  
III piętro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z Wc, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 12.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
212 800,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 stycznia 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 26 stycznia 2021 r. z ROM 2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. koZIelSka 22a, lokal nr I, 
parter, pow. 53,11 m2, 2 pomiesz-
czenia, Wc, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 1 lutego 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
112 400,00 zł
Wadium: 11 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 26 stycznia 2021 r.

ul. noWY śWIaT 2, lokal nr 7,  
III piętro, pow. 33,93 m2, 2 po-
mieszczenia, lokal do general-
nego remontu, w lokalu brak 
instalacji wod.-kan.
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 8.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
63 700,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 27 stycznia 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontakto-
wać się do 25 stycznia 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. DuBoIS 6a, lokal nr 10, par-
ter (oficyna), pow. 55,06 m2,  
4 pomieszczenia, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 9.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
88 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 27 stycznia 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 

się do 25 stycznia 2021 r. z ROM 2 Oddział 
1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. DolnYcH WałÓW 13, lokal 
niemieszkalny (gospodarczy) nr 5, 
III piętro, pow. 56,02 m2 + piwni-
ca: 7,17 m2, 5 pomieszczeń, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
85 700,00 zł
Wadium: 8600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 28 grudnia 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 25 stycznia 2021 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. WRocłaWSka 15, lokal nr II, 
parter, pow. 109,34 m2, 4 po-
mieszczenia, korytarz, Wc, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości:  
449 300,00 zł
Wadium: 45 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 lutego 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować 
się do 8 lutego 2021 r. z ROM 2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną 
maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą 
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania coVID-19 
w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. konieczna punktualność 
oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji 
(informacja o 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.

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
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Zarejestruj się na szczepienie przeciw coVID-19.
kto może się zarejestrować?
• od 15 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat.
• od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 70 lat.
Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia ruszą  
25 stycznia 2021 r.

Jak możesz się zarejestrować?
• Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub,
• zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na 

pacjent.gov.pl lub,
• skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (wykaz punk-

tów w Gliwicach poniżej) lub,
• skontaktuj się ze swoim lekarzem PoZ.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin Twojego szczepienia, a następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty.  
Do rejestracji nie potrzebujesz żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy że podasz swój nr PeSel.

PunkTY SZcZePIeŃ W GlIWIcacH aDRes koNtakt
„coRPoRa-MeD” – Poradnia lekarza rodzinnego dla dorosłych ....................... średnia 8, 44-100 GlIWIce ................................... 32/332-45-92 ................................
allergo-Med ........................................................................................................... kilińskiego 15, 44-100 Gliwice ............................. 511-487-436 .................................
centrum Profilaktyki i lecznictwa cenPIl Sp. z o.o. ....................................................... Mechaników 9, 44-109 Gliwice ............................ 32/610-06-16 .................................
nZoZ „Praktyka lekarza rodzinnego elżbieta Grudnik” ................................................ Rolników 125, 44-141 Gliwice .............................. 32/232-92-86 ................................
RaDan-MeD Sp. z o.o. ....................................................................................... Basztowa 3, 44-100 Gliwice ................................. 797-904-463 .................................
nZoZ „MeD-PoZ” Sp. z o.o. .............................................................................. lekarska 10, 44-151 Gliwice ................................. 32/234-82-27 ................................
nZoZ Przychodnia eSkulaP Sp. z o.o. .......................................................... Plac Piłsudskiego 5a, 44-100 Gliwice ................... 32/231-24-40 lub 797-536-518 ....
obwód lecznictwa kolejowego w Gliwicach Sp. z o.z. ........................................ opolska 18, 44-100 Gliwice .................................. 32/331-81-50 ................................
VITo-MeD Sp. z o.o. .................................................................................................... Radiowa 2, 44-100 Gliwice ................................... 32/302-98-38 ................................
nZoZ „VITaMeD” Sp. z o.o. ........................................................................... Różana 7, 44-109 Gliwice ..................................... 32/750-08-02 ................................
centrum Medyczne koPeRnIk Sp. z o.o. ...................................................... Wielkiej niedźwiedzicy 4, 44-117 Gliwice .......... 32/238-13-02, 511-923-631 ..........
alMa-MeD Sp. z o.o. ............................................................................................... Ignacego Paderewskiego 51, 44-105 Gliwice ..... 609-360-082 .................................
Fundacja „unia Bracka” ..................................................................................... Błonie 3, 44-100 Gliwice ...................................... 32/331-73-98 ................................
luX MeD Sp. z o.o. ................................................................................................ Dworcowa 25, 41-100 Gliwice ............................. 22/33-22-849 ................................
Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. ................................................................................... Rybitwy 2, 44-100 Gliwice .................................... 32/401-29-90 ................................
Sano Sp. z o.o. ......................................................................................................... Sopocka 6, 44-164 Gliwice ................................... 32/270-12-25 ................................
usługi Medyczne PRo-MeD Sp. z o.o. ........................................................... Poli Gojawiczyńskiej 9a, 44-109 Gliwice ............ 32/557-72-00 ................................
MeDIcoVeR Sp. z o.o. .................................................................................................... Gruszczyńskiego 2/4, 44-100 Gliwice .................. 500-900-530 .................................
SośnIca-MeD Sp. z o.o. .......................................................................................... Jedności 10, 44-119 Gliwice ................................. 32/279-63-03 lub 32/237-01-42 ...
ZlPiS „MeDI-coR” Sp. z o.o. ................................................................................. cichociemnych 14, 44-100 Gliwice ...................... 519-667-926 .................................
nZoZ Poradnia lekarza Rodzinnego „ŻeRnIkI” Magdalena kawalska ............. Tarnogórska 218 B, 44-105 Gliwice ...................... 32/230-39-78 ................................
SeRaFIn clInIc SPecJalISTYcZne cenTRuM MeDYcZne DaWID SeRaFIn .... Daszyńskiego 34/2, 44-100 Gliwice ..................... 690-807-090 .................................
Szpital Miejski nr 4 ............................................................................................... Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice ................. 508-801-692, 508-801-524 lub  ...... 

32/330-83-01 .............................


