
w
w

w
.g

liw
ic

e.
eu

Tygodnik
bezpłatny
04|2021
{#1041}
28.01.2021
ISSN: 1642-1108

>> 3

Zwróć uwagę 
na potrzebujących

Jeden PSZOK,
odpadów coraz więcej

Transport do 
punktów szczepień

>> 4 >> 5 >> 7

aKTualnOści warTO wiedZiećZ miaSTa

Zakończyła się modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sikorskiego 
130. Przebudowano m.in. widownię, a hale do piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki zyskały nowoczesne nawierzchnie. dzięki wykonanym pracom obiekt 
jest nie tylko funkcjonalny, ale także dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł. 
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Z miaSTa / SPOrT

Spokojnie, to tylko ćwiczenia
Grupa strażaków z Łabęd stąpa po cienkim lodzie. nagle lód się załamuje i jedna osoba wpa-
da do jeziora. na szczęście to kontrolowane ćwiczenia i nikomu nic się nie stało. ale strażacy 
trenują nadal. wszystko po to, by wiedzieć, jak pomóc osobom, pod którymi zarwał się lód.
Ośrodek Wypoczynkowy w Cze-
chowicach cieszy się ogromną 
popularnością, zwłaszcza latem. 
Jednak od pewnego czasu 
wzmożona jest również aktyw-
ność zimowa – nie brakuje spa-
cerowiczów, dzieci z sankami, 
narciarzy biegowych i morsów. 
W trosce o ich bezpieczeństwo 
przez cztery dni strażacy z Ko-
mendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Łabędach 
ćwiczyli na czechowickim jezio-
rze skuteczną pomoc osobom, 
które wpadły do wody pod 
zarwanym lodem. 

– Temperatury są dodatnie i lód 
jest osłabiony, jednak ludzie 

nadal chodzą po zmrożonej 
tafli jeziora – podczas ćwiczeń 
widzieliśmy ślady. Lód ma obec-
nie nie więcej niż 5 cm grubości 
i załamał się pod jednym z na-
szych strażaków. W przypadku 
spacerowiczów, którzy nie są 
przygotowani na takie sytuacje, 
spacer po lodzie może skończyć 
się tragicznie. W zimnej wodzie 
organizm wychładza się bardzo 
szybko. Szanse, że pomoc dotrze 
na czas, z każdą chwilą male-
ją. Dlatego nie wchodźmy na 
zamarznięte jeziora, a wybie-
rając się na morsowanie, po-
wiadommy najbliższych, gdzie 
się wybieramy lub zabierzmy 
ze sobą osobę towarzyszącą – 

przestrzega 
starszy ka-
pitan Mar-
cin Gubała 
z Jednostki 

Ratowniczo-
Gaśniczej nr 2 

PSP Gliwice-Ła-
będy. 

Należy pamiętać, że przede 
wszystkim sami powinniśmy 
zadbać o swoje bezpieczeństwo 
– mamy na nie ogromny wpływ. 

– Morsowanie stało się modą 
i coraz więcej osób korzysta 
z tej formy hartowania organi-
zmu. Uczulamy jednak, by robić 

to rozsądnie, z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Dobrą 
praktyką jest morsowanie 
w większej grupie lub z osobą 
nam towarzyszącą, która nawet 
jeśli nie zażywa kąpieli, obser-
wuje nas z bliskiej odległości. 
Zwracajmy uwagę przede 
wszystkim na własne bezpie-
czeństwo. Kierujemy również 
apel do osób odwiedzających 
Ośrodek, aby nie wchodziły 
na taflę jeziora. Pokrywa lodu 
nie jest wystarczająco mocna 
i w każdej chwili może się zar-
wać pod ciężarem człowieka – 
dodaje Iwona Janik, kierownik 
Ośrodka Wypoczynkowego 
w Czechowicach.  (mf)

Piast walczy o Puchar Polski
w pierwszym meczu Pucharu Polski w Futsalu Piast Gliwice pokonał 
KS acanę Orzeł Jelcz laskowice 2:1. Bramki dla niebiesko-czerwo-
nych strzelili mateusz mrowiec i rodrigo dasaiev.
Od początku spotkania przewagę 
miał Piast, ale pierwsi na prowa-
dzenie wyszli gospodarze. W 9. 
min Śmiałkowski zdaniem sędzie-
go sfaulował w polu karnym Opa-
towskiego. Rzut karny pewnym 
strzałem na gola zamienił Nikita 
Możejko. Gliwiczanie próbowali 
doprowadzić do remisu, ale ro-
bili to bez przekonania. W końcu 
Orlando Duarte wziął czas. Po 
wznowieniu gry jego poodpiecz-
ni podkręcili tempo i przyniosło 
to efekt w 17. minucie. Po akcji 

rozpoczętej na własnej połowie, 
Dasaiev zagrał do Mrowca, a ten, 
choć był tyłem obrócony do 
bramki i miał na plecach rywala, 
zdołał się obrócić i celnie uderzyć. 
Na 2. minuty przed końcem tej 
połowy na 7. metrze faulowany 
był Śmiałkowski. Goście mieli 
więc dobrą okazję, aby podwyż-
szyć wynik, ale strzał Dasaieva był 
zbyt lekki, by zaskoczyć Foltyna.

Spotkanie to nie mogło zakoń-
czyć się remisem, bo na tym eta-

pie nie ma rewanżów. Gospoda-
rze próbowali wypracować sobie 
przewagę poprzez włączanie się 
do akcji ofensywnych Foltyna, 
który chciał zrobić przewagę. 
Gliwiczanie natomiast szukali 
swojej szansy w atakach pozy-
cyjnych. Zamiast jednak strzelić 
bramkę, łapali faule i na 8 minut 
przed końcem mieli już pięć 
przewinień na koncie. Nie złapali 
jednak szóstego, a w 36. minucie 
zdołali strzelić gola. Dasaiev za-
grał do Mrowca, ten odegrał mu 

piłkę z „klepki” , a Brazylijczyk 
huknął z ostrego kąta, pokonu-
jąc Foltyna. Zaraz potem trener 
Orłów zdecydował się wycofać 
bramkarza. Była to dobra okazja 
dla Łukasza Bogdziewicza, aby 

pokazać trenerowi, że warto na 
niego częściej stawiać. „Bodzio” 
bramki nie puścił i tym samym 
to Piast zagra w 1/16 finału Pu-
charu Polski.
 (piast.gliwice.pl)
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inweSTycJe

Modernizacja hali w Sośnicy doskonale 
wpisuje się w wizję rozwoju miasta oraz 
niedawno podjętą przez Radę Miasta 
uchwałę dotyczącą kierunków rozwoju 
sportu w mieście. 

– W Gliwicach stawiamy na sport, 
sukcesywnie rozbudowujemy i moder-
nizujemy obiekty sportowe, wspieramy 
sportowców i ich kluby. Mamy wielu 
zdolnych zawodników, którzy nie tylko 
dbają o swoje zdrowie i rozwijają pasje, 
ale też nierzadko rozsławiają Gliwice 
w kraju i za granicą. Mamy świetnych 
sportowców, którzy zasługują na od-
powiednią infrastrukturę, by szlifować 
formę i osiągać coraz lepsze wyniki. 
Hala w Sośnicy z pewnością przyczyni 
się do rozwoju niejednego talentu. Jest 
to nowoczesny i przystosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych obiekt. 
Jestem przekonany, że posłuży każdemu, 

kto będzie chciał trenować i rozwijać 
się fizycznie – mówi prezydent Gliwic 
adam neumann. 

w trosce o osoby 
niepełnosprawne

Hala przeszła gruntowną modernizację, 
a zakres prac był ogromny. Zmieniono 
układ pomieszczeń, wydzielono i prze-
budowano strefy pożarowe i klatki scho-
dowe. Zmodernizowano pomieszczenie 
do gry w tenisa stołowego. Hala do piłki 
ręcznej zyskała nowoczesną nawierzch-
nię winylową, a hala do koszykówki 
i siatkówki – nowy dębowy parkiet i ta-
blice koszykarskie. Przebudowano także 
widownię i wybudowano windę – teraz 
również osoby niepełnosprawne mają 
łatwiejszy dostęp do miejsc dla kibiców 
i innych pomieszczeń hali.

Przebudowano pomieszczenia so-
cjalne i zaplecze sportowe, instalacje 
elektryczna, oświetleniowa, sanitarna, 
wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna 
i teletechniczna zostały kompleksowo 
zmodernizowane. Hala zyskała też nowe 
stalowe schody oraz stolarkę okienną 
i drzwiową. We wszystkich pomieszcze-
niach zamontowano nową wentylację. 

– W hali przy ul. Sikorskiego odbywały 
się zawody piłki ręcznej oraz futsalu, 
to również miejsce zasłużone dla szer-
mierki. W minionych latach odbywały 
się tam m.in.: Międzynarodowy Turniej 
Szermierczy „O Stalową Klingę Hutnika”, 
Memoriał Antoniego Franza i Między-
narodowy Turniej Gwiazdka ze szpadą, 
w którym startowało 400 młodych 
adeptów. Od poniedziałku do piątku hala 
służyła uczniom gliwickich szkół. Każdego 
roku obiekt gościł ok. 60 tys. osób. Mam 

nadzieję, że dzięki wykonanym pracom, 
gdy po pandemii sytuacja wróci do nor-
my, Hala Widowiskowo-Sportowa będzie 
się cieszyła nie mniejszą popularnością, 
otworzy się również na nowe możliwości 
– mówi Tadeusz Mazur, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych. 

Inwestycja kosztowała niemal 8,3 mln zł. 
Blisko 3,2 mln zł tej kwoty stanowi dofi-
nansowanie z Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Generalnym wykonawcą inwestycji 
była firma PBI BUDECON S.A. z Sosnowca. 

Hala zostanie udostępniona sportowcom 
najprawdopodobniej w lutym, jednak 
póki co – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – wyłącznie związkom spor-
towym. Termin otwarcia uzależniony jest 
od sytuacji epidemicznej w kraju i za-
pisów rozporządzenia Rady Ministrów. 
 (mf)

Zakończyła się modernizacja hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sikorskiego 130. dzięki wykonanym pracom obiekt 
jest bardziej funkcjonalny, wygodny i bezpieczny, a nowe rozwiązania techniczne zwiększają dostępność dla osób nie-
pełnosprawnych. inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł. Zmodernizowaną halę odwiedzili: prezydent Gliwic adam 
neumann, zastępcy ewa weber i mariusz śpiewok oraz przewodniczący rady miasta Gliwice marek Pszonak.

Hala jak nowa!
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Cały obiekt przeszedł gruntowną modernizację

Sala do tenisa stołowego
Po intensywnym treningu sportowcy 
będą mogli odpocząć w kawiarence

Zmodernizowaną halę odwiedzili: prezydent Gliwic Adam Neumann, zastępcy  
Ewa Weber i Mariusz Śpiewok oraz przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak
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Transport do  
punktów szczepień

nowa siedziba Strefy Seniora

– Zmieniliśmy lokalizację, ponie-
waż postulowały o to środowi-
ska senioralne i Rada Seniorów 
Miasta Gliwice. Co ważne, nadal 
jest to miejsce w ścisłym centrum 
miasta, bardziej dostępne, bo po-
siadające windę. Mam nadzieję, 
że ta zmiana ułatwi współpracę 
i kontakt z pracownikami GCOP 
zajmującymi się współpracą 
z seniorami – mówi Marta Kryś, 
dyrektor GCOP.

Strefa Seniora to ważne 
miejsce dla dojrzałych 
gliwiczan.

To tutaj dostępne są wszelkie in-
formacje dotyczące aktywności 
społecznej, spędzania wolnego 
czasu, rozwoju osobistego i wszel-
kich działań integrujących środo-
wiska senioralne naszego miasta. 
Jest także punktem konsultacji 
z zakresu praw konsumenta, 
polityki świadczeń dla osób nie-
pełnosprawnych i ich rodzin oraz 
wszelkich trudnych dla osób star-
szych tematów codziennego życia.

W Strefie Seniora działają grupy 
zorganizowane, które poprzez 
takie działania jak organizacja 
cyklicznych spotkań Liderów 
klubów, Biesiady Senioralnej czy 
aktywną współpracę przy wyda-
rzeniach bezpośrednio adreso-
wanych do tej grupy wiekowej, 

skutecznie ją integrują. Strefa jest 
także naturalnym wsparciem dla 
działającej Rady Seniorów Mia-
sta Gliwice oraz powołanego 
w ubiegłym roku Pełnomocnika 
ds. Seniorów, Beaty Jeżyk.

Jednym z bardzo ważnych ob-
szarów działania Strefy Seniora 
jest ten związany z profilaktyką 
godnego starzenia się, w ramach 
którego prowadzona jest eduka-
cja dotycząca sprawnej i samo-
dzielnej starości, wskazywane są 
kierunki możliwych aktywności 
oraz prowadzi się przeróżne 
projekty, m.in. Akademię Ak-
tywnego Seniora, wolontariat 
seniorów, np. Baśniowe Babcie 
i wiele innych.

Strefa podejmuje także działania 
mające na celu zapobieganie 
wykluczeniu cyfrowemu se-
niorów (np. FB łączy pokolenia, 
kursy komputerowe w ramach 

Akademii Aktywności Seniorów) 
– bardzo potrzebne w dzisiejszym 
multimedialnym świecie.

