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Arena gliwice

Koncert specjalny „King”
w „królewskim” składzie!
„Mówią, że chłopcy są w mieście!” – fragment piosenki T.Love doskonale pasuje do
niezwykłego wydarzenia – powrotu kultowego zespołu po 5 latach przerwy w działalności. W maju zobaczymy ich na scenie
Areny Gliwice.
Powodów związanej z tym ekscytacji
mamy kilka. Nie lada sensacją jest
skład w jakim T.Love powraca – Muniek Staszczyk, Jan Benedek, Jacek
Perkowski, Paweł Nazimek, Sidney
Polak – to oni nagrali słynny, wypełniony przebojami album „King”!
W tym samym składzie, w 30. rocznicę wydania albumu „King” oraz
w 40. rocznicę założenia zespołu,
nagrają nowy album zatytułowany
„Hau! Hau!”. Premiera albumu zaplanowana jest na kwiecień. Wraz
premierą rozpoczną się również tak
wyczekiwane przez fanów koncerty!
Jednym z pierwszych koncertów obok
trasy promującej nowy album będzie
specjalny koncert „King”, który odbędzie się 22 maja w Arenie Gliwice.
Pełen niespodzianek, gości i przede
wszystkim wspaniałych przebojów
(„King”, „Warszawa”, „I Love You”, „IV
Liceum”, „Bóg”, „Ajrisz”, „Chłopaki nie
płaczą”, „Nie, nie, nie”) doskonale
znanych refrenów i jedyną w swoim
rodzaju charyzmą Muńka Staszczyka!

Oczywiście nie zabraknie piosenek
z premierowej płyty „Hau! Hau!”.
T.Love to instytucja, T.Love to zespół,
który na każdym etapie kariery fascynował, intrygował, bawił, rozgrzeszał
czy huczał. Jednak niewątpliwie dwie
doskonałe płyty: „Pocisk Miłości” oraz
„King” zdecydowały na długie lata
o brzmieniu i charakterze wykonywanej przez zespół muzyki. Wspomniane
albumy były dla T. Love niczym słynne
„London Calling” dla The Clash. Cięte
riffy Janka Benedeka, basowe tropy
Nazima, ogniste solówki Perkoza,
perkusyjny twist Sidneya oraz teksty
i wokal Muńka właściwie zdefiniowały
to, czym T.Love faktycznie jest do dziś.
Trasa koncertowa, premiera nowej
płyty oraz jubileusz 40-lecia istnienia
zespołu w składzie z „Kinga” spotykają się w jednym momencie. Tego nie
można przegapić! Przygotujmy się
na spotkanie z jedną z najlepszych
rockowych polskich orkiestr.

(ARENA GLIWICE)

Hot Wheels Monster Trucks – to będzie hit!
Ekscytujące show Hot Wheels Monster Trucks
Live zagości 12 i 13 marca w Arenie Gliwice.
Podczas trasy po Europie widzowie będą mieć jedyną okazję,
aby zobaczyć prawdziwe wersje
słynnych zabawek monster
truck Hot Wheels, w tym ulubione przez wszystkich Bone
Shaker, Tiger Shark, V8 Bomber
i Demo Derby. W wydarzeniu
wezmą udział goście specjalni:
pożerający samochody, ziejący
ogniem i transformujący się robot
– Megasaurus, a także gwiazdy
Freestyle Motocross! Ekscytujący
motoryzacyjny pokaz z kultowymi akrobacjami i skokami Hot
Wheels oraz spektakularnymi
upadkami i rozbiciem monster
trucków podczas konkurencyjnych starć i walk dostarczy nie-

zapomnianej rozrywki wszystkim
fanom.
Nie zabraknie również popularnego
Crash Zone Pre-Show Party, które
zacznie się 2,5 godz. przed głównym show. A jest to niepowtarzalna
okazja, by stanąć własnymi stopami
na arenie i zobaczyć niesamowite
konstrukcje i rozmiary Hot Wheels
Monster Trucks! Ten dzień może
być jeszcze bardziej wyjątkowy
z pełnym adrenaliny pakietem VIP
zawierającym oprócz świetnego
miejsc do oglądania pokazów –
wycieczkę Monster Trucks Tour
z przewodnikiem, upominki i wiele
innych. Bilety już do nabycia. 

(ARENA GLIWICE)
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mieszkańcy
fot. Z. Daniec / archiwum UM Gliwice

Demograficzny
portret gliwiczan

W Gliwicach mieszka 26 stulatków i gliwiczan powyżej 100. roku życia! Najstarsza gliwiczanka skończyła
115 lat, jest najstarszą Polką i jedną z 5 najdłużej żyjących osób na świecie. Najwięcej mieszkańców ma
Sośnica, enklawą spokoju pozostają Czechowice.
Pracownicy Wydziału Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gliwicach podsumowali dane z zakresu ewidencji
ludności z minionego roku. To
bardzo interesujące informacje, wiele mówiące o naszym
mieście, ale też upodobaniach
gliwiczan. Według stanu na
31 grudnia ub. roku, 160 503
osoby były w Gliwicach zameldowane na pobyt stały (84 663
kobiety i 75 840 mężczyzn).
Wraz z osobami zameldowanymi czasowo liczba miesz-

kańców Gliwic wynosi ponad
166,7 tys.
Najwięcej osób mieszka w Sośnicy – tę dzielnicę do stałego
zamieszkania wybrały 16 853
osoby (tymczasowo zameldowanych jest 341 osób). Wśród
najliczniejszych dzielnic jest też
Trynek (15 001 mieszkańców
zameldowanych na stałe i 1162
na pobyt tymczasowy) i Łabędy
(14 283 osoby na pobyt stały
i 232 tymczasowo). Niezmiennie najmniej osób mieszka

w Czechowicach, wybierając
spokój i łono natury, ale jednocześnie pozostając blisko centrum miasta. W Czechowicach
na stałe mieszkają obecnie 783
osoby, a 23 są zameldowane na
pobyt tymczasowy.
Niewielu mieszkańców ma
również Wilcze Gardło (1118
osób jest zameldowanych na
stałe, a 19 na pobyt tymczasowy) i Ligota Zabrska (2004
osoby mieszkają tam na stałe,
42 tymczasowo).
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Najwięcej wśród gliwiczan jest
39-latków – z rocznika 1983
mamy 2904 mieszkańców.
W 2021 r. urodziło się 1202
nowych gliwiczan – witamy na
świecie!
Mamy też inne powody do
dumy – w Gliwicach mieszka
najstarsza Polka, najstarsza
Polka w historii kraju oraz
jedna z 2. najstarszych Europejek i jedna z 5. najstarszych
żyjących osób na świecie.
Pani Tekla Juniewicz w czerwcu

2021 r. świętowała 115. urodziny!
Gliwice służą długowieczności.
Według danych z 31 grudnia
ub. roku, mamy 26 stu i ponadstulatków: jedną 115-latkę,
cztery osoby w wieku 103 lat,
pięć w wieku 102 lat, mamy
też sześciu 101-latków i dziesięcioro 100-latków. Wszystkim
mieszkańcom życzymy zdrowia
i rekordów długowieczności! 


(mf)
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edukacja

Nauka bez barier, nauka przyszłości!

W gliwickim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 uroczyście podsumowano realizację dwóch innowacyjnych projektów pod wspólnym hasłem „Równe szanse, lepszy start – zwiększenie potencjału edukacyjnego
z przygotowaniem osób z niepełnosprawnościami do zawodu w CKZiU nr 1 w Gliwicach”. Pozwoliły one unowocześnić placówkę do najlepszych standardów europejskich i podnieść jakość nauczania przyszłych specjalistów branży
usługowej. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w szkole usunięto bariery architektoniczne ograniczające możliwości
uczniów z niepełnosprawnościami. Efekt jest spektakularny.

Projekty o wartości niemal 5 mln zł
zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata

2014–2020, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Były również współfinansowane
z miejskiego budżetu – na ten
cel Miasto Gliwice przeznaczyło
ponad 2 mln zł.
– W ramach głównego projektu – twardego, inwestycyjnego,
długotrwałego, bo rozpoczętego
z początkiem kwietnia 2018 roku –
udało nam się rozbudować, w pełni zmodernizować i doposażyć
całą bazę dydaktyczno-techniczną
naszej szkoły. Nowe wyposażenie
trafiło do dwóch pracowni planowania żywienia i produkcji
gastronomicznej, pracowni przygotowania i ekspedycji śniadań,
pracowni hotelarskiej, pracowni
obsługi finansowej, obsługi gości
i obsługi turystycznej oraz pracowni turystyczno-geograficznej
i warsztatów szkolnych. Naszą
dumą jest m.in. supernowoczesny sprzęt kuchenny, spotykany
w najlepszych obiektach gastro-

fot. M. Buksa / UM Gliwice

– Serdecznie dziękuję całemu
zespołowi zaangażowanemu
w te projekty za ogromny wysiłek włożony w ich realizację
i finalizację. Z punktu widzenia
miasta mają one wielką wartość dodaną w trzech głównych
obszarach – edukacji, integracji
społecznej i myślenia pod kątem
biznesu dostosowującego się do
różnych potrzeb ludzkich, a rozwijanego m.in. przez osoby, które
nie postrzegają niepełnosprawności jako ograniczenie, a raczej
otwarcie się na nowe możliwości.
Gratuluję zarazem beneficjentom projektu – uczniom i nauczycielom Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
– mówiła podczas uroczystego
podsumowania projektów Ewa
Weber, zastępczyni prezydenta
Gliwic odpowiedzialna m.in. za
sferę edukacji w mieście.

nomicznych. Przede wszystkim
jednak zlikwidowaliśmy wszelkie
ograniczenia architektoniczne,
montując przeszkloną windę dla
niepełnosprawnych uczniów i 8
specjalnych platform schodowych.
Powstało nowe wejście do szkoły.
Nasza placówka stała się dzięki
temu szkołą bez barier, przyjazną
dla młodych ludzi z niepełno-

sprawnością ruchową – przypomniał w ramach podsumowania
projektów Krystian Szatka, dyrektor CKZiU nr 1.
Zapewniając uczniom równe
szanse, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
zagwarantowało im jednocześnie
lepszy start w świat przyszłej ka-

riery zawodowej. Wielka w tym
zasługa drugiego – miękkiego
– projektu szkoleniowego, w ramach którego zorganizowano
kursy dla 150 uczniów, staże oraz
praktyki zawodowe i wycieczki
do zakładów pracy. W specjalistycznych kursach i szkoleniach
zawodowych wzięło udział również 20 nauczycieli CKZiU.  (kik)

Najlepsze szkoły średnie wybrane
Już po raz 24. miesięcznik „Perspektywy” przygotował coroczny ranking liceów i techników. Wzięło w nim udział 2421 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Pod uwagę
brano sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono
też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników – wyniki
egzaminów zawodowych. Jak w zestawieniu wypadły gliwickie szkoły?

Do zestawienia wojewódzkiego trafiły równeż: Technikum
nr 2 w Górnośląskim Centrum
Edukacyjnym (52. miejsce),
Technikum nr 8 im. Cichociemnych (86. miejsce),Technikum
nr 5 w CKZiU nr 1 (94. miejsce), Technikum Teb Edukacja
(96. miejsce), Technikum nr 3
w ZSTiO (98. miejsce), Technikum nr 4 w ZS Budowlano-Ceramicznych (109. miejsce) oraz
Technikum nr 7 w ZSS im. gen.
S. Roweckiego „Grota” (134.
miejsce).

Najlepsze gliwickie technika

(w nawiasie miejsca w kraju):
• Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych (23)
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• Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
(337)
• Technikum nr 8 im. Cichociemnych (500+)
• Technikum nr 5 w CKZiU nr
1 (500+)
• Technikum Teb Edukacja
(500+)
• Technikum nr 3 w ZSTiO
(500+)
• Technikum nr 4 w ZS Budowlano-Ceramicznych (500+)
• Technikum nr 7 w ZSS im.
gen. S. Roweckiego „Grota”
(500+)

Najlepsze gliwickie technika
w rankingu maturalnym

(w nawiasie miejsca w kraju)
• Technikum nr 1 w ZS Techniczno-Informatycznych
(21)
• Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym
(221)
• Technikum nr 3 w ZSTiO
(245)

Najwyżej ocenione liceum z Gliwic – I LO Dwujęzyczne im. E.
Dembowskiego – zajęło wysokie 5. miejsce w rankingu wojewódzkim liceów, 28. miejsce
w rankingu szkół olimpijskich,
71. miejsce w kraju w rankingu
liceów 2022 oraz 94. miejsce
w rankingu maturalnym.
Na 9. pozycji w województwie
znalazło się LO FILOMATA,
a na 22. V LO z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A. Struga.
Nieco dalej uplasowało się
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej
(37. miejsce na Górnym Śląsku),
a także IV LO im. Orląt Lwowskich (81. miejsce), II LO im. W.
Wróblewskiego (87. miejsce)
i Liceum Sztuk Plastycznych
(123. miejsce).