Strefą Seniora opiekują się pra-
cownicy GCOP, Anna Grochowi-
na i Joanna Bajor, które są do 
dyspozycji seniorów od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 18.00.

numer telefonu do Stre-
fy: 32/775-20-53.

Więcej informacji na temat wy-
darzeń organizowanych przez 
GCOP można znaleźć w zakład-
ce Strefa Seniora: http://gcop.
gliwice.pl/strefa-seniora/.

Na stronie głównej www.gcop.
gliwice.pl można zapisać się na 
newsletter dla seniorów i otrzymy-
wać bieżące informacje na swoją 
skrzynkę e-mail.   (mf/GCOP)

uwaga, ważna informacja dla starszych gliwiczan –  w tym miesiącu 
działająca w Gliwickim centrum Organizacji Pozarządowych Strefa 
Seniora zmieniła siedzibę. Obecnie funkcjonuje przy ul. Studziennej 6.

Prezydent Gliwic ogłasza konsultacje projek-
tu uchwały rady miasta w sprawie Gliwickiej  
inicjatywy lokalnej. 

Konsultacje skierowane są do 
Miejskiej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego, organizacji 
pozarządowych i podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
oraz Rad Dzielnic. Do 5 lutego 
zbierane są uwagi lub opinie do 
projektu uchwały Rady Miasta, 
zmieniającej tryb i szczegółowe 
kryteria oceny wniosków o reali-
zację zadania publicznego w ra-
mach inicjatywy lokalnej. 

Propozycja zmiany uchwały 
w sprawie Gliwickiej Inicja-
tywy Lokalnej jest wynikiem 
doświadczeń zebranych z po-
nad rocznego funkcjonowania 
w obiegu prawnym dotychcza-
sowej regulacji. Rozwiązania 

zaproponowane w projekcie 
uchwały uwzględniają wymogi 
ustawowe i są komplementar-
ne wobec innych stosowanych 
w mieście rozwiązań w zakresie 
partycypacji społecznej. 

Szczegóły dotyczące zasad 
przeprowadzenia konsultacji 
oraz proponowany projekt 
uchwały Rady Miasta można 
znaleźć na stronie internetowej 
gliwice.eu,w zakładce Gliwicka 
Inicjatywa Lokalna, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 
21, w siedzibach Gliwickiego 
Centrum Organizacji Pozarządo-
wych i na stronie internetowej 
www.gcop.gliwice.pl.  (ap)

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

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

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

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

Krok III           Masz opłaty  
          pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

dla osób, które do 27 stycznia założyły i aktywowały konto GePar przygotowano 
zestawy promocyjne, m.in. bardzo gliwickie kalendarze, koszulki i kubki.
Gadżety będzie można odebrać osobiście: 28 stycznia w godz. 15.00–17.00, w Urzę-
dzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa, wejście od skweru Doncaster.
uwaGa! Utworzone konto musi być aktywne w GEPAR. Weryfikacja spełnienia 
warunków akcji promocyjnej odbędzie się na podstawie nr. PESEL.
więcej informacji: Wydział Kultury i Promocji Miasta, tel. 32/23-91-271.

Zgodnie z decyzją wojewody śląskiego miasto Gliwice 
zorganizuje transport do punktów szczepień dla seniorów 
70+ oraz osób z niepełnosprawnościami. Osoby, które 
chcą skorzystać w tym zakresie ze wsparcia miasta i mają 
wyznaczony termin szczepienia przeciwko covid-19, mogą 
zgłaszać się za pomocą specjalnie uruchomionego w cen-
trum ratownictwa Gliwice punktu zgłoszeń.

Jednostka nie odpowiada za 
wyznaczanie terminu i miejsca 
szczepienia, a jedynie zapewnia 
obsługę zgłoszeń związanych 
z organizacją transportu przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach.

Z transportu do punktu szcze-
pień mogą skorzystać miesz-
kańcy Gliwic, którzy posiadają 
aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu znacznym, 
o kodzie R lub N albo, odpowied-
nio, I grupę z wymienionymi 
schorzeniami, a także osoby 
powyżej 70. roku życia – mają-
ce obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samodziel-
nym dotarciu do punktu. 

Punkt zgłoszeń obsługiwany 
jest przez pracowników crG od 
poniedziałku do piątku (w godz. 
8.00–16.00) pod numerem 
32/301-97-35.

Za organizację transportu odpo-
wiedzialny jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach. Po otrzy-
maniu zgłoszenia z CRG pracow-
nik OPS będzie kontaktował się 
z osobą potrzebującą wsparcia 
dzień przed szczepieniem, 
w celu przypomnienia o terminie 
i uzgodnienia godziny transportu.

Aktualne informacje dotyczące 
Narodowego Programu Szcze-
pień i harmonogram rejestracji 
można znaleźć nastronie gov.pl/
szczepimysie.  (CRG/ZD)
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Z miaSTa

dużo zdrowia,  panie majorze!

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych działa 
w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 
199B na terenie miejskiego 
składowiska odpadów i jest za-
rządzany przez miejską spółkę 
Przedsiębiorstwo Zagospodaro-
wania Odpadów. Przez sześć dni 
w tygodniu mieszkańcy Gliwic 
mogą bez opłat oddawać tam 
segregowane odpady pochodzą-
ce z gospodarstw domowych, 
muszą tylko zadbać o ich trans-
port. 

Przyjmowane tam są m.in. 
bioodpady, odpady budowla-
no-rozbiórkowe, wielkogabary-
towe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odzież, papier, 
szkło, metal, tworzywa sztuczne, 
niektóre chemikalia (np. lampy 
fluorescencyjne, stare rozpusz-
czalniki, środki ochrony roślin, 
farby, tusze, kleje, detergenty, 
opakowania po dezodorantach 
czy lakierach). 

Dostarczanych odpadów jest 
coraz więcej, a ich masę liczy się 
w tysiącach ton. W 2013 roku, kie-
dy otwarto PSZOK, zebrano w nim 
około 2,5 tysiąca ton, a w 2020 
roku już ponad 9 tysięcy ton. 
Łącznie w tym okresie mieszkań-
cy dostarczyli na Rybnicką prawie 
52 tysiące ton segregowanych 
odpadów. Najwięcej przybywa 
odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych oraz wielkogabarytowych 
– w 2020 roku było to odpowied-
nio ponad 4,6 tysiąca ton i ponad 
3 tysiące ton. 

Co ważne, znacząca część odpa-
dów zebranych w PSZOK-u tra-
fia do recyclingu. Większość jest 
przekazywana do wyspecjali-
zowanych firm. Odpady wiel-
kogabarytowe przetwarzane 
są natomiast na miejscu przez 
PZO – odzyskiwane są elementy 
metalowe. Z kolei gruz budow-
lany po zmieleniu służy m.in. do 
naprawy i utwardzania dróg na 
terenie przedsiębiorstwa, jest 

też stosowany jako warstwa izo-
lacyjna w kwaterze składowania 
odpadów. 

– PSZOK pęka w szwach – tak 
można obrazowo powiedzieć 
o ogromnej masie odpadów, 
które tu trafiają. Do naszego 
punktu ustawiają się często 
długie kolejki – jednego dnia 
czekało aż 140 pojazdów. Do 
tego obecna lokalizacja jest 
korzystna tylko dla mieszkań-
ców śródmieścia i najbliższych 
osiedli, ale nie dla gliwiczan 
z odległych dzielnic. Sytuacja 
może być bardziej komfortowa, 
wszystkim nam zależy na tym 
samym – chcemy jak najlepiej 
dbać o środowisko i segrego-
wać odpady, których przecież 
przybywa. Poprzez PSZOK moż-
na to robić skuteczniej, dzięki 
temu zmniejsza się również 
liczba dzikich wysypisk – mówi 
Magdalena Budny, prezes za-
rządu Przedsiębiorstwa Zago-
spodarowania Odpadów.

Z tych powodów władze Gliwic 
przymierzają się do utworzenia 
kolejnych Punktów Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych w innych częściach 

miasta, z lepszym dojazdem. 
Ważne, aby mogło z nich korzy-
stać jak najwięcej mieszkańców, 
zwłaszcza z dzielnic bardziej 
oddalonych od centrum i z du-
żych osiedli mieszkaniowych. 
Miasto chce pozyskać na ten 
cel dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych. 

Kluczowy jest wybór optymal-
nych lokalizacji, spełniających 
odpowiednie kryteria. Władze 
Gliwic rozważają różne miejsca 
utworzenia nowych PSZOK-ów, 
a plany są jeszcze weryfikowane. 
Zamierzają zmienić przykładowo 
wytypowaną w ubiegłym roku 
lokalizację w północno-zachodniej 
części miasta. Działką pomiędzy 
ulicami św. Wojciecha i Myśliw-
ską (nr 539/3, obr. Szobiszowi-
ce) zainteresowani są bowiem 
inwestorzy prywatni, a, zgodnie 
z polityką gospodarczą miasta, 
w takim przypadku działka po-
winna być wystawiona na sprze-
daż w drodze przetargu, gdyż 
władzom samorzadowym zależy 
na rozwoju przedsiębiorczości 
w Gliwicach. Na działalność miej-
skich spółek można przeznaczyć 
tereny z mniejszym potencjałem 
biznesowym.

co już wiadomo 
o nowych 
PSZOK-ach? 

Mają być przede wszystkim wy-
godnym rozwiązaniem dla gli-
wiczan, którzy będą mogli bliżej 
domu oddać kilkanaście rodzajów 
segregowanych odpadów, m.in. 
budowlane i wielkogabarytowe, 
ale także np. sprzęt AGD. 

– Nie planujemy natomiast przyj-
mowania w nowych PSZOK-ach 
odpadów biodegradowalnych, 
które mogłyby w pewnych wa-
runkach powodować nieprzyjemny 
zapach. Na pewno będą to miejsca 
bezpieczne dla środowiska, a odpa-
dy nie będą mieć bezpośredniego 
kontaktu z gruntem, nie ma też 
możliwości wydostawania się ja-
kiejś szkodliwej substancji lotnej. 
To nie składowiska odpadów, a je-
dynie miejsca ich przyjmowania. 
Wszystkie rodzaje przyjmowanych 
odpadów podlegają automatycz-
nej segregacji. Trafiają do specja-
listycznych kontenerów, szczelnych 
pojemników typu mauzer. Będą 
odbierane systematycznie i prze-
wożone na teren naszej spółki przy 
ul. Rybnickiej w celu dalszego prze-
tworzenia – wyjaśnia prezes Budny. 

Przedsiębiorstwo Zagospodaro-
wania Odpadów chce połączyć 
otwarcie w przyszłości nowych 
PSZOK-ów z kolejną szeroką 
akcją informacyjno-edukacyjną 
skierowaną do gliwiczan. Plano-
wane jest również usytuowanie 
przy nowych PSZOK-ach punk-
tów Drugie Życie Rzeczy – na 
wzór tego przy ul. Rybnickiej.

„Drugie Życie Rzeczy” to nowa 
usługa dla mieszkańców, a jej 
celem jest ponowne wykorzy-
stanie przedmiotów codzienne-
go użytku zgodnie z ideą „zero 
waste”. Do PSZOK-u mieszkańcy 
mogą przekazywać rzeczy nie-
chciane, ale ciągle nadające 
się do użytku, w tym meble 
(krzesła, tapczany, stoły, tabo-
rety), zabawki, doniczki, wyroby 
ceramiczne i szklane, rowery, 
wózki dziecięce. Odbierać je 
mogą inni gliwiczanie, którzy 
z różnych względów potrzebują 
wsparcia. 

Szczegółowe informacje o funk-
cjonowaniu PSZOK przy ul. Ryb-
nickiej oraz akcji „Drugie Życie 
Rzeczy” można znaleźć na stronie 
internetowej pzogliwice.pl.  
 (al)

Gliwiczanie coraz bardziej dbają o ekologię. Przed jedynym Punktem Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych ustawiają się kolejki, więc miasto przymierza się 
do utworzenia następnych PSZOK-ów. 

Jeden PSZOK, 
odpadów 

coraz więcej
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SPOrT

niebiesko-czerwoni pewnie i wysoko pokonali na koniec 
zgrupowania w antalyi serbski FK Proleter nowy Sad 4:1.  
Hat-trick Jakuba świerczoka, a także bramka Tomasza Jodłow-
ca wyznaczyły przewagę niebiesko-czerwonych w ostatnim 
sprawdzianie przed wznowieniem rozgrywek ligowych w Pol-
sce. Jedyną bramkę dla gości zdobył Filip Kneżević, który 
wykorzystał rzut karny pod koniec pierwszej połowy. 

Pierwsze minuty sparingu Piasta Gli-
wice z FK Proleter w Antalyi upływały 
dość spokojnie, aczkolwiek od samego 
początku dało się zauważyć przewagę 
podopiecznych Waldemara Fornalika. 
Niebiesko-Czerwoni cierpliwie budowali 
akcje od tyłu, czekając na odpowiedni mo-
ment, by przyspieszyć grę. Pierwsze próby 
Jakuba Świerczoka i Dominika Steczyka nie 
przyniosły jeszcze bramek, ale po sytuacji 
z 18. minuty Piast osiągnął wreszcie pro-
wadzenie. Goście przez dłuższy czas nie 
potrafili zbliżyć się w obręb pola karnego 
Piasta, a jedyne zagrożenie stworzyli sobie 
po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, lecz 
tam odpowiednio zachowali się František 
Plach oraz defensywa gliwiczan. Zawodnicy 
serbskiej drużyny złapali kontakt, strzelając 
„gola do szatni”. Po przypadkowej sytuacji 
i próbie wybicia piłki, ta trafiła w rękę Jaku-
ba Czerwińskiego i Proleter miał rzut karny, 
który na bramkę zamienił Filip Kneżević.