Najlepsze gliwickie licea

(w nawiasie miejsca w kraju):
• I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego (71)

fot. Pexels

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic (Technikum
nr 1) ponownie zajął 3. miejsce
na Górnym Śląsku, 21. miejsce
w ogólnopolskim rankingu maturalnym i 23. miejsce w kraju
w rankingu techników 2022!

• LO FILOMATA (95)
• V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga (202)
• Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki
Śląskiej (346)
• IV LO im. Orląt Lwowskich
(710)
• II LO im. W. Wróblewskiego
(753)
• Liceum Sztuk Plastycznych
(1000+)

Najlepsze gliwickie licea
w rankingu maturalnym

(w nawiasie miejsca w kraju)

• I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego (94)
• V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga (211)

Najlepsze gliwickie licea
w rankingu szkłó olimpijskich

(w nawiasie miejsca w kraju)
• I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego (28)
• Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki
Śląskiej (51)
• V LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Struga (143)
• LO FILOMATA (162)
(kik)
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inwestycje

Modernistyczne obiekty odzyskają blask

Nieużytkowany zabytkowy zespół zabudowań przy ul. Kościuszki 44–46, przez dekady mieszczący szpitalną
dermatologię i część interny, wkrótce na nowo wpisze się w życie Gliwic. Obecnie trwa w nim kapitalny remont
i kosztowne prace budowlane pozwalające na przywrócenie go do stanu dawnej świetności. Inwestor – konsorcjum firm Mal-Drew i Wall Invest oraz architekci PANOVA Studio wyznaczyli sobie ambitny cel: odtworzyć wygląd
kamienic, nawiązujących swoim stylem do berlińskich i paryskich odpowiedników miejskiej architektury pierwszego ćwierćwiecza XX wieku, nadając im równocześnie nowoczesny, funkcjonalny sznyt. Finał prac powinien
nastąpić latem przyszłego roku.

Zabudowania przez lata należały do Szpitala Miejskiego nr 4,
mieszcząc oddział dermatologii
i część oddziału wewnętrznego.
Po likwidacji tych jednostek opustoszałe budynki (dzierżawione
przez zmagający się z trudną
sytuacją finansową szpital jeszcze przez kilkanaście lat) były
nieużytkowane. Wiosną 2019
roku miasto wystawiło obiekty
na sprzedaż, licząc, że tak jak
w przypadku innych nieruchomości, np. Dworcowej 32 czy
Rybnickiej 27 i 29, także i w tej
sytuacji znajdzie się dobry, świadomy wyzwania nabywca, który
podejmie się trudnego i bardzo
kosztownego odrestaurowania
budynków z pełnym poszanowaniem dla ich architektury.
Mimo złego stanu kamienic,
kupił je od miasta inwestor,
którego wizytówką są ambitne,
wykonywane z najwyższą starannością renowacje „trudnych”
budynków z historycznym rodowodem. W dorobku działającej
w konsorcjum z Mal-Drewem
firmy Wall Invest znajdują się
zwieńczone sukcesem realiza-

cje przy ul. Plebańskiej 3 (dawna
piekarnia), Długosza 2 (dawna
harcówka) czy Stalmacha 4
(ponadstuletnia mieszczańska
kamienica).

Elewacje postanowiono wyremontować zgodnie z oryginalnym kształtem elementów
architektonicznych. Inwestor
i architekci zdecydowali się
zarazem na kilka znaczących
zmian, które wkomponowano
w taki sposób, aby nie ingerowały w pierwotny styl całego
zespołu budynków, a jednocześnie świadczyły o współczesnym
czasie powstania. Jak widać
na poglądowych wizualizacjach, parterowe lokale będą
przystosowane do potrzeb
komercyjnych – mogą działać

fot. PANOVA Studio

By zabytkowa,
historyczna wartość
architektury przy
Kościuszki 44–46
pozostała jednym
z niezbywalnych
atutów, zgodnie
z prawem miejscowym zobowiązano
inwestora do
zachowania charakterystycznych
elementów zespołu,
a w szczególności
portali dekorujących wejścia do
budynków i attykowych ścian znajdujących się pomiędzy
budynkami.

wiz. podglądowa Finm / projekt: PANOVA Studio

Okazałe budynki z początku
lat 20. minionego stulecia, zaprojektowane przez Johanna
Hansa Augusta Friedricha von
Poellnitza na zlecenie przemysłowca hrabiego Mikołaja von
Ballestrema i wpisujące się
w architektoniczną wizję Gliwic
przedwojennego miejskiego radcy budowlanego Karla Schabika,
przez długie lata były jednym
z rozpoznawalnych punktów
na mapie miasta. Po II wojnie
światowej, z upływem czasu, ich
stan zaczął znacznie odbiegać od
pierwotnej świetności.

w przyszłości gabinety lekarskie,
kancelarie prawnicze czy lokale
gastronomiczne. Kamienice
niejako zespolono, projektując
za historyczną bramą wjazdową trójkondygnacyjny łącznik
z funkcją usługową i mieszkalną.
Nieużytkowe dotąd poddasza
postanowiono zaadaptować
na mieszkania z widokiem na
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panoramę śródmieścia. Zaprojektowano również wewnętrzny
dziedziniec, pełen zieleni i nawiązujących do stylistyki kamienic elementów małej architektury. W budynkach, w których
wnętrzach wszystko robione
jest od początku (nowa żelbetowa konstrukcja, stropy, ściany,
dach, okna – drewniane bądź
aluminiowe, klimatyzacja etc.),
powstaną łącznie 42 mieszkania,
5 lokali usługowych oraz parking
podziemny.

nowe, budowę szybu windowego i wymianę całej konstrukcji
dachu na nowy. Z kolei w budynku pod numerem 44 mamy już
bardzo mocno zaawansowane
działania. Wszystkie stropy zostały wymienione na nowe, dach
został rozebrany, a w kwietniu
planujemy rozpocząć stawianie
nowej konstrukcji dachu wraz
z jego pokryciem – relacjonuje
stan zaawansowania prac Rafał
Franz, współwłaściciel spółki
Wall Invest.

Prace rozpoczęły się w lipcu
ubiegłego roku i zgodnie z umową powinny zakończyć się po
2 latach – z końcem lipca 2023
roku. – W tym momencie nie
notujemy opóźnień. W budynku pod numerem 46 mamy już
wykonane 70% prac związanych
z realizacją parkingu podziemnego. Jest to bardzo trudne
konstrukcyjnie zadanie do wykonania, ponieważ pracujemy
na żywym organizmie. Jak zakończymy ten etap, to zaczniemy
wymianę wszystkich stropów na

– Przebudowa zespołu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 44–46 to
trudne, kosztowne i wymagające
przedsięwzięcie. Tym bardziej
więc cieszymy się, że historyczne
budynki znalazły nabywcę – doświadczonego inwestora z wizją.
Przebudowa nabiera tempa i widać już jej efekty. Finał tej historii
to dobry przykład partnerstwa
publiczno-prywatnego w Gliwicach – podkreśla wiceprezydent
Gliwic Aleksandra Wysocka, która przed tygodniem odwiedziła
plac budowy.
(kik)
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Zielona energia z podziemi?

Śląski System Magazynowania Energii to
pionierskie rozwiązanie, wpisujące się
w najnowocześniejsze światowe trendy.
Pozwoli połączyć wizję zielonego, przyjaznego środowisku Górnego Śląska z jego obecnym, industrialnym wizerunkiem. Zakłada
utworzenie klastrów energii (branżowych
związków przedsiębiorstw, instytucji i organizacji sektora energetycznego) w miastach,
na terenach których znajdują się zamknięte
bądź zamykane w nadchodzących latach
zakłady górnicze. W kopalniach tych, zamiast węglem, zajmowano by się… słońcem
i wodą, dzięki którym można by pozyskiwać
nawet do 100 megawatów mocy elektrycznej na godzinę. Tym sposobem każda
z przeobrażanych prędzej czy później kopalń
stanowiłaby wyspę magazynową z systemem zarządzania energią i dostarczaniem
zgodnego z popytem strumienia energii,
zasilanego z odnawialnych źródeł.

fot. ITG KOMAG

W gliwickim Instytucie Techniki Górniczej KOMAG odbyło się spotkanie ekspertów z samorządowcami z Gliwic, Zabrza, Katowic, Bytomia i Rudy Śląskiej, poświęcone projektowi Śląskiego Systemu Magazynowania Energii. Chodzi
o wykorzystywanie infrastruktury nieczynnych lub zamykanych kopalń do wytwarzania energii elektrycznej w sposób
ekologiczny, przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. W ubiegłotygodniowym wydarzeniu uczestniczyli prezydent
Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępca Mariusz Śpiewok.

To na razie model, ale jego realizacja w pełnej skali już się rozpoczęła. Wstępnie wytypowano 4 kopalnie, w których miałyby
powstać pierwsze „banki energii”: KWK
„Makoszowy” i Szyb Gigant w Zabrzu, KWK
„Pokój I – Śląsk” – Ruch „Śląsk” w Rudzie
Śląskiej oraz KWK „Centrum” w Bytomiu.

ciężkiej pracy widoczne były pierwsze
efekty w postaci magazynów energii
służących konkretnym celom, takim jak
zasilanie pobliskich przedsiębiorstw lub
ładowanie pojazdów komunikacji miejskiej
i samochodów elektrycznych. Takie rozwiązanie, na szerszą skalę, może gwarantować
bezpieczeństwo energetyczne nie tylko dla
regionu, ale i całego kraju – zapowiada dr
hab. Dariusz Prostański, dyrektor Instytutu
Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach.

podpisał porozumienie ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń, Katowicką Specjalną Stefą Ekonomiczną w Katowicach oraz Instytutem Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych. Dotyczyło ono
utworzenia komitetu sterującego pracami nad
projektem Śląskiego Systemu Magazynowania
Energii. Realizacja tego przedsięwzięcia wiązałaby się m.in. z możliwością wnioskowania
przez przyszłe klastry energii o środki z funduszy centralnych, np. Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska.

– Chcielibyśmy wystartować z początkiem
przyszłego roku, tak aby po 12 miesiącach

W lipcu minionego roku w Ministerstwie Aktywów Państwowych w Warszawie ITG KOMAG

– W czasach zbliżającej się dekarbonizacji
projekt Śląskiego Systemu Magazynowa-

nia Energii to potrzebne i innowacyjne
rozwiązanie, które niesie wiele korzyści
dla miast i mieszkańców Górnego Śląska. Oprócz racjonalnego przeobrażenia
pogórniczych obiektów, których dysponentem jest SRK, daje realne szanse
na utrzymanie miejsc pracy – choć już
w innej, bardziej zielonej branży energetycznej – i sensowne przekwalifikowanie
pracowników zamykanych kopalń, a także
na otwarcie w regionie nowych miejsc do
inwestowania – komentuje ideę ŚSME
prezydent Gliwic Adam Neumann.

(kik)

Druga kadencja Rady Seniorów

We wtorek, 18 stycznia, w Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych – Centrum 3.0 przy ul. Studziennej powołano Radę Seniorów Miasta
Gliwice na II kadencję. Rada Seniorów to organ, który ma wspierać i inicjować działania na rzecz starszych mieszkańców. W spotkaniu
inaugurującym działalność II kadencji RS wzięli udział prezydent Gliwic Adam Neumann i zastępca prezydenta Ewa Weber.

– Rada Seniorów w Gliwicach
jest aktywna od 12 lat. Z roku na
rok ta aktywność wrasta, dzięki
czemu możemy podejmować
jeszcze więcej działań z myślą
o seniorach. Będziemy przysłuchiwać się opiniom i uwagom,
i wymieniać się doświadczeniami z Radą Seniorów, która
z pewnością wspaniale będzie
reprezentować starszych gliwiczan – mówił podczas spotkania RS prezydent Gliwic Adam
Neumann.
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fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

W Gliwicach Radę Seniorów II
kadencji będzie tworzyć 11 osób:
Grażyna Walter-Łukowicz, Bożena
Gabryel, Czesław Dudek, Krystyna
Jurczewska-Płońska, Teresa Wilanowicz-Zabiegała, Barbara Świąć,
Maria Puch, Anna Kurzaj, Jolanta
Rypińska, Czesława Bella i Aniela
Czajkowska. Decyzją Rady Seniorów przewodniczącą została Grażyna Walter-Łukowicz, zastępcą
Aniela Czajkowska, a sekretarzem
Maria Puch.

– Współpracowałam z Radą
Seniorów poprzedniej kadencji
i wiem, jak wielką energią dysponuje. To, co stworzył poprzedni
zespół jest bardzo wartościowe
i mam nadzieję, że ta kadencja
umożliwi nam realizację zainicjowanych już działań – dodała
zastępca prezydenta Gliwic Ewa
Weber.

Rada Seniorów Miasta Gliwice jest
organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, reprezentującym środowisko osób starszych,
instytucji i organizacji realizujących
zadania na rzecz seniorów. Jej zadaniem jest wspieranie interesów
osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniuje projekty
uchwał, inicjuje przedsięwzięcia

zmierzające do integracji społecznej
seniorów, wzmacnia ich aktywność
obywatelską i pozycję w społeczeństwie. Kadencja Rady trwa trzy lata.
Spotkania Rady Seniorów będą się
odbywały w GODS – Centrum 3.0.
przy ul. Studziennej 6. Terminy
spotkań i dyżurów zostaną przekazane do wiadomości mieszkańców
w późniejszym terminie.

Członkowie Rady Seniorów Miasta Gliwice na II kadencję zostali
powołani zgodnie z uchwałą nr
XXXVII/808/2018 Rady Miasta
Gliwice z 19 kwietnia 2018 r.
z późn. zm. oraz zarządzeniem nr
PM-5312/2021 Prezydenta Miasta
Gliwice z 31 grudnia 2021 r. 


(mf)
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Piłkarski kompleks
na europejskim poziomie otwarty

W Gliwicach oficjalnie otwarto w tym tygodniu Marco Football Center. To nowoczesny kompleks
obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania piłki nożnej, który ma służyć profesjonalistom
i amatorom.
Kompleks wybudowała gliwicka
firma Marco, a inwestycja pochłonęła do tej pory ponad 8 milionów
zł. – Marco Football Center to
obiekt najwyższej klasy w tej części Europy. Inwestujemy w jakość
i wyjątkową funkcjonalność, aby
dać maksimum korzyści i zadowolenia wszystkim, którzy chcą grać
w piłkę na dużo wyższym poziomie – podkreśla Marek Śliboda,
właściciel firmy Marco, inwestor
ośrodka MFC.
fot. materiały Marko Football Center

Dobra baza dla piłkarzy

Obiekt znajduje się przy ul. Ceglarskiej 40a, a jego centralne miejsce
zajmuje całoroczne boisko piłkarskie o wymiarach 84 × 53 m ze
sztuczną nawierzchnię trawiastą
wysokiej jakości. Można na nim
rozgrywać mecze i prowadzić szkolenia – na potrzeby równoległego
prowadzenia zajęć grupowych
główna płyta jest podzielona na
3 odrębne boiska szkoleniowe
o wymiarach 53 × 26,5 m każde.

Boisko pod
nadmuchiwanym dachem

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Boisko ma niecodzienne „zadaszenie”. Nad boiskową płytą
wznosi się powłoka pneumatyczna, tworząc zamkniętą kopułę
wysokości 16 metrów w najwyższym punkcie. Konstrukcja zwana
potocznie „balonem” jest wykonana z dwóch warstw lekkich
membran z tworzywa sztucznego. Utrzymuje stały kształt
dzięki ciągłemu nadmuchowi
z zewnętrznych wentylatorów.

Zaplecze sportowo-socjalne

W budynku mieści się także m.in.
recepcja, sala do treningu motorycznego oraz gabinet fizjoterapii.
Urządzono również Mundial
Caffe&Bar – strefę relaksu dla
sportowców i gości, gdzie można
wypić kawę lub herbatę i dzięki
przeszklonej ścianie zaglądać do
wnętrza hali. Podwieszone monitory pozwalają prowadzić streaming
oraz obserwować transmisje i relacje np. z meczów.

Marco Football Center stało się
już bazą treningową dla Akademii
TEAM, w której obecnie trenuje
ponad 300 młodych adeptów piłki nożnej. – Przez cały rok Marco
Football Center będzie dla nas znakomitym miejscem prowadzenia
intensywnego, profesjonalnego
szkolenia i treningu – od 4-latków
stawiających pierwsze kroki na
murawie po młodych piłkarzy
z szerokimi perspektywami na
sukces – mówi Jarosław Kaszowski.
– Gliwice to silny ośrodek sportowy w regionie, a taki kompleks
piłkarski świetnie uzupełni ofertę
naszego miasta. To kolejny nowoczesny obiekt sportowy w Gliwicach i dobry przykład współpracy
środowisk biznesowych oraz
sportowych. Cieszę się, że ćwiczą
w nim młodzi piłkarze, bo szczególnie zależy nam na tworzeniu
jak najlepszych warunków do trenowania dzieci i młodzieży – mówi
Aleksandra Wysocka, zastępca
prezydenta Gliwic.
Marco Football Center jest czynne przez cały rok, przez siedem
dni w tygodniu, od rana do późnego wieczora.
(al)

Obiekty na wolnym
powietrzu
Kompleks Marco Football Center obejmuje także zewnętrzne
boisko ze sztuczną murawą
i ścianą do doskonalenia techniki piłkarskiej. Na wiosnę korzystać będzie można z placu
rozgrzewkowo-rekreacyjnego
z zestawem urządzeń do treningu osobistego i ćwiczeń
indywidualnych.
Całość kompleksu jest ogrodzona, oświetlona i monitorowana.
Przygotowano parking dla samochodów osobowych, który
pozwala też na wjazd autokarów
klubowych.
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fot. materiały Marko Football Center

Do hali przylega murowany budynek zaplecza sportowo-socjalnego. Jak informuje firma Marco, to
pierwsza w Europie konstrukcja,
gdzie hala zadaszona pneumatycznie bezpośrednio łączy się ze
stałym obiektem zaplecza usługowego. Pozwala to na szybkie
i wygodne przejście do hali wprost
ze strefy szatni, które mają też
bezpośredni dostęp do komfortowych węzłów sanitarnych.

Marek Śliboda podkreśla, że nie
byłoby tego obiektu bez współpracy z Jarosławem Kaszowskim,
znanym piłkarzem Piasta Gliwice,
który w tych samych barwach
klubowych przeszedł od B-klasy
do Ekstraklasy, a obecnie prowadzi Akademię Piłkarską TEAM.
Wspólnie pracowali nad założeniami koncepcyjnymi nowego
ośrodka sportowego.
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Marsz śmierci.
Pamiętamy

Pełnomocnik ds. osób
z niepełnosprawnościami
Klaudia Bera z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach została powołana na pełnomocnika
Prezydenta Miasta Gliwice do spraw osób z niepełnosprawnościami.

– Powołanie pełnomocnika prezydenta miasta do spraw osób
z niepełnosprawnościami jest
odpowiedzią na apel środowiska osób niepełnosprawnych
w zakresie identyfikowania
potrzeb osób niepełnosprawnych i dbania o przestrzeganie
ich praw. Ważna jest współpraca z  lokalnymi organizacjami
pozarządowymi działającymi
na rzecz OzN, nakierowana
na opracowanie rozwiązań
dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności
uwzględniających aktywizację
społeczną i zawodową. Ważna
jest również promocja osiągnięć
osób niepełnosprawnych oraz
przełamywanie barier zarówno tych architektonicznych, jak
i społecznych – mówi Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału

Bieg odbędzie się 20–21 i 28
stycznia. Do Gliwic sztafeta
z Oświęcimia dotrze 21 stycznia.
Cmentarz Centralny jest ostatnim
punktem na trasie Biegu Pamięci.
W tej inicjatywie biorą udział między innymi uczniowie gliwickich
szkół – I LO Dwujęzycznego im.
E. Dembowskiego w Gliwicach
i Gliwickiego Centrum Edukacyjnego. Tegoroczny projekt zostanie
podsumowany 28 stycznia podczas sesji popularnonaukowej
poświęconej historii obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, która odbędzie się w Zespole
Szkół Technicznych w Chorzowie.

Między 17 a 21 stycznia 1945
roku w pieszych kolumnach
wyprowadzono blisko 56 tys.
więźniów. Wielu z nich zastrzelili konwojujący ich esesmani,
wielu zmarło z zimna, wycieńczenia i głodu. Na cmentarzu
Centralnym znajdują się mogiły,
do których w 1948 roku przeniesiono szczątki ofiar wydarzeń ze
stycznia 1945 roku.
III Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju objął patronatem prezydent
Gliwic Adam Neumann.


(mm)

Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W Gliwicach stale poszerzany
jest zakres usług na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Organizowany jest m.in. transport
przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych, konkursy
tematyczne dla uczniów oraz
konkurs „Gliwiczanin bez barier”.
Miasto zapewnia też opiekę
wytchnieniową dla opiekunów
osób z niepełnosprawnościami
oraz usługi asystenta osoby
niepełnosprawnej. Powstał też
Poradnik savoir vivre wobec
osób z niepełnosprawnością.
Strategicznym dokumentem
miasta w tej tematyce jest
Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych dla Miasta
Gliwice na lata 2020–2025. (mf)

fot. D. Nita-Garbiec / archiwum UM Gliwice

Do zadań nowego pełnomocnika będzie należało m.in.
opracowywanie dokumentów
strategicznych oraz diagnoza
i monitorowanie potrzeb osób
z niepełnosprawnościami,
a także koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie
ich sytuacji i zaspokajaniu potrzeb oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Nowa pełnomocnik będzie też opiniowała
projekty aktów normatywnych,
współpracowała z Miejską
Społeczną Radą do Spraw
Osób Niepełnosprawnych
w Gliwicach i koordynatorami
do spraw dostępności w zakresie realizacji zadań związanych
z zapewnianiem dostępności
i podejmowała interwencje
w istotnych dla osób z niepełnosprawnościami sprawach,
będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta
Gliwice. Na liście zadań jest też
współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz
osób z niepełnosprawnościami
i przedstawianie prezydentowi
miasta wniosków, sprawozdań
i opinii z prowadzonej działalności.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Klaudia Bera od 2008 r. pracuje
w Wydziale Zdrowia i Spraw
Społecznych, realizując zadania
na rzecz osób niepełnosprawnych, współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

W 77. rocznicę ewakuacji hitlerowskiego obozu
Auschwitz-Birkenau odbędzie się III Bieg Pamięci
ze Światłem Pokoju. Na trasie Oświęcim–Gliwice
zapłonie symboliczny ogień pokoju.

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

SESJA RADY MIASTA GLIWICE

20 stycznia 2022 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1.
2.
3.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z dnia 16 grudnia
2021 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Gliwice (druk nr 724).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 2022 rok (druk
nr 725).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Gliwice (druk
nr 722).

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (druk nr
717).
10. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników na terenie
miasta Gliwice (druk nr 723).
9.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia nowej umowy dzierżawy i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach
przy ul. Parkowej 5 (druk nr 716).
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż prawa własności nieruchomości
obejmujących niezabudowane działki nr 525,
526, 527, obręb Przedmieście, położonych
przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach stanowiące
własność Miasta Gliwice (druk nr 718).
13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Gliwicach, ul.
Władysława Sikorskiego 132, w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych
w Gliwicach (druk nr 719).

14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Gliwicach oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gliwicach, wchodzących
w skład Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach
poprzez zmianę siedziby (druk nr 720).
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych radnych (druk nr 721).
16. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez
radnych.
17. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

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

Dodatek osłonowy –
można składać wnioski
Dodatek osłonowy to element
krajowej tarczy antyinflacyjnej,
który ma niwelować rosnące
ceny energii, gazu i żywności
osobom o niższych dochodach.
Świadczenie jest jednorazowe.
O dodatek może ubiegać się
każdy mieszkaniec Gliwic niezależnie od źródła ogrzewania
lokalu.
Jedynym warunkiem do otrzymania dodatku osłonowego jest
spełnienie kryterium dochodowego.
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny
dochód (w rozumieniu art. 3
pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2018 o świadczeniach
rodzinnych) nie przekracza:
 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym
 1500 zł netto na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.