W drugiej części meczu kontrolnego 
Piast zaprezentował bardziej wyrafi-
nowaną grę. Widząc przyspieszenie 
ze strony rywala, umiejętnie grał 
w defensywie i neutralizował zapędy 
drugiej strony. Co więcej, zawodnicy 
z Gliwic wykazali się skutecznością, 
strzelając kolejne gole. Pierwsza sytu-
acja zrodziła się dzięki nieprzepisowej 
interwencji obrońcy z Nowego Sadu 
we własnym polu karnym, co pozwoliło 
Kubie Świerczokowi ustrzelić hat-tricka. 
Wynik rywalizacji na dwanaście minut 
przed końcem ustalił Tomasz Jodłowiec, 
zdobywając czwartą bramkę dla Niebie-
sko-Czerwonych. Wysoka dyspozycja 
piłkarzy Piasta w sparingach w trakcie 
obozu przygotowawczego w Antalyi 
z pewnością zadowala i stanowi dobry 
prognostyk przed wznowieniem rozgry-
wek PKO Ekstraklasy.  
 (GKS Piast SA/kik)

Gole na pożegnanie  
z Turcją
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Sukcesem szpadzisty Piasta zakończył się ii memoriał Zbigniewa czajkow-
skiego, który tym razem rozgrywany był w weekend Gliwicach. aleksander 
Staszulonek w finale zawodów zaliczanych do Pucharu Polski Seniorów pew-
nie pokonał wojciecha lublinieckiego 15:12. na wysokim piątym miejscu 
turniej ten skończyli mateusz nycz i Jagoda Zagała. 

Zbigniew Czajkowski to jeden 
z najbardziej znanych fechmistrzów 
na świecie. Przez 70 lat szkolił ko-
lejne pokolenia szermierzy. Zmarł 
w 2019 roku w wieku 98 lat. Na 
jego cześć w 2020 roku zorganizo-
wano Memoriał zaliczany do Pu-
charu Polski w Szpadzie. Pierwsze 
zawody odbyły się w Katowicach. 
Ze względu jednak na pandemię 
w tym roku rektor AWF Katowice 
nie wyraził zgody na udostępnienie 
sali szermierczej i zawody zostały 
przeniesione do Gliwic, a organi-
zację powierzono Piastowi.

Turniej trwał dwa dni. W sobotę 
walczyli mężczyźni, w niedzielę 
na plansze wyszły kobiety. Silną 
reprezentację wystawił Piast. Za-
wodnicy tego klubu nie zawiedli. 
W sobotę na najwyższym stopniu 
podium stanął 27-letni Aleksander 
Staszulonek. Szpadzista Piasta nie 
był faworytem. Na liście rankin-
gowej przed tymi zawodami był 
sklasyfikowany na 15. miejscu. 
Zawodnik trafił jednak z formą, 
przegrał tylko jedną walkę w gru-
pach. Potem już eliminował kolej-
nych rywali, by w finale pokonać 

wyżej notowanego Wojciecha 
Lublinieckiego. Walka o pierwsze 
miejsce była jednak bardzo zacię-
ta. Szermierz Piasta prowadził, po-
tem rywal zyskał jednopunktową 
przewagę, ale końcówka należała 
do gliwiczanina.

Z dobrej strony zaprezentował się 
też Mateusz Nycz. Ten doświad-
czony szpadzista zakończył turniej 
na 5. miejscu. O wejście do strefy 
medalowej przegrał z Mateuszem 
Antkiewiczem jednym trafieniem, 
dopiero w dogrywce, gdyż po 

trzech tercjach był wynik remiso-
wy 9:9. W turnieju żeńskim jedną 
z kandydatek do medalu była Ja-
goda Zagała. Szpadzistka Piasta 
zaczęła ten turniej bardzo dobrze.  
W eliminacjach wygrała wszystkie 
walki i rozstawiła się z nr 2. O wej-
ście do ósemki zmierzyła się z klu-
bową koleżanką – 17-letnią Emilią 
Korkus. Walka była bardzo zacięta, 
ale górą była bardziej doświadczo-

na Zagała. W ćwierćfinale trafiła 
na Martynę Swatowską z AZS UŚ 
Katowice. Pierwsza faza tej walki 
należała do katowiczanki, która 
prowadziła 8:4. Gliwiczanka po-
prawiła się i zaczęła gonić wynik, 
ale nie zdążyła. Swatowska roz-
strzygnęła ten pojedynek na swoją 
korzyść wynikiem 15:12.  Zagała 
została sklasyfikowana z 5. lokatą.  
 (piast.gliwice.pl/kik)

Staszulonek zwycięzcą

Pierwsza kwarta zadecydowała o losach meczu w Gliwicach. 
GTK przegrało ją aż 14:32 i pomimo prób odrobienia strat 
zespół matthiasa Zollnera zdołał się w najlepszym momencie 
zbliżyć tylko na 10 punktów różnicy. Ostatecznie arged Bm 
Slam Stal Ostrów wlkp. wygrało 102:81.

Początek meczu szybko pokazał, że ostro-
wianie trzymają swój rytm. Mocna defen-
sywa i zespołowa gra w ataku pozwoliła im 
odskoczyć aż na 16 „oczek”. GTK w końcu 
zaczęło punktować za sprawą Jordona Var-
nado i Mario Delaša, ale po drugiej stronie 
parkietu nie było sposobu na Garbacza. 
Dobrą zmianę dał też Terry Henderson, 
który rozruszał atak miejscowych. Arged 
BM Slam Stal nadal miał jednak więcej 
atutów, a dobrą zmianę dał debiutujący 
Mark Ogden. Kiedy równo z syreną koń-
czącą pierwszą kwartę trafił z dystansu 
Taurean Green, przewaga gości urosła do 
18 punktów (14:32).

Ten sam zawodnik otworzył wynik w kolej-
nej części meczu. Pierwszy fragment należał 
do gliwiczan, którzy zdobyli osiem kolejnych 
punktów. Spory w tym udział miał Shan-
non Bogues, który najpierw trafił zza łuku, 
a następnie popisał się akcją 2+1. Kiedy 
przechwyt zaliczył Henderson i samotnie 
popędził na kosz rywala, trener Igor Milicić 
zareagował i poprosił o przerwę na żądanie. 
Po niej Stal stopniowo powiększała przewa-
gę. Ostatecznie Arged BM Slam Stal po tym, 
jak po linii końcowej wejściem popisał się 
Garbacz, schodziło na przerwę z zapasem 
17 „oczek” (39:56).

W drugiej połowie obraz gry nie uległ zmia-
nie. Ostrowianie kontrolowali tempo i cały 
czas utrzymywali bezpieczną przewagę. 
GTK próbowało zmieniać sposób gry, ale 
większość punktów miejscowi zdobywali 
po indywidualnych akcjach. U gości głównie 
punktował Garbacz, który, choć w tym me-
czu nie najlepiej wykonywał rzuty wolne, to 
jednak nie miał problemów z kończeniem 
akcji po wejściach w pole trzech sekund. Na 
zakończenie trzeciej kwarty z rogu boiska 
trafił jeszcze Bogues, ale przewaga przyjezd-
nych nadal była wysoka (62:76).

GTK z dużą energią ruszyło do odrabiania 
strat. Walczyło ambitnie, a dwie skuteczne 
akcje Taylera Personsa ponownie zniwelo-
wały straty do 10 „oczek” (79:89). Trener 
Milicić poprosił o przerwę na żądanie, a po 
niej z dystansu skuteczny rzut oddał Gar-
bacz. Kiedy kontrę wykończył Chris Smith, 
stało się jasne, że miejscowi nie odrobią 
już strat (79:94). Ostatecznie GTK przegrało 
81:102.

W kolejnym meczu gliwiczanie zagrają w Lu-
blinie z Pszczółką Startem. Mecz odbędzie 
się 31 stycznia o godzinie 17.35. Transmisja 
na żywo na kanale Polsat Sport Extra.   
 (GTK/kik)
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Bardzo niskie temperatury, znacznie poniżej zera, sprawiają że wiele osób, zwłaszcza bezdomnych, potrzebuje szcze-
gólnej uwagi oraz pomocy. Osoby pozbawione dachu nad głową wspomaga Straż miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne i działające na terenie Gliwic. Osoby potrzebujące mogą też 
korzystać z ogrzewalni i darmowych posiłków. Prowadzona jest również zbiórka odzieży.
W miniony weekend strażnicy 
miejscy skontrolowali 34 miej-
sca, w których przebywają osoby 
bezdomne. 

– W większości przypadków nie 
potrzebują one pomocy. Od 4 
do 14 stycznia do ogrzewalni 
i oraz schroniska prowadzonego 
przez Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta przewieźliśmy 
11 osób. Jeśli temperatury są 
naprawdę niskie, nasze patrole 
doraźnie rozwożą również ciepłe 
napoje osobom bezdomnym – 
mówi Janusz Bismor, komendant 
Straży Miejskiej w Gliwicach. 

Poza kontrolami, strażnicy 
miejscy organizują wewnętrz-
ne zbiórki odzieży i kołder, które 
rozdają potrzebującym. Podob-
ne akcje organizują również inne 
podmioty – wieszak z ciepłą 
odzieżą, z której można sko-
rzystać, znajduje się m.in. przy 
Centrum Sportowo-Kulturalnym 
„Łabędź” w Łabędach. 

Bardzo niskie temperatury po-
wodują, że coraz więcej osób bez 
dachu nad głową lub przeczekują-
cych zimę w garażach zgłasza się 
do działającej od 1 stycznia cało-
dobowej ogrzewalni prowadzonej 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
– obecnie w nowo oddanym do 
użytku obiekcie u zbiegu ulic No-
akowskiego i Dworskiej przebywa 9 
osób, w tym dwie kobiety. Pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach dokładają wszelkich 
starań, by osoby te mogły bez-
piecznie przeczekać najmroźniejsze 
dni i noce w godnych warunkach. 
W nowej ogrzewalni do dyspo-
zycji osób potrzebujących jest 30 
miejsc, wyposażone w krzesła dwa 
pomieszczenia pobytowe, w tym 

jedno o powierzchni ponad 50 m2 
z przeznaczeniem dla mężczyzn 
oraz drugie – mniejsze – z prze-
znaczeniem dla kobiet. Każde 
z pomieszczeń posiada dostęp 
do oddzielnej łazienki. Do użytku 
osób potrzebujących jest też ką-
cik kuchenny, w którym można 
przygotować m.in. gorący napój. 
Obiekt jest nowoczesny, wyposa-
żony w pompę ciepła, kolektory 
słoneczne, ma nowatorski system 
ogrzewania. Dotychczas z tej formy 
pomocy skorzystało 50 osób.

Osoby bezdomne mogą również 
korzystać z darmowych posił-
ków lub pomocy w postaci skie-
rowania do schroniska – wystar-
czy zgłosić się do pracownika 
socjalnego przy ul. Ziemowita 1, 
który przeprowadzi niezbędny 
wywiad środowiskowy i wskaże 
możliwości uzyskania wsparcia. 
Kontakt z pracownikami socjal-
nymi możliwy jest pod nume-
rem telefonu 32/337-11-81  
w godzinach przyjęć Ośrod-
ka: poniedziałek 9.00-11.00 

i 15.00-16.30, wtorek, środa 
i piątek – 8.00-10.00, czwartek 
– 13.00-15.00. 

chcesz pomóc? – 
dzwoń! 

Osoby bezdomne potrzebujące 
pomocy mogą kontaktować się 
z pracownikami Zespołu pracy 
socjalnej i usług ds. bezdomności 
i zagrożenia bezdomnością pod 
numerem telefonu 32/335-96-80  
w godzinach przyjęć OPS-u: 
poniedziałek 9.00–11.00 
i 15.00–16.30, wtorek, środa 
i piątek – 8.00–10.00, czwartek 
– 13.00–15.00, a także przez 7 dni 
w tygodniu, przez całą dobę, z ko-
ordynatorem zimowym (nr. tel.: 
693-346-323) oraz z dyżurnym 
Straży Miejskiej pod numerem 
telefonu 986. Jest to również 
telefon, pod który można zgła-
szać potrzebę pomocy dla osoby 
trzeciej. Pod wojewódzkim nr 
tel. 987 można z kolei uzyskać 
informacje na temat pracy i zasad 
wydawania posiłków w darmo-
wych jadłodajniach i działalności 
ogrzewalni. Pod tym numerem 
można także uzyskać wszelkie 
informacje na temat pomocy 
osobom bezdomnym.  
 (mf)

warTO wiedZieć

Zwróć uwagę na potrzebujących! 

ruszyła przebudowa sieci wodociągowej i bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Strzody. 
w związku z pracami zmieniła się organizacja ru-
chu, a kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. 

Na czas robót część jezdni zo-
stała wyłączona z ruchu, ale 
wykonawca zapewnił przejazd 
w obu kierunkach. 