ILE PIENIĘDZY
DO WYPŁATY?
Wysokość dopłat w skali
roku w ramach dodatku
osłonowego:
 jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł przy
założeniu, że jej dochód
netto nie przekracza
2100 zł,
 gospodarstwo 2–3 osobowe otrzyma 600 lub
750 zł przy założeniu, że
dochód netto nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę,
 gospodarstwo 4–5 osobowe otrzyma 850 lub
1062,50 zł przy założeniu, że dochód netto
nie przekroczy 1500 zł
miesięcznie na osobę,
 gospodarstwo 6 i więcej
osobowe otrzyma 1150
lub 1437,50 zł przy założeniu, że dochód netto
nie przekroczy 1500 zł
miesięcznie na osobę.
Uzyskanie wsparcia w tych
wyższych kwotach, czyli np.
w pierwszym przypadku 500 zł,

jest uzależnione od źródła
ogrzewania. – Większy dodatek
przysługuje, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa
domowego jest kocioł na paliwa
stałe, kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub
piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane węglem lub paliwami
węglopochodnymi. Zgodnie
z przepisami o dodatku osłonowym, niezbędny jest wpis do
CEEB, czyli centralnej ewidencji
emisyjności budynków – wyjaśnia Beata Bonk, kierownik
Działu Świadczeń OPS.
Jeżeli w gospodarstwie domowym
nie występuje jedno ze wskazanych wyżej źródeł ogrzewania,
we wniosku nie należy zaznaczać
żadnej z tych opcji.

CZY MOŻNA
OTRZYMAĆ
DODATEK, JEŻELI
DOCHÓD JEST
WYŻSZY?
OPS informuje, że o dodatek
osłonowy można starać się także w przypadku nieco wyższych
dochodów. Obowiązuje tzw.
zasada złotówka za złotówkę.
– Świadczenie może być przyznane przy przekroczeniu kryterium dochodowego, a wówczas
dodatek osłonowy zostanie
pomniejszony o kwotę, o jaką
został przekroczony wskazany
dochód. Minimalna kwota dodatku osłonowego, którą można
przyznać, wynosi 20 zł – mówi
kierownik Działu Świadczeń
OPS.
Na przykład gdy dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym wynosi 2200 zł
netto, to przekracza kryterium
dochodowe o 100 zł. O 100 zł
będzie pomniejszony dodatek
osłonowy, czyli zamiast 400 zł
wnioskodawca otrzyma 300 zł.

SPRAWDZANIEM
DOCHODU
ZAJMIE SIĘ OPS
OPS pozyskuje elektronicznie informacje o dochodach z systemu
informatycznego Ministerstwa
Finansów oraz ZUS/KRUS.

fot. Freepik / UM Gliwice

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach przyjmuje wnioski o wypłatę
dodatku osłonowego. Na dopełnienie
formalności jest czas od stycznia do
31 października.

W skład dochodu wchodzi:
 dochód opodatkowany (dochód z pracy zarobkowej,
renta, emerytura itp.),
 dochód niepodlegający opodatkowaniu (np. alimenty
na rzecz dzieci, świadczenia
wypłacane z funduszu alimentacyjnego, stypendia,
świadczenie rodzicielskie,
dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego czy
należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium
osób fizycznych mających
miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przebywających czasowo za granicą) – wszystkie
świadczenia uznawane jako
dochody nieopodatkowane
wymienione są w treści
pouczenia na formularzu
oświadczenia o dochodzie
nieopodatkowanym.
Dla wniosków złożonych do
31 lipca 2022 przyjmuje się
dochód za 2020 rok, natomiast
dla wniosków złożonych od
1 sierpnia do 31 października
obowiązuje dochód z roku 2021.
Każda osoba może dla własnej
orientacji spróbować oszacować dochód brany pod uwagę
podczas przyznawania dodatku
osłonowego.
– Przychód musi zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, a pozycje te wyszczególnione
są na PIT-37 składanym w Urzędzie Skarbowym / PIT-11 otrzymanym od pracodawcy. Następnie dochód należy pomniejszyć
o składki społeczne niezaliczane
do kosztów uzyskania przychodu
(pozycja również wyszczególniona na PIT-37/PIT-11), należny
podatek oraz składki na ubezpie-
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czenie zdrowotne. Odliczane są
też alimenty świadczone na rzecz
innych osób w roku bazowym.
Dochody należy podzielić przez
12, a następnie przez liczbę osób
wchodzących w skład wspólnego
gospodarstwa domowego – tłumaczy Beata Bonk.

CZAS NA
SKŁADANIE
WNIOSKÓW
Formularze wniosku o wypłatę
dodatku osłonowego oraz potrzebnego w niektórych przypadkach oświadczenia o dochodzie
nieopodatkowanym są dostępne na stronie internetowej
www.opsgliwice.pl. Można je
także otrzymać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gliwicach
przy ul. Górnych Wałów 9.
Wnioski można składać do
31 października 2022 r.
(decyduje data wpływu do
OPS):
 elektronicznie za pośrednictwem platformy
ePUAP,
 osobiście pod warunkiem
wcześniejszej rezerwacji
terminu, umawiając się:
• przez stronę internetową OPS w zakładce
UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ opsgliwice.pl/
umow-sie-na-wizyte/
• telefonicznie pod nr
telefonu: 32/335-9714, 32/335-97-20
 wrzucając wniosek do
urny w siedzibie Ośrodka
przy ul. Górnych Wałów 9
(dokumenty do urny
wrzucamy w zamkniętej
kopercie).

UWAGA: wszystkie informacje podawane we wniosku o dodatek osłonowy są
oświadczeniem wnioskodawcy
składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

KIEDY WYPŁATA
ŚWIADCZENIA?
Według wprowadzonych przepisów, wypłata dodatków osłonowych ma zostać zrealizowana
w 2022 roku w dwóch ratach –
do 31 marca i do 2 grudnia.
Osoby, które złożą wniosek do
31 stycznia mają otrzymać dodatek w dwóch równych transzach
– do 31 marca i do 2 grudnia
2022. Natomiast osobom, które
złożą wniosek po 31 stycznia
dodatek ma zostać wypłacony
w pełnej wysokości do 2 grudnia
2022 r.

OPSGLIWICE.PL
ZAJRZYJ
KONIECZNIE!
Szczegółowe informacje o dodatkach osłonowych można znaleźć
na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy Społecznej, w tym np.
o sposobie wyliczania dochodu
i odpowiedzi na różne zadawane
pytania wraz z przykładami, które
mogą pomóc w wyjaśnieniu przepisów. Umieszczono tam również
niezbędne formularze oraz wzór
prawidłowo wypełnionego wniosku o dodatek osłonowy. Można
również zobaczyć krótki film informacyjny OPS.
Więcej informacji można uzyskać
w OPS także telefonicznie pod
nr tel. 32/335-97-14, 32/335-97-20.
(al)
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ekologia

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC
Do kiedy trzeba zlikwidować
stare kotły węglowe?
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 co do zasady nie mogą być
używane od 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

PRZYPOMINAMY: do 1 stycznia 2022 r. należało zlikwidować kotły,
które wyprodukowano przed 2007 rokiem.

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA
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 ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu
z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła,
automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej
sieci ciepłowniczej;
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 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
10

do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny),
posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej
normę EN 303-5.
do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych
posiadających certyfikat Solar Keymark.

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.
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ekologia
DOTACJA Z WFOŚiGW – program „Czyste powietrze”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym
dochodzie do 100 tys. zł.
NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na
paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł
w gospodarstwie jednoosobowym)
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone,
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
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.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
Zasięg

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

Miasto Gliwice

Cały kraj

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 10 tys. zł





1997

2018

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

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji
Nabór ciągły i refundacja
Od kiedy funkcjonuje
Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
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.
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ogłoszenia
oferty pracy
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

INSPEKTORA DS. TECHNICZNYCH
nr ref. 001/PK/2022
Miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• przygotowywanie dokumentacji
przetargowej 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 nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur
w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu
remontów gminnych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca współpraca
z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla
firm ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego
lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe
techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami
kalkulacyjnymi,

• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja
w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie
dodatkowym atutem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające
powyższe wymagania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@
zbmgliwice.pl, z podaniem numeru
referencyjnego i dopiskiem „Aplikacja
na stanowisko inspektora ds. technicznych” w terminie do 31 stycznia 2022 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (DzU
z 2018 r., poz. 1000).”.

nabór nr KD.210.3.2022.KOM-1

Powiatowy
Urząd Pracy
w Gliwicach

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.37.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk
w pełnym wymiarze czasu pracy

 dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 13 stycznia 2022 r.

● asystent do spraw 
księgowości
wykształcenie: średnie lub wyższe;
znajomość podstaw rachunkowości – mile widziana; zakres obowiązków: weryfikacja poprawności
dokumentów księgowych, prowadzenie rejestrów VAT, prowadzenie
podatkowej książki przychodów
i rozchodów, kontakt z klientem; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● elektromonter 
instalacji nn 
i słaboprądowych
wykształcenie zawodowe; prawo
jazdy kat. B; zakres obowiązków:
montaż instalacji elektrycznych nn
i słaboprądowych; jedna zmiana;
miejsce pracy: Gliwice;

● osoba do dozoru 
(maszynowego lub 
górniczego)
wykształcenie średnie kierunkowe;
wymagane doświadczenie zawodowe; praca pod ziemią; wymagane
zatwierdzenie przez Okręgowy
Urząd Górniczy; możliwość pracy
w weekendy; dwie zmiany; miejsce
pracy: Knurów Szczygłowice;

● konserwator 
infrastruktury
przystankowej
wykształcenie zawodowe; prawo
jazdy kat. B; dokonywanie przeglądu stanu technicznego pasażerskiej
informacji przystankowej, wywieszanie nowych oraz wymiana zniszczonych rozkładów jazdy wraz z ich
należytym zabezpieczeniem, ustawianie, usuwanie i przestawianie
stałych i tymczasowych znaków
przystankowych, usuwanie z gablot
i wiat przystankowych materiałów
nieaktualnych oraz wywieszonych
bez wiedzy i zgody ZTM (ulotek, reklam, wlepek, plakatów itp.); dwie
zmiany, miejsce pracy: Gliwice;

● psycholog
wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe; doświadczenie
zawodowe w placówce opiekuńczo-wychowawczej; zakres obowiązków: praca psychologiczna
i terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą przebywającymi w pieczy
zastępczej w Domu Dziecka nr 2
w tym diagnoza psychologiczna;
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.
Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie
Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach
gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej
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 elektronicznej
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać
do 28 stycznia 2022 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 rzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem,
że korespondencja będzie opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji
należy dołączyć 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 numerem telefonu 32/238-56-50.

Zarząd Przedsiębiorstwa Remontów Ulic
i Mostów S.A.
OFERTA PRACY NA STANOWISKO:

KSIĘGOWA / KSIĘGOWY
• Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo
Remontów Ulic i Mostów S.A.
Zadania:
• księgowanie faktur zakupowych,
• prowadzenie bieżących kontroli
w obszarze materiałowo-surowcowym i produktów gotowych,
• wykonywanie przelewów, księgowanie wyciągów bankowych i rozliczanie płatności z należnościami/
zobowiązaniami,
• weryfikacja, kontrola i księgowanie
dokumentów, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i przyjętymi
procedurami wewnętrznym,
• analiza i raportowanie stanów zapasów,
• kontrola rozrachunków zobowiązań
i należności,
• rozliczanie RMK,
• aktywny udział w usprawnieniach
procesów i procedur wewnątrz działu księgowości oraz całej spółki,
• aktywny udział w czynnościach przy
zamykaniu miesiąca.
Oczekiwania:
• minimum 3 lata doświadczenia w obszarze księgowości,
• wykształcenie wyższe (preferowana
rachunkowość)
• bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i ewidencji księgowej,
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• doświadczenie korzystania z zintegrowanych systemów informatycznych oraz umiejętność swobodnego
poruszania się po systemach finansowo-księgowych,
• dobra znajomość pakietu MS Office
– zwłaszcza Excel,
• zdolność analitycznego myślenia,
• znajomość przepisów bieżących
VAT, CIT,
• umiejętność weryfikacji rozrachunków, potwierdzenia sald z kontrahentami,
• znajomość księgowania wyciągów
bankowych.
Oferujemy:
• umowa o pracę,
• wysoka kultura pracy i bardzo dobra
atmosfera,
• dofinansowanie karty Multisport,
• zapewnione narzędzia pracy,
• możliwość rozwoju i podnoszenia
swoich kompetencji zawodowych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV lub danych kontaktowych na
podany adres e-mail: asobieszek@
pruim.gliwice.pl bądź dostarczenie go
osobiście.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu
jedynie z wybranymi kandydatami.