– Częściowo zmiany w orga-
nizacji ruchu objęły także ul. 
Wrocławską, gdzie przed skrzy-
żowaniem z ul. Strzody z ruchu 
wyłączony jest pas do lewoskrę-
tu. Ze względu na szereg zmian 
w organizacji ruchu apelujemy 

do kierowców o stosowanie się 
do oznakowania i zachowania 
szczególnej ostrożności – mówi 
Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach. 

Prace realizowane są na zlecenie 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. Powinny zakończyć 
się w II kwartale br.  
 (mf)

uwaga kierowcy,  
zmiany na ul. Strzody

ablacja na kardiologii
ablacja jest małoinwazyj-
nym zabiegiem kardiolo-
gicznym, którego celem jest 
zniszczenie lub odizolowa-
nie niewielkiego obszaru 
tkanki serca odpowie-
dzialnego za powstawanie 
arytmii. 
Taki zabieg daje szansę na 
pełne wyleczenie w przypadku 
pacjentów zmagających się 
z migotaniem przedsionków, 
a także innymi nadkomorowymi 
i komorowymi arytmiami. Tacy 
chorzy odczuwają np. duszno-
ści, kołatanie serca, przewlekłe 
zmęczenie, może też dochodzić 
do zasłabnięć i omdleń towarzy-
szących napadom arytmii.

Nie ma wątpliwości, że pa-
cjentów z zaburzeniami ryt-
mu serca przybywa. Chorują 
zarówno seniorzy, jak i ludzie 
młodzi, aktywni. – Szacuje 
się, że w Polsce problem ten 
może dotyczyć nawet co dzie-
siątej osoby po 65. roku życia. 
Dodatkowo, tacy pacjenci nie 
powinni długo czekać na zabieg 
finansowany przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia, gdyż migo-

tanie przedsionków może mieć 
charakter postępujący i stano-
wić zagrożenie – tłumaczy dr n. 
med. Tadeusz Zębik, ordynator 
kardiologii Szpitala Miejskiego 
nr 4 w Gliwicach. Stąd na listę 
zabiegów kardiologicznych 
wykonywanych w placówce 
wpisana została właśnie abla-
cja. – To krok milowy i na pewno 
bardzo ważne udogodnienie dla 
chorych – dodaje specjalista.

Jedną z pierwszych osób pod-
danych zabiegowi w gliwickim 
szpitalu był pan Joachim, który 

przez cały czas trwania me-
dycznej procedury... rozmawiał 
z zespołem operacyjnym. – Sto-
sujemy znieczulenie miejscowe, 
jesteśmy w kontakcie z chorym, 
tłumaczymy, co w danym mo-
mencie robimy, pytamy, czy 
coś odczuwa, podajemy środki 
przeciwbólowe. Pozwala to mak-
symalnie bezpiecznie wykonać 
zabieg – podsumowuje dr Zębik.

W styczniu i w lutym w Szpitalu 
Miejskim nr 4 w Gliwicach leka-
rze planują przeprowadzenie 
kilkunastu ablacji.  (kik)
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wSPólny cZaS

POcZyTaJ mi

wSPólny cZaS

„Szklanka”
Szklanka do połowy wypełniona wodą. co sprawia, że 
na jej widok część z nas widzi ją w połowie pełną, a część 
w połowie pustą? Oto jest pytanie!
Odpowiedź na nie znajdziemy w na-
szym dzieciństwie i dorastaniu, a kon-
kretnie we wzorcach postępowania, 
jakie wówczas obserwowaliśmy, by 
wreszcie z czasem stały się także 
naszym udziałem. Bo to jak dzieci 
będą postrzegać świat – różnicować 
trudności, poszukiwać ich rozwiązań, 
doceniać efekty swych codziennych 
starań – w dużym stopniu zależy od 
nas, dorosłych. Słowem, nie sposób 
przecenić rangi rodzicielskich oddziały-
wań, gdyż już na tym etapie kształtują 
układ nerwowy dzieci. Wszak w przy-
szłości to właśnie on będzie stawiał 
czoło trudnościom, stresom, mierzył się 
z traumami i „odpierał ataki” stanów 
depresyjnych. Dlatego najlepsze, co 
możemy zrobić, to służenie dobrym 
przykładem – inspirującym do nabywa-
nia nowych doświadczeń, takim, który 
uczy nie poddawania się bez „walki”, 
zachęca do wychodzenia poza własne 
ograniczenia. 

Czyż bowiem nieprzebrane pokłady 
osobistej satysfakcji dziecka nie są 

najlepszą nagrodą dla każdego, mą-
drze kochającego rodzica? „Zrobiłem!”, 
„Pomyślę o tym!”, „Dałem radę!”, 
„Spróbuję znowu!” – to tylko niektóre 
efekty małych, codziennych, arcyważ-
nych dziecięcych działań zapisujących 
się w świadomości dziecka na całe jego 
życie. 

I to właśnie one stanowią nieodzow-
ną skrzynię życiowych „skarbów”, 
w jakie wyposażamy dzieci nim wy-
ruszą w świat. Samodzielnie. Mając je 
w kieszeni, będzie im łatwiej zdobywać 
nowe „szczyty”, a także dzielić się swymi 
zdobyczami z innymi. 

dlatego w kontaktach z dziećmi:
• zapomnijmy o nadopiekuńczości
• pozwólmy dzieciom na porażki
• unikajmy ich wyręczania
• poświęćmy im czas i uwagę

dOceniaJmy dZiecKO, cieSZĄc SiĘ 
nim na 1000 SPOSOBów i na 1000 
PrOcenT!!!

małgorzata Tomaszewska

„Po prostu  
przy mnie usiądź”

O depresji napisano wiele. Już chyba każdy wie, jakie są 
jej typowe objawy. Każdy z nas zna osobę, która bory-
ka się z przytłaczającym smutkiem, odbierającym siły. 
Szczególnie osoby najbliższe doświadczają wielu trudnych 
emocji, towarzysząc osobie chorej w jej codziennych 
zmaganiach. Pojawia się frustracja, bezradność, dezo-
rientacja, czasami złość.
Depresja jest chorobą, która mocno wpły-
wa na relacje. Osoba chora izoluje się od 
otoczenia, stroni od kontaktów z przy-
jaciółmi, najbliższymi, rodziną, zamyka 
się w świecie własnych emocji i przeżyć. 
Rodzice często czują, że ich próby, dobre 
chęci, niewiele wnoszą, nie pomagają. Że 
nie potrafią udzielić dziecku właściwego 
wsparcia. Stykają się z brakiem chęci, 
brakiem reakcji oraz maską obojętności 
ze strony cierpiącego dziecka. 

W rzeczywistości sytuacja wygląda zgo-
ła inaczej. Twoja pomoc i obecność jest dla 
dziecka w tym czasie bardzo ważna. Mimo 
że ono samo nie inicjuje z Tobą rozmowy, 
potrzebuje Ciebie – Twojego zrozumienia, 
zainteresowania, bycia obok, akceptacji 
siebie i swojej choroby. Osoba cierpiąca 
na depresję, kiedy pozostawia się ją samą, 
czuje się opuszczona. To, co możesz zrobić 
dla swojego dziecka, to nawiązywać rozmo-
wę. Nawet jeśli wydaje ci się, że próby są 
bezowocne i nieudane, nie rezygnuj z nich. 
Jeżeli dziecko nie chce rozmawiać, usiądź 
przy nim, złap go za rękę, bądź przy nim 
bez słowa, gdy płacze, gdy nie ma sił wstać 
z łóżka, czy zabrać się za naukę. Powiedz, 
że jest dla ciebie ważne, że jesteś obok, 
gotowy czy gotowa pomóc. Że chcesz się 
dowiedzieć, w jaki sposób możesz to zrobić. 
Że chcesz usłyszeć, co możesz zrobić, by 
dziecko poczuło się lepiej. Jeżeli dziecko 
nie chce rozmawiać, przekaż mu swoją 
obecność i troskę poprzez drobne działa-
nia: przygotowanie ulubionego posiłku, 
uśmiech, przytulenie. Ważna jest twoja 
cierpliwość, ona daje dziecku poczucie, że 

jest ważne, że nie zostanie samo, daje mu 
nadzieję. Nie obrażaj się na dziecko, nie 
szantażuj go, nie próbuj wymuszać zmia-
ny jego zachowania, nie popędzaj. Takie 
działania najczęściej przynoszą odwrotny 
skutek, pogłębiając bezradność i poczucie 
niemocy u dziecka. 

Najbliższe otoczenie osoby w de-
presji ma ogromny wpływ na jej samo-
poczucie. Osamotnienie w chorobie 
pogarsza i tak już zły stan psychiczny, 
powodując wrażenie odrzucenia, ob-
niżenie samooceny, spadek motywacji 
do jakichkolwiek działań z leczeniem 
włącznie. Dlatego Rodzicu, po prostu 
szczerze i z troską BĄDŹ… Przy swoim 
dziecku, w tym trudnym czasie. 

 mirosława Bubak

Jesteśmy pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Myślimy, że wielu z Was nas zna. W końcu jesteśmy w Gliwicach od 1961 roku. Poma-
gamy, wspieramy, diagnozujemy. W tym roku tworzymy nowy rozdział naszej historii w nowej siedzibie przy ul. Gierymskiego 1, a dzięki gościnności 
Miejskiego Serwisu Informacyjnego raz w miesiącu spotykamy się na jego łamach. Tutaj zapraszamy na porcję przemyśleń, refleksji, recenzji, a na 
stronę Fb lub www.poradnia.gliwice.pl po bieżące informacje o naszych działaniach. Zachęcamy do lektury!!!

Redakcja

Rokrocznie w lutym ze szczególną uwa-
gą pochylamy się nad cierpiącymi na 
depresję. Jak wiadomo od lat, jest to 
choroba wymagająca specjalistycznej 
pomocy. Tu nie wystarczy zachęta ze 
strony najbliższych, by chorego „posta-
wić na nogi” i wlać w niego chęć do 
życia. Konieczna jest konsultacja psy-
chiatryczna i psychologiczna. Wcześnie 
postawiona diagnoza daje możliwość 
podjęcia właściwego leczenia w postaci 

farmakoterapii i psychoterapii. Tak jak 
każdy stan chorobowy, tak i stan de-
presyjny potrzebuje określonego czasu 
leczenia. Choroba ta, jak żadna inna, 
wymaga ze strony najbliższego otocze-
nia wiedzy na jej temat i ogromnej dozy 
empatii ukierunkowanej na chorego. 
Miłość bez ocen i chęć zrozumienia to 
lekarstwo, jakiego chory bardzo potrze-
buje od bliskich w drodze do zdrowia. 

maria Kotarba

Słowem wstępu
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Kim jest psycholog?
Psycholog to taka osoba, z którą można wybrać się w podróż po krainie emocji.
To taka podróż, którą odbyć może 
każde dziecko i każdy dorosły, bowiem 
emocje towarzyszą nam wszystkim 
przez całe życie. Czasem są dla nas 
przyjemne, a czasem źle się z nimi 
czujemy. Czasem powodują, że za-
chowujemy się w różny sposób, nie 
zawsze taki, który jest dobry dla nas 
lub dla innych osób. Czasem potrafi-
my poradzić sobie z nimi sami, a cza-
sem potrzebujemy wsparcia kogoś 
życzliwego, kto nie osądzi tego, co 

czujemy, a będzie nam towarzyszył 
w odkrywaniu sekretów tej tajemni-
czej krainy emocji. 

Bo psycholog to trochę taki przewod-
nik, który może pomóc nam znaleźć 
odpowiednie ścieżki, które bezpiecz-
nie pomogą odbyć tą podróż. No bo 
przecież nie ma nic złego w pytaniu 
o drogę, gdy troszkę się zagubimy. 
Prawda? Kiedy więc uczucie smut-
ku, bezradności, pustki czy rozpaczy 

jest z Tobą praktycznie non-stop, nie 
mija i nie pozwala cieszyć się życiem 
jak dotychczas, pamiętaj, że możesz 
zwrócić się o pomoc. W Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej (w przy-
padku dzieci i młodzieży), poradni 
zdrowia psychicznego czy w Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej znajdziesz 
wsparcie specjalisty w przebywaniu 
drogi ku lepszemu samopoczuciu. 

anna Karcz
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POrOZmawiaJmy O...

„weź się w garść”…  
„Ogarnij się”…

Zdarza się, że w gorszych dniach i trudniejszych momentach w życiu 
używamy zwrotów: „mam doła”, „ale mam depresję”, „nie chce 
mi się nic/żyć”…

Każdemu czasem zdarza się doświadczać chan-
dry, spadku nastroju i energii, gorszego dnia. 
Jednak tzw. zły dzień zazwyczaj szybko mija 
i wracamy do normalnego funkcjonowania. 
Natomiast osoby chorujące na depresję czują się 
znacznie gorzej przez dłuższy czas, tak jakby nie 
były sobą.  Towarzyszy im smutek, tracą radość 
i poczucie sensu życia, pojawia się rezygnacja 
i pesymizm, odsuwają się od innych i zamykają 
w sobie. Mimo że depresja to realne cierpienie, 
przez wielu jest bagatelizowana i sprowadzana 
do banalnego obniżenia nastroju, chwilowej 
fanaberii lub lenistwa.

Najbliżsi, w dobrej wierze, chcąc pomóc oso-
bie w depresji, często mówią: „Weź się w garść”, 
„Inni mają gorzej, „Przestań się użalać nad sobą”, 
„Przesadzasz”, „Zajmij się czymś”, „Uśmiechnij 
się i wyjdź do ludzi”, „Masz takie dobre życie”, 
„Ludzie mają większe problemy”, „Myśl pozytyw-
nie” itd. Problem polega na tym, że w głębokim 
kryzysie psychicznym nie da się wziąć w garść, 
a pseudorady i gotowe rozwiązania nie pomo-

gą. To tak, jakby oczekiwać, że zmiana nastąpi 
natychmiast i zależy od chęci i starania się danej 
osoby. Na dodatek tego typu wypowiedzi mogą 
potęgować poczucie winy i niemocy. Ciekawe 
jest to, że w przypadku grypy, bólu zęba czy 
choroby nowotworowej nikomu nie przyjdzie do 
głowy powiedzieć „weź się w garść i wyzdrowiej”. 
Depresja jest chorobą, a chory na depresję powi-
nien szukać pomocy u specjalistów. Bardzo czę-
sto tylko fachowa terapia jest w stanie wydostać 
z sideł tego schorzenia. Prawdą jest, że osobom 
zdrowym trudno jest zrozumieć osobę chorującą 
na depresję. Zamiast mówić „weź się w garść” 
bardziej pomocne będzie okazanie cierpliwości, 
nawiązywanie kontaktu, bycie blisko, gotowość 
do pomocy i wysłuchania, wspieranie, zrobienie 
herbaty, przytulenie, okazanie zrozumienia. Co 
mówić, żeby chory wiedział, że może liczyć 
na pomoc: „Czy mogę coś dla ciebie zrobić?”, 
„Chcesz się wygadać?”, „Możesz na mnie liczyć, 
gdy będziesz tego potrzebować”.

magdalena Plich

Przedsiębiorstwo  
remontów ulic i mostów 

S.a. w Gliwicach  
zatrudni:

• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi 

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

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

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

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

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

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej fir-
mie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są  
o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na 
adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl lub  
jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również przesłać pocztą trady-
cyjną lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM 
S.A. Adres: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu prowadzenia rekrutacji”. 
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do celów zapo-
biegania przestępczości, prowadzenia postępowań 
przygotowawczych, wykrywania i ścigania czy-
nów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych – RODO).

informacja dla rolników 
o obowiązku zawarcia 

umowy obowiązkowego  
ubezpieczenia Oc  

rolników oraz umowy ubezpie-
czenia budynków wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego

Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach 
przypomina

rolnikom posiadającym gospodarstwa 
rolne położone na terenie miasta Gliwi-
ce o obowiązku zawarcia umowy obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC rolników 
oraz umowy ubezpieczenia budynków 
wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego. Obowiązek powyższy wynika  
z art. 44 i art. 59 ustawy z 22 maja 
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązko-
wych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubez-
pieczycieli Komunikacyjnych (DzU  
z 2019 r., poz. 2214) i podlega kontroli 
przez Prezydenta Miasta Gliwice.

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  
z publikacją ogłoszenia, organizowanych  
wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Budowa przyłączy ciepłowniczych 
na terenie miasta Gliwice – 9 zadań 
inwestycyjnych.

Termin składania ofert:  
2 lutego 2021 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
2 lutego 2021 r. o godz. 11.05

modernizacja kotłowni lokalnej w Gli- 
wicach (pl. Jaśminu 2) w zakresie zmia-
ny paliwa zasilającego kotły wodne  
z oleju opałowego na gaz ziemny.

Termin składania ofert:  
5 lutego 2021 r. do godz. 12.00

Termin otwarcia ofert:  
5 lutego 2021 r. o godz. 12.05

remont kotła wr-25 nr 4.
Termin składania ofert:  

5 lutego 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert:  

5 lutego 2021 r. o godz. 11.05

Klienci urzędu miejskiego w Gliwicach większość opłat 
administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. dzięki systemowi e-Płatności Blue media mają do 
dyspozycji szybkie płatności (mTransfer, Pekao24 czy płacę 
z iPKO), płatności online kartą płatniczą (ViSa, ViSa electron,  
mastercard i maestro) oraz BliK. 
Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogól-
nego dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl 
oraz w wirtualnym Biurze Obsługi um, przy poszczególnych 
kartach usług (https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online  
w wirtualnym Biurze Obsługi

oferty pracykoMUnikaty

Działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. 
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (DzU poz. 
1775, z późn. zm.) 
Prezydent miasta Gliwice – Gminny Komisarz Spisowy w Gliwicach ogłasza 
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przepro-
wadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej narodowego spisu po-
wszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. , który przeprowadzony zostanie 
w terminie od  1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 
31 marca 2021 r., godz. 24.00. 
Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r.  do 9 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
• posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do po-
brania ze strony internetowej: http://bip.gliwice.eu/nsp2021):
1.  Zgłoszenie zawierające:

a) imię (imiona) i nazwisko,
b) data urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) numer telefonu,
e) adres e-mail.

2. Oświadczenie zawierające informację o:
a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) korzystaniu z pełni praw obywatelskich,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub 

umyślne przestępstwa skarbowe,
d) posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
e) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,
g) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert
1.  Kandydat na rachmistrza spisowego w narodowym spisie powszechnym 

może składać dokumenty:
a) osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Biuro Podawcze, 

wejście boczne od ul. Wyszyńskiego, w godzinach urzędowania,
b) za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową  

so@um.glwice.pl, platformy ePUAP,
c) operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na 

adres: 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21, Wydział Spraw Obywatelskich, 
z dopiskiem „zgłoszenie na rachmistrza spisowego”.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:
a) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia 

ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
b) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę 

e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgło-
szenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania 
wiadomości e-mail),

c) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data 
wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna 
z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgło-
szenia w systemie teleinformatycznym),

d) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla 
pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony 
w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą 
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie interneto-
wej Urzędu Miejskiego http://bip.gliwice.eu/nsp2021 oraz w Gminnym 
Biurze Spisowym – nr tel. 32/239-11-03, e-mail: so@um.gliwice.pl.

Gminny Komisarz Spisowy 
Prezydent Miasta Gliwice 

Adam Neumann

oGŁoSZenie o naBorZe  
kanDyDatÓW na racHMiStrZÓW  
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mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu/nsp2021
mailto:so@um.glwice.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/najczesciej-zalatwiane-sprawy/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
http://bip.gliwice.eu/nsp2021
mailto:so@um.gliwice.pl
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warTO wiedZieć

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

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

dO Kiedy TrZeBa  
ZliKwidOwać 

STare KOTŁy wĘGlOwe?

PrZyPOminamy

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

ZySKaJ dOFinanSOwanie!
         1. dOTacJa Z miaSTa
KTO mOŻe SiĘ STarać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
na cO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy en 303-5. 
ile mOŻna ZySKać? 

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

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

         2. dOTacJa Z wFOśiGw (program „czyste powietrze”)
KTO mOŻe SiĘ STarać? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł. 
na cO? na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
ile mOŻna ZySKać? 

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

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

więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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KOlOry miaSTa

Jednym z architektów reklamu-
jącym się w ten sposób był Paul 
Pitt, autor wielu poznańskich 
budynków z przełomu XIX i XX 
wieku. Można powiedzieć, że 
wyznaczył w Poznaniu modę na 
swoiste znakowanie architektury 
i szybko znalazł naśladowców. 
Dzięki temu w historycznej sto-
licy Wielkopolski od razu można 
wskazać autorów niektórych 
obiektów, a i czas powstania 
nie jest tajemnicą, bowiem obok 
nazwiska i zawodu umieszczano 
datę budowy.

Również w Krakowie można 
w ten sposób szybko wyszukać 
domy projektującego w Ga-
licji Teodora Talowskiego. Na 
obiekcie przy ul. Retoryka 7, 
w ozdobnym obramieniu, wid-
nieje sygnatura architekta FECIE 
THEODORUS / TALOWSKI / AR-
CHITECTUS, stanowiąca sama 
w sobie ciekawe uzupełnienie 
pozostałych dekoracji. Pod kar-
tuszem z nazwiskiem dopisano 
datę budowy a.d. 1887. Rok 
później, na następnej 
kamienicy (przy ul. 
Retoryka 17), sy-
gnatura jest już 
skromniejsza, 
bez dodatko-

wych ozdób. Po prostu: PROJEK-
TOWAŁ / TEODOR TALOWSKI / 
1888. Wybitny architekt 
Adolf Szyszko-Bo-
husz również zo-
stał w Krakowie 
upamiętniony 
w ten sposób. 
Na elewacji 
f r o n t o w e j 
budynku przy 
pl. Mariackim 
7 napis na mar-
murowej tablicy 
brzmi: FASADĘ TĄ 
/ ZAPROJEKTOWAŁ 
ARCHIT / ADOLF SZYSZKO
-BOHUSZ / ROK VP 1912.

Na elewacji warszawskiego 
obiektu przy ul. J. J. Śnia-
deckich 23, opisywanego 
tydzień temu, oprócz se-
cesyjnych detali projektant 
umieścił napis: MARIAN 
KONTKIEWICZ / architekt / 
1913. W tym przypadku nie 
o reklamę chodziło, bowiem 
były wspólnik architekta zaczął 

przypisywać sobie au-
torstwo projektu ka-

mienicy. Walcząc 
z nieprawdzi-
wymi informa-
cjami, Marian 

Kontkiewicz w bardzo prosty 
sposób rozwiązał problem, 
umieszczając swoje nazwisko 
na fasadzie budynku. Więcej 
na ten temat można znaleźć 
w poście na stronie: https://
kontkiewiczfamily.wordpress.
com/2019/10/15/podpisany
-budynek/.

Czym kierował się projektant 
modernistycznego obiektu 
obecnej kawiarni Classic w cze-
skim Trzyńcu, dawnej tzw. Pě-
tistovce? Budynek został zapro-
jektowany w 1928 roku przez 
architekta Karla Valouška, który 
poinformował o tym fakcie, 
umieszczając stosowny napis. 
Zadbał także, żeby był bardzo 
widoczny, umieszczając go 
obok wejścia. Zapewnił sobie 
w ten sposób bardzo trwałą 
reklamę swojej działalności – 
na wiele, wiele lat... Wracając 
do budynku, to jest on zaska-
kująco reprezentacyjny jak na 
tak małe miasto. Pierwotnie 
mieścił się w nim bank, kawiar-
nia i restauracja, sklepy, biura, 
a także (w podziemnej kondy-
gnacji) kino. Mnie osobiście 
przypomina narożną zabudowę 

gliwickiej ulicy Feliksa Orlickiego 
i Powstańców Warszawy, a wy-
stające, rozbudowane gzymsy 
przywodzą następne skojarzenie 
z gliwickim domem towarowym 

Weichmanna. Jeden obiekt, 
a tyle skojarzeń z naszym mia-
stem!

Czy w Gliwicach też tak znakowa-
no architekturę? Jak się okazuje, 
tak, ale w bardzo dyskretny spo-
sób. Taka sygnatura widnieje np. 
na budynku przy placu Inwalidów 
Wojennych 12. Na zwieńczeniu 
szczytu fasady swój znak zostawił 
Salomon Lubowski. Podpisali się 
również wykonawcy, a wszystko 
jest widoczne jedynie z… dachu. 
To przekaz tylko dla wybranej 
grupy, następnych budowniczych. 
Widać Salomon Lubowski lubił 
oznaczać swoje dzieła, bowiem 
na budynku, w którym mieszkał 
(przy ul. Górnych Wałów 13), 
inicjały S i L ukrył w dekoracjach 
krat zamykających doświetlenie 
w drzwiach wejściowych.

Inicjały, ale już nie projektantów, 
tylko właścicieli obiektów, mo-
żemy zobaczyć na elewacjach, 
np. na budynku przy ul. Jana 
Śliwki 11. Kamienica będąca 
przykładem wiedeńskiej secesji 
skrywa wkomponowane w geo-
metryczne dekoracje inicjały 
H i M pierwszego właściciela, 
Hermanna Morysa. Nie jest to 
jedyne takie oznakowanie w na-
szym mieście, ale to już drodzy 
Czytelnicy musicie sami odkryć...

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

czy architekci powinni podpisywać się na projektowanych budowlach? czy bywało już, że wkom-
ponowywali swoje imię, nazwisko i profesję w elewację kamienicy? na obrazach, rzeźbach i po-
lichromiach umieszczanie podpisu twórcy jest praktykowane – w dyskretny, a czasami bardziej 
widoczny sposób. w przypadku architektury różnie to bywa i różne są powody znakowania w ten 
sposób budynków. najczęściej jest to po prostu reklama osoby czy pracowni architektonicznej.