poszukuje kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH I UTRZYMANIA
FLOTY SAMOCHODOWEJ W DZIALE TRANSPORTU
Zadania:
• kompleksowa obsługa floty 35
ciągników siodłowych i 45 naczep
kurtynowych,
• zlecanie i nadzorowanie realizacji
prac serwisowych taboru ŚCL S.A.,
• współpraca z serwisem oponiarskim i zamawianie inspekcji ogumienia ciągników i naczep,
• załatwianie spraw związanych
z systemami poboru opłat drogowych państw UE (rejestracja,
kontrola, aktualizacja),
• bieżąca kontrola stanu pojazdów,
tj. stanu ogumienia, akumulatorów, gaśnic oraz innego wyposażenia,
• kontrola terminów ważności przeglądów rejestracyjnych i okresowych, legalizacji tachografów
itp.,
• zamawianie towarów uzupełniających stany magazynowe działu
transportu, zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i odzieżą
roboczą – środki BHP,
• kontrola norm zużycia paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych,
• nadzór nad procesem likwidacji
szkód komunikacyjnych,
• kontrola czasu pracy kierowców
zgodnie z ustawą o czasie pracy
kierowców oraz rozporządzeniem
nr 561 Unii Europejskiej,
• prowadzenie szkoleń stanowiskowych kierowców i zapoznanie
nowych pracowników z obowiązującymi procedurami,
• stały kontakt z kierowcami, bieżące
wsparcie,
• odczytywanie kart kierowców oraz
tachografów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Twój profil:
• znajomość przepisów dotyczących
czasu pracy kierowców i transportu drogowego,
• wykształcenie minimum średnie
techniczne,

• umiejętność dobrej organizacji
pracy i priorytetyzacji zadań,
• znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego,
• odporność na stres,
• wysoko rozwinięte umiejętności
interpersonalne,
• czynne prawo jazdy kat. B, mile
widziane kat. C,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku mile widziane.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej
się firmie istniejącej na rynku od
ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover
lub karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A. Gliwice,
ul. Portowa 28, Magazyn K, tel. 602-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28
(pracodawca, administrator danych),
zgadzasz się na przetwarzanie przez
pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych
znajdziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie
-obowiazku-informacyjnego/.

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. Nadzór nad systemami informatycznymi Zarządu Dróg
Miejskich.
2. Administrowanie aplikacjami
wspierającymi pracę Zarządu
Dróg Miejskich.
3. Administrowanie siecią komputerową Zarządu Dróg Miejskich.
4. Zapewnienie ciągłości działania
sprzętu informatycznego oraz
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich.
5. Udzielanie pomocy pracownikom Zarządu Dróg Miejskich
w zakresie technologii informatycznych.
6. Bieżące tworzenie dokumentacji
obecnych i przyszłych rozwiązań.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe informatyczne.
2. Minimum 2 lata doświadczenia
pracy na podobnym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności
prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Znajomość języka angielskiego
w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.
7. Posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną
i utrzymanie ciągłości pracy
systemów informatycznych oraz
stanowisk pracy wyposażonych
w komputery.
8. Znajomość na poziomie administrowania systemami informatycznymi w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe,
przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa
Firewall,
c) systemy operacyjne (Windows Server 2008/2012/2016
oraz Windows 10),
d) administrowanie domeną
Microsoft Active Directory
oraz dystrybucją poprawek
dla serwerów i stacji końcowych,
e) pakiety biurowe (Microsoft
Office, Open Office),
f) środowisko maszyn wirtualnych VMware vSphere ESXi
6.7.,
g) biurowy sprzęt peryferyjny.
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość przepisów prawa
z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych (ustawa
o dostępie do informacji publicznej, ustawa o ochronie danych
osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego).
2. Znajomość obsługi baz danych
Microsoft SQL Server 2008 /
2012 / 2014.
3. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania
samodzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe
oraz umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność
w rozwiązywaniu problemów,
samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych
celów, wysoka kultura osobista,
odporność na stres.
Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej
31 (dostosowanym do potrzeb
osób niepełnosprawnych).
2. W wyjątkowych sytuacjach możliwa praca w systemie zmianowym.
3. Praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
4. Konieczne wyjścia lub wyjazdy
poza stałe miejsce pracy.
5. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.
6. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku
z obsługą klienta wewnętrznego
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
7. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją
czasu.
8. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.

2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających 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 motywacyjny muszą być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 21 stycznia 2022 r. do
godz. 14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych wyłącznie
numerem naboru,
2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie
oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu
dokumentów do Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia 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 numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną
testu merytorycznego i rozmowy
kwalifikacyjnej 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 referencyjnych nastąpi do 24 stycznia
2022 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 27 stycznia 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia
pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani
indywidualnie o terminie testu
merytorycznego lub rozmowy
kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w Zarządzie
Dróg Miejskich w Gliwicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył
6%.
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 urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym
stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia
wraz z dokumentami kopii
dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie
Dróg Miejskich w Gliwicach jest
dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka
31 oraz pod ogłoszeniem o naborze opublikowanym na www.
zdm.gliwice.pl.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu
procesu rekrutacji podlegają
zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r.,
poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony
wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.
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ogłoszenia
komunikaty

INFORMACJA DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina, że
zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ma obowiązek do 31 stycznia 2022 r. złożyć oświadczenie o wartości
sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r. i dokonać wpłaty I raty opłaty
za korzystanie z zezwoleń w roku 2022.
Opłaty należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gliwicach w banku
Millennium: 48 1160 2202 0000 0005 0904 4009 – z dopiskiem: „I rata opłaty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” oraz adresem
punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Niedokonanie opłaty w powyższym terminie skutkuje
wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym,
do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wobec powyższego prosimy
o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione
w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie
kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.
Wszelkich informacji udziela Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – ul. Zwycięstwa 21, pokój 366 (III piętro), tel. 32/239-11-58,
32/238-54-24.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

nieruchomości
Zarząd Przedsiębiorstwa
Remontów Ulic i Mostów S.A.
rozważa zakup:
1. samochodu dostawczego 6-7-osobowego
z zabudową skrzyniową z plandeką lub typu
„FURGON” – DMC do 3,5 t, spełniającego
ustawę o elektromobilności i paliwach
alternatywnych,
2. samochodu dostawczego 3-osobowego
z zabudową skrzyniową z plandeką lub typu
„FURGON” – DMC do 3,5 t, spełniającego
ustawę o elektromobilności i paliwach
alternatywnych,
3. samochodu ciężarowego samowyładowczego
(wywrotki) o DMC min. 26 t oraz ładowności
min. 12 t, spełniającego ustawę
o elektromobilności i paliwach
alternatywnych,
4. samochodu ciężarowego samowyładowczego
(wywrotki) o DMC min. 32 t oraz ładowności
min. 15 t, spełniającego ustawę
o elektromobilności i paliwach
alternatywnych,
5. samochodu ciężarowego samowyładowczego
(wywrotki) o DMC min. 32 t oraz ładowności
min. 15 t, spełniającego emisję norm spalin
min. EURO6,
6. samochodu 5-osobowego „zeroemisyjnego”
spełniającego ustawę o elektromobilności
i paliwach alternatywnych.
W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.
Wszelkich informacji udziela dyrektor ds. logistyki, nr tel.
32/270-40-03, wew. 140.
Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
Termin składania ofert: 10 lutego 2022 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega
sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA
Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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 16 grudnia 2021 r. został uchwalony

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
położonego po południowej stronie terenów kolejowych w rejonie ulicy Piwnej
i Drogowej Trasy Średnicowej, uchwałą numer XXXII/671/2021.

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

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany 23 grudnia 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 8517 i wejdzie w życie 23 stycznia 2022 r.
Z planem można się zapoznać na stronie internetowej 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 Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, w pokoju nr 217.

dostawę materiałów biurowych.
Termin składania ofert:
20 stycznia 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:
20 stycznia 2022 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,
ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
1. Przedmiot przetargu: nieruchomość gruntowa zabudowana przy
ul. Daszyńskiego 70.
2. Forma zbycia: sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej
zabudowanej przy ul. Daszyńskiego 70.
3. Powierzchnia gruntu: 1760 m2 –
działki nr 219, 234, 1745.
4. Powierzchnia użytkowa budynku (bez powierzchni piwnic i powierzchni ruchu): 1909,06 m2.
5. Opis nieruchomości: nieruchomość
gruntowa zabudowana budynkiem
mieszkalno-usługowym w zabudowie wolnostojącej. Budynek
6-kondygnacyjny wykonany został
w technologii wielkiej płyty (system W-70), z piwnicami w monolitycznej konstrukcji żelbetowej,
w przeszłości był budynkiem typu
koszarowego.
6. Obciążenia nieruchomości: wolna
od obciążeń i praw osób trzecich.
7. Nieruchomość gruntowa zabudowana objęta jest KW nr
GL1G/00061365/8.
8.	Cena wywoławcza: 3 000 000,00 zł.
9. Wadium: 150 000,00 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 wyznaczonym terminie.
10. Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin 20 stycznia
2022 r. w godz. od 10.00 – 11.00.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do 21 lutego
2022 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).
13. Termin i miejsce otwarcia ofert:
25 lutego 2022 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.
14. 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
każdego ze wspólników oraz
oświadczenia wszystkich wspólników o wyrażeniu zgody na ich
reprezentowanie w procesie
zawierania umowy, w przypadku uczestnictwa w przetargu
jednego z nich,
• kserokopię dowodu wpłaty wraz
z pisemną informacją o numerze
konta, na które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania przetargu,
• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fizycznych –
dodatkowo pełnomocnictwo
notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem,
• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miejskich I TBS
Sp. z o.o.,
• oferowaną cenę zakupu (liczbę
oraz słownie) i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że oferentowi
znany jest stan techniczny nieruchomości,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
15. Oferty należy składać w zaklejonych
kopertach w Biurze Obsługi Klienta
Zarządu Budynków Miejskich I TBS
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, do
21 lutego 2022 r. do godz. 15.00.
16. Koperty z ofertą winny być opisane
w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracyjny ZBM I TBS Sp. z o.o.,
• winny posiadać następujący
opis: ,,OFERTA NA ZAKUP
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
ZABUDOWANEJ PRZY
UL. DASZYŃSKIEGO 70
– NIE OTWIERAĆ PRZED
25 lutego 2022 R.”
17. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:
• zawarcia notarialnej umowy
sprzedaży lokalu w terminie
30 dni od daty przetargu,
• poniesienia kosztów notarialnych
i sądowych związanych z nabyciem lokalu użytkowego.
18. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna
oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek
z ofert.

Ogłoszenie umieszczone będzie 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.

nieruchomości

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu na garaż położony przy:

I PRZETARG
 ul. Kozielskiej 13, ZG/G-2,
garaż o powierzchni 15,45 m2
(działka nr 483, obręb Nowe Miasto, GL1G/00023280/0),
garaż nie ma zasilania w energię elektryczną, najemca winien wystąpić do firmy zajmującej się dystrybucją energii
elektrycznej i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak
instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Stan techniczny garażu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni
garażu: 5,00 zł
Wadium: 232,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
-------------------------------------------------------------------------------Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do
przystąpienia do przetargu odbędzie się 9 lutego 2022 r.
(środa) od godz. 9.00 do godz. 9.30, w pokoju 121 – sala
narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 10.00
wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju
121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w nieprzekraczalnym terminie do
7 lutego 2022 r. na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING
Bank Śląski S.A. nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546
(decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy
spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres licytowanego
garażu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz
NIP firmy, na rzecz której garaż będzie wynajmowany”.
Dostarczenie do 7 lutego 2022 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – garaż”,
do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do
Biura Obsługi Klienta (w godzinach urzędowania spółki)
• lub pocztą – decyduje data dostarczenia przesyłki do
ZBM I TBS Sp. z o.o.,
kompletu kserokopii dokumentów:
• potwierdzenia dowodu wpłaty:
• z informacją o numerze rachunku bankowego, na które
ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
• z informacją o danych personalnych (imię nazwisko,
nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer
dowodu osobistego) osoby, która będzie brała udział
w przetargu;

• oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi garażu, treścią Regulaminu przetargu oraz
wzorem umowy najmu garażu – załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej
www.zbmgliwice.pl);
• oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice
z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej
www.zbmgliwice.pl);
• aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM
II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/
dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu przetargu;
• aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy
spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu przetargu;
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, składają oświadczenie o nieprowadzeniu
działalności gospodarczej.
2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami dokumentów, o których mowa punkcie 1, w celu ich
weryfikacji.
3. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego
lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu
innych osób, dodatkowo pełnomocnictwo notarialne lub
z notarialnie poświadczonym podpisem.
4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział
w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa
do organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż
data wpłaty wadium.
5. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założenie maseczki,
zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do
innych zaleceń komisji przetargowej.
6. Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.
7. Z treścią Regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego
oraz wzorem umowy najmu można zapoznać się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS
Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
8. Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu
tylko na jeden garaż.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych
z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
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• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie
wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania
garażu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem garażu do użytkowania najemca wykonuje we własnym
zakresie i na własny koszt, zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania garażu
z przetargu, bez podania przyczyny.
Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin
2 lutego 2022 r. (środa):
1. ul. Kozielska 13, ZG/G-2 – w godz. 10.00 – 10.15.
Każda osoba obowiązkowo powinna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz powinna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r.
dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania
COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie
podczas oględzin.
-------------------------------------------------------------------------------Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1
z 4 maja 2016 r.) zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd
Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Dolnych Wałów 11.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych – tel.
32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
i c) rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane
będą podmiotom trzecim wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu,
przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją
tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia.