Podpisano, zaklepano
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inicjały Salomona lubowskiego ukryte  
w dekoracyjnej kracie na drzwiach budynku 
przy ul. Górnych wałów 13

Sygnatura architekta na zwieńczeniu szczytu fasady 
budynku przy placu inwalidów wojennych

Tabliczka  
z informacją  

o projektancie,  
którą można 

znaleźć na elewacji
modernistycznego budynku  

w czeskim Trzyńcu
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https://kontkiewiczfamily.wordpress.com/2019/10/15/podpisany-budynek/
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OGŁOSZenia

 

● monter instalacji fotowoltaicznych 
wykształcenie podstawowe lub zawodowe; 
rok doświadczenia zawodowego; umiejęt-
ność montażu instalacji fotowoltaicznej, 
badania wysokościowe; prawo jazdy kat. 
B; zakres obowiązków: instalacja paneli 
fotowoltaicznych; miejsce pracy: teren 
Górnego Śląska;

● sortowacz 
wykształcenie gimnazjalne; zakres obowiąz-
ków: odbiór, sortowanie i przygotowanie do 
transportu odpadów surowców wtórnych 
powstających w halach produkcyjnych; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik robót wykończeniowych/  
    kafelkarz/gipsiarz/malarz 

wykształcenie: brak wymagań; mile wi-
dziane doświadczenie; zakres zadań: wy-
konywanie prac wykończeniowych wnętrz, 
malowanie, kafelkowanie itd.; jedna zmia-
na; miejsce pracy: teren Gliwic;

● kierowca – operator wózków  
   jezdniowych (widłowych) 

wykształcenie zawodowe; transport we-
wnątrzzakładowy; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● chemik 
wykształcenie wyższe chemiczne lub po-
krewne; zakres obowiązków: przygoto-
wanie próbek do analizy instrumentalnej, 
oznaczenia fizykochemiczne, analiza meto-
dami chromatografii gazowej i cieczowej, 
opracowywanie wyników i  przygotowanie 
dokumentacji z badań zgodnie z systemem 
jakości obowiązującym w laboratorium; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Sośnicowice;

● sprzedawca materiałów  
    instalacyjnych i sanitarnych 

wykształcenie średnie; dobra znajomość 
branży instalacyjnej i sanitarnej; min.  
3 lata doświadczenia na podobnym sta-
nowisku; znajomość obsługi komputera 
i pakietu MS Office; obsługa kasy fiskalnej; 
zakres obowiązków: stacjonarna obsługa 
klientów w zakresie sprzedaży materiałów 
instalacyjnych, obsługa kasy fiskalnej, spo-
rządzanie ofert handlowych i wycen dla 
klientów, doradzanie klientom w zakresie 
doboru potrzebnych materiałów z branży 
instalacyjnej i sanitarnej; jedna zmiana od 
godz. 7.00 lub 9.00; miejsce pracy: Gliwice;

● fizjoterapeuta/masażysta 
wykształcenie kierunkowe; znajomość 
metody Bobath – doświadczenie min. 
rok; dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice, 
pl. inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz. 

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

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 21 stycznia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr  
Kd.210.4.2021.Gn-1 

urząd miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w wydziale  

Gospodarki nieruchomościami 
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
15 lutego 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr  
Kd.210.5.2021.Kd-1 

urząd miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w wydziale Kadr, 

Szkoleń i Płac w pełnym  
wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).
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  
10 lutego 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr  
Kd.210.3.2021.KS-1

urząd miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,  

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w wydziale  
Księgowości w pełnym  
wymiarze czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
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  
5 lutego 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pra-
cy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

oferty pracy

numer naboru: GcOP.Kd.210.1.2021
dyrektor Gliwickiego centrum Organizacji Pozarządowych 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – starszy księgowy 
w pełnym wymiarze czasu pracy.

do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, kontrola termi-

nów płatności oraz opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, 

depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji 
wykorzystanych środków, bieżące uzgadnianie 
wydatków i kosztów,

• przygotowywanie danych do sprawozdań, przy-
gotowywanie przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków o zmiany planów fi-
nansowych,

• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebo-
wania na środki finansowe, 

• prowadzenie ewidencji księgowej środków 
trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księ-
gową,

• prowadzenie kont pozabilansowych (998,980,976),
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów 

finansowych jednostki, 
• doraźne zastępowanie głównego księgowego. 
wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub 

średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-

nych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, 

finansów publicznych, przepisów podatkowych 
i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora 
jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania 

zadań.
cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, odpor-

ność na stres, rzetelność, wysoka kultura oso-
bista, komunikatywność, umiejętność pracy 
w grupie.

informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1  

(II piętro), brak windy.
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostęp-

nym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca 
w pozycji siedzącej, praca przy komputerze 
z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin 
dziennie.

3. Umowa o pracę na 1 etat w równoważnym 
systemie czasu pracy. 

wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl/
do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadczających 
posiadane doświadczenie zawodowe i kwali-
fikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stronie inter-
netowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata 
powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporzą-
dzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku ob-
cym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
informacje dotyczące terminu, miejsca i formy 
składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 
do 5 lutego 2021 r. w siedzibie głównej GCOP przy 
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) w zaklejonej 
kopercie opatrzonej napisem „nabór na stano-
wisko urzędnicze – starszy księgowy”, numerem 
ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane 
jedynie w formie papierowej. Złożone po wyzna-
czonym terminie nie będą rozpatrywane. W przy-
padku przesyłania oferty za pośrednictwem poczty 
decyduje data jej wpływu.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandy-
datami odbędą się w dniach 8 – 12 lutego 2021 r. 
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zo-
staną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/232-04-77.
dodatkowe informacje:
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-

cownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kan-

dydata podlegają publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jed-
nostce wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publika-
cji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowi-
skach urzędniczych, z wyłączeniem kierow-
niczych stanowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełniających wy-
magania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Gliwickim Centrum 
Organizacji Pozarządowych lista kandydatów 
spełniających wymagania formalne umieszcza-
na jest na stronie internetowej GCOP, zawiera 
imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca 
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego.

naBór dO Pracy na wOlne STanOwiSKO urZĘdnicZe  
w STraŻy mieJSKieJ w GliwicacH

1. wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia 

średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fizycznym i psy-

chicznym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za ścigane z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służby wojsko-
wej.

2. wymagania, które będą dodatkowym 
atutem:
a) znajomość przepisów:

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

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

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

b) umiejętność sztuk walki potwierdzona 
właściwym dyplomem,

c) ukończone szkolenie podstawowe dla 
strażników miejskich,

d) prawo jazdy kat. B,
e) dobra znajomość obsługi komputera,
f) dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.

uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie b 
i c dostępne są do pobrania w ogłoszeniu za-
mieszczonym na stronie internetowej http://
sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
5. Zakres zadań wykonywanych na stano-
wisku:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach 

publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie działań zmie-

rzających do zapewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta Gliwice,

c) udział w interwencjach i kontrolach zle-
canych przez dyżurnego Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

d) podejmowanie działań mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz współdziałanie w tym 
celu z innymi służbami, instytucjami i or-
ganizacjami,

e) udział w zabezpieczeniach i akcjach,
f) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, ka-

tastrofy lub innego podobnego zdarzenia 
albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem 
przed dostępem osób postronnych lub 
zniszczeniem śladów i dowodów, do mo-
mentu przybycia właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możliwości, świadków 
zdarzenia,

g) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń 
użyteczności publicznej.

6. warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach atmos-

ferycznych,
c) miejsce pracy: Miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4-mie-

sięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas określony 

lub nieokreślony.
7. wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.
8. dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewidziane dla 

pracownika realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

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

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

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych po-

mieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień 

(pojazdy uprzywilejowane, użytkowanie 
urządzeń przeznaczonych do obezwład-
niania energia elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej siłowni 
oraz hali sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodnio-
wym szkoleniu w zakresie technik in-
terwencji i samoobrony, w tym użycia 
środków przymusu bezpośredniego, 
w tym urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie rozwi-
jającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawiona na roz-
wój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrz-
nych.

e) planowany termin zatrudnienia: luty/ma-
rzec 2021 r.

8. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny wysłać kom-
plet dokumentów własnoręcznie podpisanych 
do siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach za 
pośrednictwem poczty w terminie:
do 5 lutego 2021 r. do godz. 12.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział Organizacyjno-Finansowy,

ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„Kandydat na stanowisko urzędnicze 
w Straży miejskiej w Gliwicach”

albo drogą elektroniczną na adres e-mail: 
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uważa się za złożone w termi-
nie, jeżeli wpłyną na ww. adres do 5 lutego  
2021 r. do godz. 12.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą 
elektroniczną należy przesłać fotokopię pod-
pisanych dokumentów, następnie otrzymacie 
Państwo numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej www.smgliwice.pl 
zakładka BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi 
do 12 lutego 2021 r.
9. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowadzona 

zostanie tylko na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys, kwestionariusz 
powinny być własnoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania nie-
zbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną 
opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte w ofercie na-
leży sporządzić w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym powinny zo-
stać złożone wraz z tłumaczeniem,

e) dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 32/338-19-74 lub po-
przez e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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OGŁOSZenia
oferty pracy

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu 
i prawa własności budynku

lokalizacja: przy ul. Romualda Traugutta 3 w Gli-
wicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i Kw:
• prawo użytkowania wieczystego Gminy Gliwi-

ce obejmujące działkę nr 216, obręb centrum, 
o pow. 0,0474 ha, ustanowione do 5 grudnia 
2089 r., stanowiącej własność Skarbu Państwa 
oraz prawo własności budynku położonego 
przy ul. romualda Traugutta 3 w Gliwicach, 
o pow. użytkowej budynku 268,00 m², stano-
wiącego własność Gminy Gliwice, wpisane do 
Kw Gl1G/00061551/9, użytek Bi – inne tereny 
zabudowane.

Opis przedmiotu przetargu:
Działka nr 216, obręb Centrum, ma kształt nieregu-
larny i zabudowana jest parterowym, wolnostojącym 
budynkiem handlowo-usługowym wybudowanym 
w technologii mieszanej: fundamenty – żelbetowe, 
ściany – murowane z pełnej cegły, dach – płaski, 
kryty papą, okna i drzwi zewnętrzne z PCV, drzwi 
wewnętrzne drewniane, elewacja – tynk cemento-
wo-wapienny. Budynek wyposażony jest w instalacje: 
elektryczną, wodociągową, kanalizacji, gazową, cen-
tralnego ogrzewania i teletechniczną. Stan techniczny 
budynku ocenia się jako pogorszony.
Działka nr 216, obręb Centrum, w chwili obecnej nie 
ma skomunikowania z drogą publiczną (brak zjazdu 
do drogi publicznej ul. Traugutta). Obecnie istnieje 
jedynie możliwość dojścia do przedmiotowej nieru-
chomości. Ewentualna realizacja inwestycji na ww. 
działce lub istotna zmiana sposobu jej zagospodaro-
wania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (wniosek 4a), 
gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do 
drogi publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, 
w zależności od generowanego przez inwestycję 
natężenia ruchu drogowego, jego struktury kierun-
kowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych na chwilę 
obecną okoliczności.
W granicy działki znajduje się punkt oświetleniowy 
wraz z kablem elektroenergetycznym zasilającym 
oświetlenie, będące własnością UM w Gliwicach, 
stanowiące element miejskiej sieci oświetleniowej. 
W związku z powyższym przy sprzedaży zostanie usta-
nowiona służebność, która po sprzedaży umożliwi jej 
właścicielowi swobodny dostęp do słupa z oprawą 
oraz kabla zasilającego w celu zapewnienia prawi-
dłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń oświe-
tleniowych (na szerokość 1 m od osi słupa i kabla).
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce zlokalizowa-
na jest kanalizacja deszczowa kd 150 mm podłączona 
do wpustu deszczowego znajdującego się w obrę-
bie przedmiotowej działki. Ww. kanalizacja stanowi 
odwodnienie tejże działki i w momencie przepro-
wadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. Działka nr 216, obręb Centrum, 
stanowi przedmiot sprzedaży wraz ze znajdującą się 
na niej infrastrukturą odwodnieniową. W przypadku 
wystąpienia przyłączy kanalizacji deszczowej, które 
nie należą do Gminy Gliwice, ale mogą być zlokali-
zowane na przedmiotowej działce, odpowiada za 
nie właściciel. Na działce zlokalizowana jest także 
kanalizacja sanitarna ksB, będąca w administrowaniu 
PWiK Gliwice. W granicach przedmiotowej działki 
może przechodzić sieć drenarska, w momencie prze-
prowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią 
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia wła-
ściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii na wła-
sny koszt oraz we własnym zakresie. Obowiązkiem 
właściciela jest utrzymywanie czystości i porządku 
na przedmiotowej nieruchomości.
Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji na nieru-
chomości po wcześniejszym umówieniu terminu. 
Chęć oględzin należy zgłosić co najmniej na 2 dni 
przed planowanym terminem. W tym celu prosimy 
o kontakt telefoniczny pod numer 32/338-64-10 do 12 
lub pocztą elektroniczną na adres gn@um.gliwice.pl, 
podając imię, nazwisko oraz nr telefonu. 
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego
Działka nr 216, obręb Centrum, położona jest na 
terenie, dla którego od 17 października 2010 r. obo-
wiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta Gliwice dla terenu położonego 
po wschodniej stronie ulicy Tarnogórskiej, obej-
mującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze. 
Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1089/2010  
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188  
z 16 września 2010 r., poz. 2908. Zgodnie z ustale-
niami tego planu, przedmiotowa działka znajduje 
się na terenie oznaczonym symbolem: 5mwu – co 
oznacza tereny mieszkaniowo-usługowe o wysokiej 
intensywności zabudowy – istniejące.

Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) działalność usługowa i usługi różne. 
Przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-re-

kreacyjne służące obsłudze mieszkańców, 
b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, 
c) sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie informacją zawartą w planie, ww. działka 
położona jest granicach obszaru rewitalizacji.
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje zakaz loka-
lizacji m.in. nowych hurtowni, usług produkcyjnych 
– dopuszcza się utrzymanie istniejących bez możli-
wości rozbudowy, a także zakaz inwestycji związa-
nych z ruchem ciężkich pojazdów samochodowych 
o ładowności powyżej 3,5 tony (w tym punkty skupu 
złomu i recykling). Działka nr 216, obręb Centrum, 
zabudowana jest obecnie jednokondygnacyjnym 
budynkiem handlowo-usługowym, który przylega 
do zlokalizowanego na sąsiedniej nieruchomości 
budynku o podobnej funkcji. W przypadku rozbiór-
ki przedmiotowego budynku zagospodarowanie 
działki zgodnie z ustaleniami planu oraz przepisami 
techniczno-budowlanymi może być utrudnione ze 
względu na nieregularny kształt działki oraz jej nie-
wielką powierzchnię.
cena wywoławcza nieruchomości: 590 000,00 zł 
netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.) nieruchomość obejmująca działkę nr 216, obręb 
Centrum, zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Opłaty za użytkowanie wieczyste
Wysokość opłaty rocznej wynosi 86,03 zł (stawka 3%; 
kwota nieopodatkowana podatkiem VAT; ustanowio-
na przed 1 maja 2004 r.). Wysokość opłaty może ulec 
zmianie w wyniku jej aktualizacji).
Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej może być 
aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli 
wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Opłaty 
są aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Opłaty roczne płatne są bez wezwania przez ca-
ły okres użytkowania wieczystego w terminie do  
31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
minimalne postąpienie: 5900,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 29 marca 2021 r. o godz. 
11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nierucho-
mościami 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 interneto-
wej https://bip.gliwice.eu w zakładce „oferta nie-
ruchomości” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM Gliwice przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
wadium
Wadium w wysokości 59 000,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr  
42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 216, obręb Centrum oraz wpisać, 
kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 24 marca 2021 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 
wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją,

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

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wyma-

ganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość osoby biorącej udział w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 

aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnic-
twa w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej (przed przetargiem),

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 

lub aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej.

dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3139/20 
z 1 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-1256/19 z 30 
września 2019 r. oraz w sprawie sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa użytko-
wania wieczystego działki nr 216, obręb Centrum, 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice oraz prawa 
własności budynku położonego przy ul. Romualda 
Traugutta 3 w Gliwicach, stanowiącego własność 
Gminy Gliwice, wpisanych do KW GL1G/00061551/9 
i podania do publicznej wiadomości wykazu sprze-
daży przedmiotowej nieruchomości, nie wpłynęły 
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeń-
stwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
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 prze-
noszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. 
Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży 
nastąpi do 28 kwietnia 2021 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z przedmiotem prze-
targu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która opubli-
kowana została w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908, 
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00061551/9 oraz 
stanem faktycznym działki, w tym z przebiegiem 
sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr PM-3139/20 z 1 grudnia 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz 
warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – 
Referat Zbywania Nieruchomości, pok. 16 lub 17, 
ul. Jasna 31A, Gliwice, w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00; 
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 
do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stro-
nie internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biule-
tynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na 
elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. 
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
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 (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 usta-
wy 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.
11. w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia 
epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a roz-
porządzenia 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 (www.
gliwice.eu) informację o zmianie sposobu prze-
prowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki spo-
sób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.

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 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),
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inFOrmacJa SZcZeGóŁOwa O OcHrOnie danycH OSOBOwycHZBieranycH PrZeZ urZĄd mieJSKi w GliwicacH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów 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.

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

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

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

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

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

nierUcHoMoŚci

numer naboru: GcOP.Kd.210.2.2021
dyrektor Gliwickiego centrum Organizacji  

Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze  
– specjalisty ds. księgowości w niepełnym wymiarze czasu pracy, 

tj. 1/2 etatu.
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, 
• przygotowywanie przelewów bankowych, 
• wyliczanie, zamawianie, kontrola za-

potrzebowania na środki finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środ-

ków trwałych,
• sporządzanie sprawozdań GUS, 
• sporządzanie deklaracji VAT 7, 
• prowadzenie kont pozabilansowych 

(998,980,976),
• księgowanie w rejestrach, 
• sporządzanie wniosków o zmiany pla-

nów finansowych, 
• pomoc w opracowywaniu rocznych 

planów finansowych jednostki, 
• sporządzanie list płac oraz dokumen-

tacji w programie Płatnik w ramach 
zastępstwa. 

wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy 

lub średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynno-

ści prawnych i korzystanie z pełni praw 
publicznych, 

• niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych oso-
bowych.

dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budże-

towej, finansów publicznych, przepisów 
podatkowych i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej 
sektora jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykony-

wania zadań.
cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, 

odporność na stres, rzetelność, wyso-
ka kultura osobista, komunikatywność, 
umiejętność pracy w grupie.

informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 

1 (II piętro), brak windy.
2. Warunki pracy: praca w budynku niedo-

stępnym dla osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową, praca biurowa wewnątrz 
pomieszczenia, praca w pozycji siedzą-
cej, praca przy komputerze z monitorem 
ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

3. Umowa o pracę na ½ etatu w równo-
ważnym systemie czasu pracy. 

wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3.  kwestionariusz osobowy (opublikowa-

ny na stronie internetowej www.gcop.
gliwice.pl/do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadczają-
cych posiadane doświadczenie zawodo-
we i kwalifikacje (oryginały do wglądu 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stro-
nie internetowej www.gcop.gliwice.pl/
do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kan-
dydata powinny być własnoręcznie podpisa-

ne. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym po-
winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
informacje dotyczące terminu, miejsca 
i formy składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 5 lutego 2021 r. w siedzi-
bie głównej GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 
(sekretariat, II piętro) w zaklejonej kopercie 
opatrzonej napisem „nabór na stanowisko 
urzędnicze – specjalisty ds. księgowości”, 
numerem ogłoszenia oraz imieniem i na-
zwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przeka-
zywane jedynie w formie papierowej. Zło-
żone po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku przesyłania 
oferty za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu;
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi 
kandydatami odbędą się w dniach 8 – 12 lu- 
tego 2021 r. 
O dokładnych godzinach rozmów kandy-
daci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (t.j. 
DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybra-

nego kandydata podlegają publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
tj. imię, nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania w rozumieniu przepisów 
Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Gliwickim Centrum Organizacji Po-
zarządowych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%.

3. Zgodnie z regulaminem naboru na wol-
ne stanowiska urzędnicze w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych 
lista kandydatów spełniających wyma-
gania formalne umieszczana jest na 
stronie internetowej GCOP,  zawiera 
imiona i nazwiska kandydatów oraz 
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego.

miejski Zarząd usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni na czas zastępstwa pracownika  
na stanowisku referenta ds. ekonomicznych  

i zamówień w dziale Planowania i Zamówień  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe (kierunki prefero-

wane: prawo, administracja, ekonomia, 
zarządzanie),

• znajomość teoretyczna i praktyczna 
ustawy Prawo zamówień publicznych, 
a także Ustawy o finansach publicznych,

• biegła znajomość obsługi komputera 
i pakietu MS Office,

• komunikatywność, sumienność, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

mile widziane: 
• doświadczenie w pracy w zamówie-

niach publicznych.
do podstawowych obowiązków pracow-
nika na ww. stanowisku będzie należało:
1. przygotowywanie i przeprowadzanie 

całości procedury związanej z udziele-
niem zamówienia publicznego zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych 
oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego,

2. przygotowywanie treści umów cywil-
no-prawnych, których przedmiotem są: 
najmy, dzierżawy, roboty budowlane, 
usługi, dostawy,

3. przygotowanie korespondencji z kon-
trahentami oraz Urzędem Miejskim 
w Gliwicach.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych w Gli-
wicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c 
(telefon 32/335-04-35) w terminie do  
31 stycznia 2021 r. 

Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

twarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”.

2. list motywacyjny.

Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezento-
wany przez dyrektora.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

mailto:gn@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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OGŁOSZenia
nierUcHoMoŚci

MieSZkaLne

UŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta  
miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki mieszkaniowej

ul. KrólOweJ JadwiGi 2a, lokal  
nr 21, ii piętro, pow. 29,56 m2 + wc: 
0,91 m2, 1 pokój, kuchnia, komórka, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 10.45
cena wywoławcza nieruchomości: 63 000,00 zł
wadium: 6300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. KruPnicZa 7, lokal nr 4, ii pię-
tro, pow. 47,48 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z wc, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 11.30
cena wywoławcza nieruchomości: 164 800,00 zł
wadium: 16 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. PSZcZyŃSKa 65, lokal nr 8, iii pię-
tro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 12.15
cena wywoławcza nieruchomości: 212 800,00 zł
wadium: 21 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. nOwy świaT 14d, lokal nr 3, 
parter, pow. 30,91 m2, pokój, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 9.15
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 92 900,00 zł
wadium: 9300,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 10 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 8 lutego 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-
-29-92.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. wOlnOści 66, lokal nr 1, parter, 
pow. 52,10 m2 + piwnica: 5,40 m2,  
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazien-
ka, komórka, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 10.00

miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 145 400,00 zł
wadium: 14 600,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 8 lutego 2021 r. 
z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. BŁ. cZeSŁawa 50, lokal nr 12, 
parter, pow. 16,90 m2 + piwnica:  
2,16 m2, 1 pokój z aneksem kuchen-
nym (dostęp do wc stanowiącego 
część wspólną nieruchomości odby-
wa się z klatki schodowej), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł
wadium: 4000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 12 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 9 lutego 2021 r. 
z ROM 2 Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. BŁ. cZeSŁawa 50, lokal nr 18,  
iii piętro, pow. 18,18 m2 piwnica:  
3,41 m2, 1 pokój z aneksem kuchen-
nym (dostęp do wc stanowiącego 
część wspólną nieruchomości odby-
wa się z klatki schodowej), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 13.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 41 700,00 zł
wadium: 4200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 12 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 9 lutego 2021 r. z ROM 2 
Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. nOwy świaT 2, lokal nr 7, iii pię-
tro, pow. 33,93 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu, w lo-
kalu brak instalacji wod.-kan.
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 8.30
cena wywoławcza nieruchomości: 63 700,00 zł
wadium: 6400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. duBOiS 6a, lokal nr 10, parter 
(oficyna), pow. 55,06 m2, 4 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 9.15
cena wywoławcza nieruchomości: 88 600,00 zł
wadium: 8900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. dOlnycH waŁów 13, lokal nie-
mieszkalny (gospodarczy) nr 5, iii pię-
tro, pow. 56,02 m2 + piwnica: 7,17 m2, 
5 pomieszczeń, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 8 lutego 2021 r., godz. 10.00
cena wywoławcza nieruchomości: 85 700,00 zł
wadium: 8600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 lutego 2021 r.

ul. wrOcŁawSKa 15, lokal nr ii, par-
ter, pow. 109,34 m2, 4 pomieszczenia, 
korytarz, wc, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 8.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 449 300,00 zł
wadium: 45 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 8 lutego 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. KunicKieGO, garaż nr 7, parter, 
pow. 24,05 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu

Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 10.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł
wadium: 1800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 12 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 9 lutego 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-
-29-92.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. duBOiS 6, lokal nr 8, iii piętro, 
pow. 24,88 m2 + pomieszczenie go-
spodarcze: 15,40 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 11.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 50 400,00 zł
wadium: 5100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 8 lutego 2021 r. 
z ROM 2 Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. BŁ. cZeSŁawa 50, lokal nr i, par-
ter, pow. 16,47 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 12.15
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 51 300,00 zł
wadium: 5200,00 zł 
Termin udostępnienia lokalu: 12 lutego 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 9 lutego 2021 r. 
z ROM 2 Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / 
Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali 

dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

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

nowiącego własność Skarbu 
Państwa, o powierzchni użyt-
kowej 48,33 m2, wraz z przy-
należną toaletą oraz piwnicą 
o łącznej powierzchni 5,47 m2, 
usytuowanego w budynku 
przy ul. Kozielskiej 9 w Gliwi-
cach, wraz z udziałem wyno-
szącym 793/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w pra-
wie własności gruntu, obej-
mującego działkę geodezyjną  
nr 490, obręb nowe miasto, ob-
jętą Kw nr Gl1G/00014553/9, 
o powierzchni 844 m2.

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

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

nowiącego własność Skarbu 
Państwa, o powierzchni użyt-
kowej 72,98 m2, wraz z przy-
należną piwnicą o powierzchni  
4,17 m2, usytuowanego w bu-
dynku przy ul. Kozielskiej 9 w Gli-
wicach, wraz z udziałem wyno-
szącym 1137/10 000 w częściach 
wspólnych budynku i w prawie 
własności gruntu, obejmujące-
go działkę geodezyjną nr 490, 
obręb nowe miasto, objętą 
Kw nr Gl1G/00014553/9, o po-
wierzchni 844 m2. 