Informacja o przetargach
ogłoszonych przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem jest
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
UL. METALOWCÓW 6A, lokal nr 4

Cena wywoławcza nieruchomości: 73 000,00 zł

UL. ASNYKA 6B, lokal nr 2

Cena wywoławcza nieruchomości: 67 500,00 zł

UL. KRÓLEWSKIEJ TAMY 55, lokal nr 1
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 800,00 zł

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 13C, lokal
nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 200,00 zł

AL. KORFANTEGO 8A, lokal nr 1

Cena wywoławcza nieruchomości: 152 200,00 zł

UŻYTKOWE
ul. ZABRSKA 1, lokal nr II

Cena wywoławcza nieruchomości: 174 000,00 zł

UL. DOLNYCH WAŁÓW 13, lokal nr 7
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 500,00 zł

UL. WYSZYŃSKIEGO 14D, lokal nr V

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 270 000,00 zł

AL. KORFANTEGO 6, lokal nr III

Cena wywoławcza nieruchomości: 993 500,00 zł

Szczegółowe informacje na temat
lokali dostępne są na
www.zgm-gliwice.pl oraz pod
nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest także na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż
nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
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ogłoszenia
nieruchomości
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
22 marca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali
nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie
jako działki nr: 537/1 o pow. 0,0569 ha, 537/2 o pow. 0,9519 ha, 537/3 o pow. 0,0431 ha, 538/1 o pow. 0,0758 ha, 538/2 o pow. 1,1070 ha,
538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb Ligota Zabrska, zapisana w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4. Przedmiotowa nieruchomość położona
jest w Gliwicach na wschód od ul. Pszczyńskiej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 20 000 000,00 zł
Wadium: 2 000 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 200 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 685 z późn. zm.).

1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:
• działka nr 537/1 o pow. 0,0569 ha, obręb Ligota Zabrska;
• działka nr 537/2 o pow. 0,9519 ha, obręb Ligota Zabrska;
• działka nr 537/3 o pow. 0,0431 ha, obręb Ligota Zabrska;
• działka nr 538/1 o pow. 0,0758 ha, obręb Ligota Zabrska;
• działka nr 538/2 o pow. 1,1070 ha, obręb Ligota Zabrska;
• działka nr 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb Ligota Zabrska.
Przedmiotowe działki posiadają użytek Bp – zurbanizowane
tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz zapisane
są w księdze wieczystej nr GL1G/00038761/4.
Łączna powierzchnia gruntu: 2,2759 ha.
2. Opis przedmiotu przetargu
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miasta Gliwice, przy granicy z miastem Zabrze, w odległości ok. 5 km od centrum Gliwic,
przy autostradzie A1 i A4, w pobliżu drogi krajowej nr 44.
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi Centrum Handlowe
„Europa Centralna” oraz tereny przemysłowe.
Granice nieruchomości tworzą kształt regularny, zbliżony
do prostokąta. Teren stanowi zieleń niezagospodarowana,
częściowo zadrzewiony. W północnej części nieruchomości
biegnie droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej.
W zasięgu nieruchomości przebiegają następujące sieci
uzbrojenia terenu:
• sieć gazowa,
• sieć kanalizacyjna,
• sieć elektroenergetyczna,
• sieć wodociągowa,
• sieć telekomunikacyjna.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu
oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z mapą zasadniczą, na działkach nr 537/3 i 538/3
zlokalizowany jest kolektor deszczowy kd 2000-n mm, który
na mapie zaznaczony jest jako nieczynny. Na działkach
nr 537/2 i 538/2 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa kd
200 mm wraz z infrastrukturą odwodnieniową, dodatkowo
na działce nr 538/2 zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa
kd 180 mm i w momencie przeprowadzania jakichkolwiek
prac należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Działki stanowią przedmiot sprzedaży wraz ze znajdującą się na nich
infrastrukturą odwodnieniową.
W przypadku konieczności usunięcia zieleni wysokiej może
być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta Miasta Gliwice.
Skomunikowanie nieruchomości winno odbywać się poprzez
istniejący układ drogowy obsługujący centrum handlowe
„Europa Centralna”. Dojazd możliwy jest przez ul. Pszczyńską w kierunku południowym, poprzez działki nr 473, 474,
obręb Nowe Gliwice oraz 540/1, obręb Ligota Zabrska,
które pozostają w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad oraz działki nr 182/2 i 184/38
(powiat gliwicki, gmina Gierałtowice, obręb Przyszowice).
Obciążenia nieruchomości:
• nieograniczona w czasie służebność drogi na działkach
nr 537/1, 537/2, 538/1 i 538/2, obręb Ligota Zabrska –
przechodu i przejazdu – w pasie o zmiennej szerokości
od 15,5 m do 27,4 m, której łączna powierzchnia wynosi
0,2269 ha – na rzecz każdoczesnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości stanowiących działki
nr: 534, 535, 536 (GL1G/00107575/8), 533/2, 533/4
(GL1G/00107576/5), 532, 531/2 (GL1G/00107577/2),
539/2 (GL1G/00107579/6), 540/2 (GL1G/00107578/9);
• nieograniczona w czasie służebność gruntowa na działce
nr 538/2, obręb Ligota Zabrska, polegająca na możliwości
pozostawienia oraz dostępu do istniejących urządzeń
infrastruktury technicznej (przepompowni i separatora
kanalizacji deszczowej) na powierzchni około 42,40 m2,
gdzie szerokość pasa gruntu objętego służebnością wynosi 5,30 m, a jego długość wynosi 8 m – na rzecz każdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 534, 535
i 536, obręb Ligota Zabrska (KW nr GL1G/00107575/8).
Pełne treści służebności zapisane są w księdze wieczystej
nr GL1G/00038761/4 w dziale III – elektroniczny dostęp do
treści księgi wieczystej na stronie: ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości w terenie, zapisami księgi wieczystej prowadzonej
dla przedmiotowej nieruchomości oraz zapisami miejscoZałącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

wego planu zagospodarowania terenu, w granicach którego
położone są przedmiotowe działki. Nabywca przejmuje
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla terenu
położonego po północno-wschodniej stronie ul. Pszczyńskiej
w rejonie węzła „Gliwice-Sośnica” (uchwała IX/114/2011
z 2 czerwca 2011 r.) nieruchomość znajduje się na terenie
oznaczonym symbolem:
 01UCP, co oznacza: tereny zabudowy usługowej, w tym
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, oraz obiektów produkcyjnych i magazynów.
Dla przedmiotowego terenu ustala się następujące
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi: handlu detalicznego i hurtowego, w tym
obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2, gastronomii, turystyki, kultury, sportu
i rekreacji, administracji, w tym biura oraz stacje
paliw,
b) obiekty produkcyjne,
c) magazyny;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nie wymienione
w pkt. 1 lit. a, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8, składy, zagospodarowanie towarzyszące takie jak: place, parkingi,
drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń
urządzona, obiekty infrastruktury technicznej.
Zgodnie z ww. planem, przedmiotowe działki znajdują się
w granicach terenu górniczego „Sośnica III”, obejmującego
udokumentowane złoża węgli kamiennych oraz metanu.
Dodatkowo, działki znajdują się w granicach terenu, na którym wysokość obiektów budowlanych nie może przekroczyć
wysokości bezwzględnej 298,75 m n.p.m., w związku z występowaniem przestrzeni ograniczających lotniska „Gliwice”,
a na rysunku planu oznaczono przebieg nieprzekraczalnych
linii zabudowy, sieci uzbrojenia terenu oraz strefę wjazdu.
Ponadto, przedmiotowy teren zlokalizowany jest w granicach Gliwickiego Obszaru Gospodarczego, na terenie
przeznaczonym pod inwestycje, poza terenem korytarzy
komunikacyjnych GOG oraz poza terenami zarezerwowanymi pod zbiorniki retencyjne.
Stosownie do informacji uzyskanej przez Polską Grupę
Górniczą do końca 2042 r. nie prognozuje się wystąpienia
wpływów eksploatacji górniczej KWK „Sośnica”. Istnieje
możliwość wystąpienia wstrząsów pochodzenia górniczego
wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni, które będą
oddziaływały na zabudowę w „I” stopniu.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 marca 2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami
towarzyszącymi i dziećmi). Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady Ministrów z 24 września
2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej
7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 2 000 000,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– Bank Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 4033,
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 537/1, 537/2, 537/3,
538/1, 538/2, 538/3, obręb Ligota Zabrska, imię, nazwisko
oraz PESEL osoby lub nazwa i NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 15 marca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe,

z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną
pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania
na inny przetarg,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji jednego
z małżonków, chyba że nieruchomość będzie nabywana
z odrębnego majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach
prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że
pełnomocnictwo wynika wprost z innych dokumentów
np. z wydruku z KRS).
Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu,
nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4974/21 z 8 listopada
2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako
działki nr: 537/1 o pow. 0,0569 ha, 537/2 o pow. 0,9519
ha, 537/3 o pow. 0,0431 ha, 538/1 o pow. 0,0758 ha, 538/2
o pow. 1,1070 ha, 538/3 o pow. 0,0412 ha, obręb Ligota
Zabrska, KW nr GL1G/00038761/4, położonej na wschód od
ul. Pszczyńskiej, stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu
przedmiotowej nieruchomości nie wpłynęły żadne wnioski
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący własność nieruchomości powinien być
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,
tj. do 21 kwietnia 2022 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca,
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie
przed wyznaczonym terminem aktu stosownego zezwolenia
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa
nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży zgodnie z uchwałą nr XXVI/496/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach
z 25 października 2012 r. oraz zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gliwice nr PM-4974/21 z 8 listopada 2021 r.
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10,
32/338-64-11, 32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz.
1899 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2021 r.,
poz. 2213).

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych
Zbieranych przez Urząd Miejski w Gliwicach1

Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
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.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych,
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
osobowych
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
Odbiorcy danych osobowych
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na
Okres przechowywania danych osobowych
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.
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
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym
ograniczenia ich przetwarzania,
dostępu do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego
wyrażenia, do jej cofnięcia.
Prawo do cofnięcia zgody
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
Sposoby realizacji przysługujących praw
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.
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych 2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
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
Informacje dodatkowe
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).
Dane Administratora Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
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oferuje do wynajęcia
halę magazynową w Gliwicach
przy ul. Portowej 28.
Powierzchnia użytkowa obiektu: 1641,81 m²
Wymiary wewnętrzne: 73,3 m x 23,7 m
Wyposażenie hali:
1. Suwnica 12,5 t z wyposażeniem.
2. Suwnica 5 t z wyposażeniem.
Teren jest ogrodzony, ochraniany oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od
centrum Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,
44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 lub e-mail:
marketing@scl.com.pl

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 klimatyzacją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony,
ochraniany oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą 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
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ogłoszenia
obwieszczenia
IV. Ww. decyzją ustalono obowiązek przebudowy innej drogi publicznej, budowy i przebudowy urządzeń wodnych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia
terenu oraz budowy i przebudowy zjazdów, oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków:
Tabela nr 3

78,00

3.

----

218/2

Bojkowskie GL1G/00038160/1
Pola

10,00

4.

----

458

Nowe
Gliwice

GL1G/00102372/0

173,00

5.

----

206/1

Bojków

GL1G/00120551/1

99,00

6.

----

207/3

Bojków

GL1G/00017703/7

635,00

7.

208/2

208

Bojków

GL1G/00017703/7

12,00

8. 1692/2

1692

Bojków

GL1G/00102370/6

25,00

145/4

145

Bojków
Wschód

GL1G/00042199/4

47,00

10. 108/2

108

Bojków
Wschód

GL1G/00039381/3

8,00

11. 665/2

665

Bojków
Wschód

GL1G/00116374/5

41,00

12.

65/2

65

Bojków
Wschód

GL1G/00147931/4

7,00

13.

2/3

2

Bojków
Wschód

GL1G/00045818/1

232,00

14.

1/4

1

Bojków
Wschód

GL1G/00021259/0

45,00

15.

1/2

1

Bojków
Wschód

GL1G/00021259/0

82,0

16.

----

311

Nowe
Gliwice

GL1G/00062113/4

87,00

393/2

Nowe
Gliwice

GL1G/00121360/2

847,00

653

Bojków
Wschód

GL1G/00124645/5

44,00

9.

17. 393/5
18.

----

3

2

2/3

2.

3.

2

Bojków Wschód

4.

393/2

Nowe Gliwice

5.

393/2

Nowe Gliwice

Bojków Wschód

2/3

Bojków Wschód

Bojków Wschód
Bojków Wschód

Obręb

Oznaczenie podmiotu, na którego rzecz
ma nastąpić przejęcie

3
Nowe Gliwice
Nowe Gliwice
Nowe Gliwice
Nowe Gliwice
Nowe Gliwice
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków
Bojków
Bojków
Bojków Wschód
Bojków Wschód
Bojków Wschód

4
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gliwice – miasto na prawach powiatu
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice
Gmina Gliwice

4

5

66,30

2

6,80

1.

1

5,30

Lp.

Bojków Wschód

Bojków Wschód

72,00

Określenie ograniczeń w korzystaniu
z nieruchomości

7
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu
w
korzystaniu
z działki
Budowa kanału technologicznego.
nr 130/1 na czas prowadzenia robót
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu w korzystaniu z działki
Budowa kanału technologicznego.
nr 182/1 na czas prowadzenia robót
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu w korzystaniu z działki
Budowa kanału technologicznego.
nr 218/2 na czas prowadzenia robót
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 458
Budowa kanału technologicznego.
na czas prowadzenia robót budowlanych
opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
Przebudowa zjazdu, przebudowa rowu
ograniczeniu
w korzystaniu z działki
drogowego, budowa sieci kanalizacji
nr 206/1 na czas prowadzenia robót
deszczowej.
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Przebudowa rowu kolejowego, przebudowa sieci
Ograniczenie czasowe polega na
sterowania ruchem kolejowym (przebudowa
ograniczeniu w korzystaniu z działki
urządzeń, budowa okablowania z kontenera SRK
nr 207/3 na czas prowadzenia robót
do budynku nastawni kolejowej), przebudowa budowlanych
opisanych w kolumnie nr 6.
sieci elektroenergetycznej, przebudowa zjazdu.
Ograniczenie czasowe polega na
Przebudowa zjazdu (droga wewnętrzna
ograniczeniu w korzystaniu z działki
– ul. Rzepakowa).
nr 208/2 na czas prowadzenia robót
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
Przebudowa zjazdu (droga wewnętrzna
ograniczeniu w korzystaniu z działki
– ul. Rzepakowa), przebudowa sieci
nr 1692/2 na czas prowadzenia robót
zasilającej oświetlenie uliczne, przebudowa
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
sieci wodociągowej.
Ograniczenie czasowe polega na
Przebudowa sieci elektroenergetycznej,
ograniczeniu w korzystaniu z działki
przebudowa sieci zasilającej oświetlenie
nr 145/4 na czas prowadzenia robót
uliczne, przebudowa zjazdu.
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu w korzystaniu z działki
Budowa zjazdu.
nr 108/2 na czas prowadzenia robót
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu w korzystaniu z działki
Budowa zjazdu.
nr 665/2 na czas prowadzenia robót
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu w korzystaniu z działki
Budowa zjazdu.
nr 65/2 na czas prowadzenia robót
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
Przebudowa sieci elektroenergetycznych, ograniczeniu
w korzystaniu z działki nr 2/3
przebudowa teletechnicznej linii (sieci)
na czas prowadzenia robót budowlanych
kablowej, budowa zjazdu.
opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 1/4
Budowa zjazdu.
na czas prowadzenia robót budowlanych
opisanych w kolumnie nr 6.
Budowa łącznika drogowego z drogą położoną
Ograniczenie czasowe polega na
w pasie drogowym autostrady A4, będącą
ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 1/2
w zarządzie GDDKiA, budowa sieci oświetlenia
na czas prowadzenia robót budowlanych
ulicznego.
opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
Budowa łącznika drogowego z drogą
ograniczeniu
w korzystaniu z działki nr 311
położoną w pasie drogowym autostrady A4, na czas prowadzenia
robót budowlanych
będącą w zarządzie GDDKiA.
opisanych w kolumnie nr 6.
Ograniczenie czasowe polega na
Budowa zjazdu, Przebudowa sieci
ograniczeniu w korzystaniu z działki
elektroenergetycznych, przebudowa
nr 393/5 na czas prowadzenia robót
sieci teletechnicznej, przebudowa rowu
budowlanych opisanych w kolumnie nr 6.
kolejowego.
Likwidacja oprawy oświetleniowej oraz kabla
Ograniczenie czasowe polega na
zasilającego oświetlenie podwieszonych do słupów ograniczeniu w korzystaniu z działki nr 653
napowietrznej linii niskiego napięcia własności
na czas prowadzenia robót budowlanych
Tauron – przebudowa sieci elektroenergetycznej.
opisanych w kolumnie nr 6.

Tabela nr 4

393/5

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bojkowskie GL1G/00045819/8
Pola

Nowe Gliwice

III. Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gliwic – miasta na prawach powiatu oraz Gminy Gliwice, z dniem, w którym decyzja
stanie się ostateczna:
Tabela nr 2
Numer działki
Numer
pierwotnej lub
działki po nie
podlegającej
podziale
podziałowi
1
2
----393/1
393/3
393/2
393/4
393/2
----444/2
----458
1/1
1
2/1
2
145/2
145
145/3
145
----652
----653
----654
655/3
655
208/1
208
777/1
777
1692/1
1692
65/1
65
108/1
108
145/1
145

182/1

6
Bojków
Bojków
Bojków
Bojków Wschód

6

15,40

Obręb

5

----

393/5

Działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości
Stan po podziale
Numer
pierwotny Numer działki Powierzchnia Numer działki Powierzchnia
wchodzącej
poza pasem
działki
działki [ha]
działki
[ha]
drogowym
w pas drogowy
Lp.
1
2
3
4
5
1.
208
208/1
0,0086
208/2
0,8737
2.
1692
1692/1
0,0133
1692/2
0,6157
3.
777
777/1
0,0160
777/2
0,5119
393/3
0,0678
4.
393/2
393/5
1,6588
393/4
0,2322
1/1
0,0850
1/2
0,0270
5.
1
1/3
0,1807
1/4
0,4082
2/1
0,0602
6.
2
2/3
0,6061
2/2
0,0237
145/1
0,0097
7.
145
145/2
0,0006
145/4
0,4014
145/3
0,0083
8.
108
108/1
0,0208
108/2
0,3712
655/2
0,1868
9.
655
655/1
0,0100
655/3
0,0179
10.
665
665/1
0,0024
665/2
0,1676
11.
65
65/1
0,0268
65/2
0,1696

4

23,10

II. Ww. decyzją, na podstawie art. 12 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
zatwierdzono podział nieruchomości:
Tabela nr 1

3

2.

Bojków Wschód

5. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi inwestycję, na których inwestor
prowadził będzie roboty budowlane towarzyszące inwestycji w oparciu o uzyskane
prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane (w nawiasie podano
pierwotny numer działki):
obręb Nowe Gliwice: 393/5 (393/2),
obręb Bojków Wschód: 145/4 (145), 669,
obręb Bojków: 207/3.

Zakres prac

130/1

GL1G/00045818/1

4. Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegające ograniczeniu w korzystaniu – w celu realizacji obowiązku (art. 11 f, ust. 1, pkt 8, lit. e, f, g, h),
to jest przebudowy innej drogi publicznej – pasa drogowego autostrady A4, budowy
i przebudowy urządzeń wodnych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
budowy i przebudowy zjazdów (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Bojkowskie Pola: 130/1, 182/1, 218/2,
obręb Nowe Gliwice: 311, 393/5 (393/2), 458,
obręb Bojków Wschód: 1/2 (1), 1/4 (1), 2/3 (2), 65/2 (65), 108/2 (108), 145/4 (145),
653, 665/2 (665),
obręb Bojków: 206/1, 207/3, 208/2 (208), 1692/2 (1692).

Powierzchnia
zajętości
terenu w m2

----

Bojków Wschód

3. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy rozbudowywanej drogi
publicznej – ul. Siennej (droga gminna nr 130392S) (w nawiasie podano pierwotny
numer działki):
obręb Bojków Wschód: 1/3 (1), 2/2 (2), 65/1 (65), 108/1 (108), 145/1 (145), 655/2
(655), 665/1 (665), 669.

Numer księgi
wieczystej

1.

GL1G/00121360/2 GL1G/00121360/2 GL1G/00045818/1 GL1G/00045818/1

2. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy rozbudowywanej drogi
publicznej – ul. Bojkowskiej (droga powiatowa nr 7202S) (w nawiasie podano pierwotny
numer działki):
obręb Nowe Gliwice: 393/1, 393/3 (393/2), 444/2, 458,
obręb Bojków Wschód: 145/2 (145), 145/3 (145), 652, 653, 654, 655/3 (655),
obręb Bojków: 208/1 (208), 777/1 (777), 1692/1 (1692).

Obręb

Bojkowskie GL1G/00141252/8
Pola

2

I. Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy nowo projektowanej
drogi publicznej (droga powiatowa) (w nawiasie podano pierwotny numer działki):
obręb Nowe Gliwice: 393/4 (393/2),
obręb Bojków Wschód: 1/1 (1), 2/1 (2).

działki
Numer Numer
działki pierwotnej
lub nie
po
podziale podlegającej
podziałowi
Lp.
1
2

Numer działki
po podziale
Numer działki
pierwotnej
lub nie
podlegającej
podziałowi
Obręb
Numer księgi
wieczystej
Powierzchnia
zajętości
terenu w m2

AB.6740.7.3.2021 z 10 stycznia 2022 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz U z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 11 f, ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gliwice zawiadamia, że 3 stycznia
2022 r. wydał decyzję nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Budowa układu drogowego dróg publicznych w Gliwicach obejmująca:
• budowę drogi powiatowej,
• rozbudowę drogi powiatowej nr 7202S – ul. Bojkowskiej,
• rozbudowę drogi gminnej nr 130392S – ul. Siennej”,
jednocześnie decyzją:
• zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej,
• został zatwierdzony podział nieruchomości wyznaczony liniami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gliwice – miasto na prawach powiatu oraz
przez Gminę Gliwice nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren,
• został zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innej drogi publicznej – pasa drogowego autostrady
A4, budowy i przebudowy urządzeń wodnych, budowy i przebudowy sieci uzbrojenia
terenu, budowy i przebudowy zjazdów oraz określono ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie tych obowiązków,
• zezwolono, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej, na prowadzenie
robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, w oparciu o posiadane przez
inwestora prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
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OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

Określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości
6
Ograniczenie trwałe
Ograniczenie nieruchomości (działka nr 2/3), polegające na prawie posadowienia, utrzymania, eksploatacji i korzystania z teletechnicznej
linii kablowej składającej się z 2 kabli, to jest kabla o przekroju XzTKMXpwFtlx 25x4x0,5 oraz kabla o przekroju o XzTKMXpwFtlx 15x4x0,5
własności POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S. A. oraz elektroenergetycznej linii kablowej składającej się z 3 kabli o przekroju AL-XLPECTS-PVC-SWA-PVC 3x240 własności POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ S.A. w pasie o długości 39,80 m i szerokości 1,65 m, na obszarze
o powierzchni 66,30 m2 gruntu, a oznaczonym i opisanym na załączniku graficznym nr N-1.1 i N-1.2, w tym w szczególności na prawie
dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu oględzin, przeglądów, napraw, konserwacji, usuwania
awarii, remontów, przebudowy, wymiany, odbudowy, rozbiórki, demontażu, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego
i niezakłóconego działania urządzeń teletechnicznych i elektroenergetycznych, a celem zapewnienia wykonania tych czynności również
na prawie nieutrudnionego dostępu, wejścia na teren nieruchomości, przechodu i przejazdu.
Ograniczenie trwałe
Ograniczenie nieruchomości (działka nr 2/3), polegające na prawie posadowienia, utrzymania, eksploatacji i korzystania z sieci
teletechnicznej, to jest kabla światłowodowego o przekroju Z-XOTKtsdDb 48x9/125 układanego w rurociągu kablowym z rury 1xHDPE
40/3,7 mm własności firmy G-NET Serwatka, W. Rakoniewski Spółka Jawna GRUPA MULTIPLAY w pasie o długości 13,50 m
i szerokości 0,50 m, na obszarze o powierzchni 6,80 m2 gruntu, a oznaczonym i opisanym na załączniku graficznym nr N-2.1 i N-2.2,
w tym w szczególności na prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu oględzin, przeglądów,
napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, przebudowy, wymiany, odbudowy, rozbiórki, demontażu, w zakresie niezbędnym
do zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania urządzeń teletechnicznych, a celem zapewnienia wykonania tych czynności
również na prawie nieutrudnionego dostępu, wejścia na teren nieruchomości, przechodu i przejazdu.
Ograniczenie trwałe
Ograniczenie nieruchomości (działka nr 2/3), polegające na prawie posadowienia, utrzymania, eksploatacji i korzystania z urządzeń
elektroenergetycznych, to jest 2 linii kablowych średniego napięcia o przekroju (3xSN 1x240/25) własności TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
w pasie o długości 10,60 m i szerokości 0,50 m, na obszarze o powierzchni 5,30 m2 gruntu, a oznaczonym i opisanym na załączniku
graficznym nr N-3.1 i N-3.2, w tym w szczególności na prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu
oględzin, przeglądów, napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, przebudowy, wymiany, odbudowy, rozbiórki, demontażu,
w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania urządzeń elektroenergetycznych, a celem zapewnienia
wykonania tych czynności również na prawie nieutrudnionego dostępu, wejścia na teren nieruchomości, przechodu i przejazdu.
Ograniczenie trwałe
Ograniczenie nieruchomości (działka nr 393/5), polegające na prawie posadowienia, utrzymania, eksploatacji i korzystania z sieci
teletechnicznej, to jest kabla światłowodowego o przekroju Z-XOTKtsdDb 48x9/125 układanego w rurociągu kablowym z rury
1xHDPE 40/3,7 mm własności firmy G-NET Serwatka, W. Rakoniewski Spółka Jawna GRUPA MULTIPLAY w pasie o długości 30,80 m
i szerokości 0,50 m, na obszarze o powierzchni 15,40 m2 gruntu, a oznaczonym i opisanym na załączniku graficznym nr N-4.1 i N-4.2,
w tym w szczególności na prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu oględzin, przeglądów,
napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, przebudowy, wymiany, odbudowy, rozbiórki, demontażu, w zakresie niezbędnym
do zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania urządzeń teletechnicznych, a celem zapewnienia wykonania tych czynności
również na prawie nieutrudnionego dostępu, wejścia na teren nieruchomości, przechodu i przejazdu.
Ograniczenie trwałe
Ograniczenie nieruchomości (działka nr 393/5), polegające na prawie posadowienia, utrzymania, eksploatacji i korzystania z urządzeń
elektroenergetycznych, to jest 3 linii kablowych średniego napięcia o przekroju (3xSN 1x240/25) własności TAURON DYSTRYBUCJA S. A.
w pasie o długości 30,0 m i szerokości 0,85 m, na obszarze o powierzchni 23,10 m2 gruntu, a oznaczonym i opisanym na załączniku
graficznym nr N-5.1 i N-5.2, w tym w szczególności na prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego imieniu
oględzin, przeglądów, napraw, konserwacji, usuwania awarii, remontów, przebudowy, wymiany, odbudowy, rozbiórki, demontażu,
w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego działania urządzeń elektroenergetycznych, a celem zapewnienia
wykonania tych czynności również na prawie nieutrudnionego dostępu, wejścia na teren nieruchomości, przechodu i przejazdu.

V. Ww. decyzją zezwolono na prowadzenie robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji, poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji
drogowej, w oparciu o posiadane przez inwestora prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Tabela nr 5
Numer działki
Numer pierwotnej
lub
działki po nie
podlegającej
podziale
podziałowi
Lp.
1
2
1.
---207/3
2.

393/5

393/2

3.
4.

---145/4

669
145

Obręb

Numer księgi
wieczystej

Zakres robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji

3
Bojków

4
5
Przebudowa bocznicy kolejowej KWK Sośnica w zarządzie Polskiej Grupy Górniczej S .A., budowa
GL1G/00017703/7 odwodnienia
nawierzchni kolejowej (drenażu), przebudowa chodnika przy zjeździe na teren kopalni.
Przebudowa bocznicy kolejowej KWK Sośnica w zarządzie Polskiej Grupy Górniczej S. A.,
Nowe Gliwice GL1G/00121360/2
budowa odwodnienia nawierzchni kolejowej (drenażu).
Bojków Wschód GL1G/00116374/5
Przebudowa odwodnienia ul. Siennej.
Bojków Wschód GL1G/00042199/4
Przebudowa odwodnienia ul. Siennej.

POUCZENIE
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – Piotrem Łaniewskim, pod numerem telefonu: 32/239-11-66.
2. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gliwice w terminie:
• 14 dni od dnia jej doręczenia – wnioskodawcy,
• 14 dni od dnia doręczenia poprzez publiczne ogłoszenie* – pozostałym stronom.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – zgodnie z art. 127a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
* Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej
tego urzędu oraz w prasie lokalnej – „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”).
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nie przegap

Gliwice zagrają z Orkiestrą
W niedzielę 30 stycznia po raz kolejny będziemy obchodzić nieoficjalny
dzień życzliwości – przed nami 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Na Rynku czeka nas moc atrakcji – superkoncerty zagrają
między innymi Muchy i Pozyton Sound. Jesteśmy z WOŚP-em – do
końca świata i o jeden dzień dłużej!

 W Stacji Artystycznej Rynek

jednodniowej zbiórki publicznej
Fundacja WOŚP zrobi wszystko,
aby u małych pacjentów jak najszybciej stwierdzać ewentualne
nieprawidłowości wzroku i podejmować leczenie tego najważniejszego dla poznawania świata
zmysłu człowieka. Pamiętajcie,
że wszystko w naszych rękach!

tów” Sławomira Mrożka.
Reżyseruje Tadeusz Hankiewicz.

 Niezmiennie zapraszamy do

W 2021 roku w Gliwicach we
wszystkich sztabach WOŚP-u
zebraliśmy 331 658,61 zł. Czy
w tym roku uda nam się podwyższyć ten świetny wynik?
Mamy nadzieję, że tak!

 O godz. 10.00 w Stacji Arty-

„Najwyższej próby! Rzeźbiarze i rzeźby 1. połowy
XX w. na Górnym Śląsku”,

piątek 21 stycznia:

 W Biblioforum (CH Forum,
ul. Lipowa 1) o godz. 17.00
rozpoczną się warsztaty

tworzenia kartek dla babci
i dziadka.

 Na godz. 19.00 zapraszamy do

Stacji Artystycznej Rynek (Rynek 4–5) – Akademicki Teatr
Remont wystawi „Emigran-

sobota 22 stycznia:

stycznej Rynek rozpocznie się
Poranek dla dzieci. Warsztaty
„W karnawale – obrazki

rysowane muzyką” poprowadzi artystka Joanna
Skiba.

 Wyjątkowa kartka dla babci

i dziadka? Tak, najlepiej własnoręcznie wykonana! Warsztaty plastyczne rozpoczną
się o godz. 16.00 w Stacji
Artystycznej Rynek.

niedziela 23 stycznia:

 Smacznego, Gliwice! Między
godz. 15.00 a 18.00 w Stacji Artystycznej Rynek odbędzie się
kolejna Gliwicka Wegańska
Kuchnia Społeczna.

 O godz. 16.00 w kinie Amok (ul.

Dolnych Wałów 3) rozpocznie
się Kinowy podwieczorek dla
całej rodziny. Wyświetlane
będą „Opowiadania z pia-

skownicy” w reżyserii Roberta Turły.

poza tym:

 Lola

Potok, czyli spektakl

„Dziki Wschód” Przemysława Pilarskiego w reżyserii
Jerzego Jana Połońskiego, do
zobaczenia przez cały weekend
w Teatrze Miejskim w Gliwicach
(ul. Nowy Świat 55–57).

 „Jubileusz – 30 lat WOŚP

na plakacie” to nowa wy-

stawa prezentowana w Stacji
Artystycznej Rynek (Rynek
4–5). Można ją oglądać do
4 lutego.
można także zobaczyć „Obrazki z wystawy”, czyli prace
autorstwa Joanny Skiby.
Będą eksponowane do 4 lutego.

Muzeum w Gliwicach, by
zobaczyć dwie arcyciekawe
wystawy. W Willi Caro prezentowana jest ekspozycja

a w Czytelni Sztuki (w budynku Willi Caro) – wysta-

wa fotograficzna „Naga.
Portret i akt 1959–1966”
Kazimiery Dyakowskiej.

 Warto zajrzeć do Filii nr 30

Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach (ul. Partyzantów
25) i zobaczyć wystawę prac

Wojciecha Kotylaka „Tak
sobie próbuję rysować...”.

Na ekspozycji portretów
w ołówku można zobaczyć
wycinek twórczości gliwickiego
artysty.

 „Ziemię Świętą w obiek-

tywie Stanisława Ligonia”
można obejrzeć w Bibliotece
Centralnej (ul. Kościuszki 17).
Autor w czasie pobytu w Palestynie fotografował miejsca,
zabytki i życie codzienne mieszkańców.

fot. archiwum UM Gliwice

zapewnić najwyższe standardy diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci! W czasie

Uśmiechniętych wolontariuszy
będzie można spotkać z puszkami w całym mieście, a wielki
gliwicki finał odbędzie się na
Rynku. W sercu starówki około godz. 13.00 rozpocznie się
rodzinny piknik z mnóstwem
atrakcji. Przez cały czas będzie
też można wesprzeć podopiecznych Fundacji WOŚP – na scenie będą prowadzone licytacje
gadżetów.
Jakie atrakcje znajdziemy
30 stycznia na Rynku? Stanie
tam, poza tradycyjnymi stoiskami organizacji pozarządowych
i sportowych, osada Wikingów i ich przyjaciół. Za to pozytywne zamieszanie odpowiada
Stowarzyszenie Utgard. W tym
roku do ludzi dobrej woli dołączą
także… sympatyczne alpaki. Ich
zagroda będzie przyciągać nie
tylko najmłodszych. Dla małych
miłośników lotów w przestworzach na Rynku przygotowana

zostanie makieta samolotu.
Podczas finału będzie także
można nauczyć się, jak udzielać pierwszej pomocy. Nigdy
nie wiadomo, kiedy od tej wiedzy będzie zależeć czyjeś życie!
Kto zagra na WOŚP-owej scenie?
Tegoroczny
skład to
mocna
reprezentacja
gliwickich
artystów

i muzyczny gość z Poznania –
zespół Muchy.
Dla uczniów i tych, którzy szkolne lata mają dawno za sobą,
wystąpi Belfer Band, czyli
ekipa pozytywnie zakręconych
pedagogów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach. Wystąpi też pochodzący
z Gliwic raper i beatboxer Dejlu.
Zagra także gliwicki Pozyton
Sound – muzyczna mikstura, na
którą składają się brzmienia rodem z Jamajki i polskie korzenie.
To będzie szalone widowisko
i świetna zabawa!
Po Światełku do Nieba, czyli
WOŚP-owej tradycji, scena będzie należeć do rockowej grupy
Muchy. Ich utwór „Szaroróżowe” bije rekordy popularności
w mediach społecznościowych
– 1,2 mln wyświetleń!
Finał WOŚP-u w Gliwicach przy finansowym wsparciu
Miasta Gliwice
organizuje Stowarzyszenie
GTW.

(mm)

Pozyton Sound

fot. materiały prasowe

Gliwice zaczynają kulturalny weekend! Zapraszamy
na spektakl Akademickiego Teatru Remont, kolejną
Gliwicką Wegańską Kuchnię Społeczną i kilka interesujących wystaw.

Dlaczego gra Wielka Orkiestry
Świątecznej Pomocy? Żeby

Muchy

 W galerii Perkoz (Filia nr 5 MBP

w Gliwicach, ul. Perkoza 12)
prezentowana jest wystawa

fotograficzna „Bottrop –
oczami młodych”. Warsztaty

fotograficzne dla blisko 30 młodych ludzi z bottropskich szkół
Janusz-Korczak-Gesamtschule
i Willy-Brandt-Gesamtschule
przeprowadziła Janina Steinmetz – berlińska fotografka.

(mm)

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publikowane na stronie Kultura.gliwice.eu. Jesteś
organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na
naszą stronę poprzez formularz.
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