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

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

wiącego własność Skarbu Pań-
stwa, o powierzchni użytkowej 
79,52 m2, wraz z przynależnymi 
dwoma pomieszczeniami piw-
nicznymi o łącznej powierzch-
ni 17,74 m2, usytuowanego 
w budynku przy ul. Kozielskiej 9a 
w Gliwicach, wraz z udziałem 
wynoszącym 1433/10 000 
w częściach wspólnych budyn-
ku i w prawie własności gruntu, 
obejmującego działkę geodezyj-
ną nr 490, obręb nowe miasto, 
objętą Kw nr Gl1G/00014553/9, 
o powierzchni 844 m2. 

Termin przetargu: 15 lutego 2021 r., 
godz. 13.30
miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza brutto za prawo 
własności nieruchomości: 166 000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) 
niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu 
z podatku VAT.
wadium: 16 600 zł
udostępnienie lokalu celem oględzin: 
3 lutego 2021 r. w godz. 14.30 – 15.00.

Termin wpłaty wadium: 9 lutego 2021 r.
-----------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• prawo własności działki nr 

1168, obręb Stare miasto, 
o pow. 0,0466 ha, użytek Bi 
– inne tereny zabudowane,

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

zabudowane budynkiem o cha-
rakterze usługowym o numerze 
ewid. 2250, o pow. użytkowej 
1630,81 m2, położonym przy  
ul. Stanisława moniuszki 13  
w Gliwicach, dla których pro-
wadzona jest księga wieczysta  
nr Gl1G/00058759/3.
Termin przetargu: 23 lutego 2021 r., 
godz. 14.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości: 
3 664 000,00 zł brutto 
Zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43  
ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.
wadium: 366 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 17 lutego 
2021 r.

-----------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności niezabu-
dowanych nieruchomości położonych 
w obrębie Ligota Zabrska, oznaczonych 
geodezyjnie jako:
• działki nr 36/4 o pow. 0,0246 ha 

i 37 o pow. 0,1036 ha, zapisa-
ne w księdze wieczystej Kw  
nr Gl1G/00040917/0, 

• działka nr 38 o pow. 0,1036 ha, 
zapisana w księdze wieczystej 
Kw nr Gl1G/00036968/1,

• działka nr 39 o pow. 0,1035 ha, 
zapisana w księdze wieczystej 
Kw nr Gl1G/00012700/1,

• działki nr 41 o pow. 0,1704 ha 
i 42 o pow. 0,1452 ha, zapisa-
ne w księdze wieczystej Kw  
nr Gl1G/00041905/0, 

• działka nr 45/2 o pow. 0,1614 ha, 
zapisana w księdze wieczystej 
Kw nr Gl1G/00036969/8.

Przedmiotowe nieruchomości 
położone są w Gliwicach w rejo-
nie ul. Kujawskiej, ul. Samotnej 
i ul. św. Jacka i stanowią własność 
miasta Gliwice.
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., 
godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 2 735 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.)
wadium: 273 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 
2021 r.

-----------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• część nieruchomości oznaczo-

na geodezyjnie jako działka 
nr 75/1, obręb Stare miasto, 
o pow. 0,1517 ha, z Kw nr 
Gl1G/00032877/8, położona 
w Gliwicach przy ul. Berbeckie-
go, użytek: Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe.

Termin przetargu: 2 marca 2021 r., 
godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*. 
cena wywoławcza nieruchomości:  
683 000,00 zł brutto 
Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług - t.j. DzU z 2020 r., poz. 
106 z późn. zm.
wadium: 68 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 
2021 r. 

nierUcHoMoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest wydział Gospodarki  

nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i ko-
munikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://
msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy  

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

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

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

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

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

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

miejsca parkingowe bezpośrednio przy 
biurach,

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

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

nomicznej,
• Urząd Celny,
• magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

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

Kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 

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

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

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwy-
cięstwa 21 oraz na stronie internetowej 
urzędu miejskiego w Gliwicach (www.
gliwice.eu) zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21, na stronie internetowej urzędu 
miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) 
oraz na stronie podmiotowej wojewody 
śląskiego w Biuletynie informacji Publicznej 
został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający części nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do sprzedaży, stanowiące wła-
sność miasta Gliwice:
• wykaz nr 5/2021 do 26 lutego 2021 r.,
• wykaz nr 7/2021 do 26 lutego 2021 r., 
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność miasta Gliwice:
• wykaz nr 6/2021 do 26 lutego 2021 r.

przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 
• nr 1/SP/2021 do 4 lutego 2021 r.

preZyDent  
MiaSta GLiWice

inforMUJe,

preZyDent  
MiaSta GLiWice

inforMUJe,

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu/
http://www.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZenia
oBWieSZcZenia

aB.6740.7.3.2020 z 21 stycznia 2021 r.

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

działki podlegające podziałowi
Numeracja ewidencyjna nieruchomości

ObrębNr 
pierwotny 

działki

Stan po podziale
Nr działki 

wchodzącej 
w pas 

drogowy

Powierzchnia 
działki [ha]

Nr działki 
poza 

pasem 
drogowym

Powierzchnia 
działki [ha]

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 729 729/1 0,0016 729/2 0,0711 Ostropa Północ
2. 730 730/1 0,0043 730/2 0,0417 Ostropa Północ
3. 740 741/1 0,0023 740/2 0,0507 Ostropa Północ
4. 763 763/1 0,0005 763/2 0,1265 Ostropa Północ
5. 764 764/1 0,0010 764/2 0,1180 Ostropa Północ
6. 771 771/1 0,0055 771/2 0,1095 Ostropa Północ
7. 772 772/1 0,0071 772/2 0,0394 Ostropa Północ
8. 773 773/1 0,0011 773/2 0,1097 Ostropa Północ
9. 778 778/1 0,0056 778/2 0,0558 Ostropa Północ

10. 780 780/1 0,0057 780/2 0,0573 Ostropa Północ
11. 787 787/1 0,0043 787/2 0,0537 Ostropa Północ
12. 797 797/1 0,0010 797/2 0,0598 Ostropa Północ
13. 798 798/1 0,0022 798/2 0,0972 Ostropa Północ
14. 811 811/1 0,0005 811/2 0,1105 Ostropa Północ
15. 813/2 813/3 0,0017 813/4 0,0428 Ostropa Północ
16. 814 814/1 0,0013 814/2 0,0407 Ostropa Północ
17. 815 815/1 0,0020 815/2 0,0420 Ostropa Północ
18. 816 816/1 0,0004 816/2 0,2086 Ostropa Północ
19. 820 820/1 0,0026 820/2 0,0974 Ostropa Północ
20. 827 827/1 0,0022 827/2 0,1090 Ostropa Północ
21. 828 828/1 0,0027 828/2 0,1761 Ostropa Północ
22. 835 835/1 0,0006 835/2 0,0936 Ostropa Północ
23. 841 841/1 0,0011 841/2 0,0597 Ostropa Północ
24. 852 852/1 0,0003 852/2 0,0461 Ostropa Północ
25. 853 853/1 0,0017 853/2 0,1100 Ostropa Północ
26. 859 859/1 0,0016 859/2 0,0440 Ostropa Północ
27. 860 860/1 0,0003 860/2 0,1193 Ostropa Północ
28. 920 920/1 0,0009 920/2 0,0469 Ostropa Północ
29. 926 926/1 0,0026 926/2 0,1179 Ostropa Północ
30. 939 939/1 0,0026 939/2 0,1813 Ostropa Północ
31. 943 943/1 0,0032 943/2 0,1889 Ostropa Północ
32. 944 944/1 0,0011 944/2 0,1465 Ostropa Północ
33. 948/2 948/3 0,0005 948/4 0,1273 Ostropa Północ
34. 1225 1225/1 0,0026 1225/2 0,0544 Ostropa Północ
35. 1270 1270/1 0,0021 1270/2 0,1013 Ostropa Północ
36. 1271 1271/1 0,0066 1271/2 0,0423 Ostropa Północ
37. 1272/1 1272/5 0,0007 1272/6 0,0176 Ostropa Północ
38. 1276 1276/1 0,0030 1276/2 0,0340 Ostropa Północ
39. 1277 1277/1 0,0067 1277/2 0,1176 Ostropa Północ
40. 1280 1280/1 0,0024 1280/2 0,1176 Ostropa Północ
41. 1294 1294/1 0,0014 1294/2 0,0641 Ostropa Północ
42. 1295 1295/1 0,0004 1295/2 0,0116 Ostropa Północ
43. 1296 1296/1 0,0007 1296/2 0,0403 Ostropa Północ
44. 1305 1305/1 0,0004 1305/2 0,0406 Ostropa Północ
45. 1306 1306/1 0,0005 1306/2 0,0529 Ostropa Północ
46. 1307 1307/1 0,0002 1307/2 0,1178 Ostropa Północ
47. 1318 1318/1 0,0020 1318/2 0,1548 Ostropa Północ
48. 1330 1330/1 0,0002 1330/2 0,1738 Ostropa Północ
49. 1357 1357/1 0,0001 1357/2 0,0686 Ostropa Północ
50. 1358 1358/1 0,0006 1358/2 0,0272 Ostropa Północ
51. 1359 1359/1 0,0005 1359/2 0,1495 Ostropa Północ
52. 1360 1360/1 0,0003 1360/2 0,0397 Ostropa Północ
53. 1816 1816/1 0,0005 1816/2 0,0451 Ostropa Północ

54. 1819 1819/1 0,7493

1819/2 0,0168

Ostropa Północ

1819/3 0,0023
1819/4 0,0002
1819/5 0,0011
1819/6 0,0007
1819/7 0,0022
1819/8 0,0001
1819/9 0,0019

1819/10 0,0003
1819/11 0,0078
1819/12 0,0006
1819/13 0,0022

55. 1826 1826/1 0,0014 1826/2 0,0028 Ostropa Północ

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Ko-
deks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 256 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) Prezydent Miasta 
Gliwice zawiadamia, że 8 stycznia 2021 r. wydał decyzję 
nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„rozbudowa ulicy architektów (droga 
gminna nr 130513 S) w Gliwicach – etap ii”
jednocześnie decyzją:
• określono linie rozgraniczające teren inwestycji dro-

gowej,
• zatwierdzono podział nieruchomości wyznaczony li-

niami rozgraniczającymi teren,
• stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Gli-

wice, nieruchomości znajdujących się w liniach roz-
graniczających teren,

• zatwierdzono projekt budowlany,
• ustalono obowiązek przebudowy innych dróg publicz-

nych, budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu, 
przebudowy zjazdów oraz określono ograniczenia 
w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obo-
wiązków i równocześnie zezwolono na wykonanie 
tych obowiązków.

i. inwestycją objęte są następujące nieruchomości:
1. działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas 

drogowy drogi gminnej – ulicy architektów (w nawiasie 
podano pierwotny nr działki):
Obręb Ostropa Północ:
729/1 (729), 730/1 (730), 740/1 (740), 763/1 (763), 
764/1 (764), 771/1 (771), 772/1 (772), 773/1 (773), 
778/1 (778), 780/1 (780), 787/1 (787), 797/1 (797), 
798/1 (798), 811/1 (811), 813/3 (813/2), 814/1 (814), 
815/1 (815), 816/1 (816), 820/1 (820), 827/1 (827), 
828/1 (828), 835/1 (835), 841/1 (841), 852/1 (852), 

853/1 (853), 859/1 (859), 860/1 (860), 920/1 (920), 
926/1 (926), 939/1 (939), 943/1 (943), 944/1 (944), 
948/3 (948/2), 1225/1 (1225), 1270/1 (1270), 1271/1 
(1271), 1272/5 (1272/1), 1276/1 (1276), 1277/1 (1277), 
1280/1 (1280), 1294/1 (1294), 1295/1 (1295), 1296/1 
(1296), 1305/1 (1305), 1306/1 (1306), 1307/1 (1307), 
1318/1 (1318), 1319/1, 1330/1 (1330), 1357/1 (1357), 
1358/1 (1358), 1359/1 (1359), 1360/1 (1360), 1814, 
1815, 1816/1 (1816), 1819/1 (1819), 1821, 1822, 1826/1 
(1826), 1841/36.

2. działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi 
pas drogowy podlegające ograniczeniu w korzystaniu 
– w celu realizacji obowiązku (art. 11f ust. 1 pkt 8 
lit. e), g), h)), tj. przebudowy ul. daszyńskiego (dro-
gi wojewódzkiej nr 408), przebudowy ul. Oficerskiej 
(drogi gminnej nr 130096 S), przebudowy ul. cie-
sielskiej (drogi gminnej nr 130441 S), przebudowy  
ul. marynarskiej (drogi gminnej nr 130095 S), budowy 

i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy 
zjazdów (w nawiasie podano pierwotny nr działki):
Obręb Ostropa Południe:
762.
Obręb Ostropa Północ:
728, 729/2 (729), 740/2 (740), 750, 761, 762, 763/2 
(763), 764/2 (764), 772/2 (772), 773/2 (773), 778/2 
(778), 779, 787/2 (787), 799, 811/2 (811), 813/1, 813/4 
(813/2), 814/2 (814), 816/2 (816), 820/2 (820), 827/2 
(827), 828/2 (828), 834, 835/2 (835), 841/2 (841), 848, 
853/2 (853), 859/2 (859), 873, 898, 905, 908, 910, 920/2 
(920), 922, 932, 933, 934/2, 938, 939/2 (939), 951, 1218, 
1219, 1223, 1225/2 (1225), 1268, 1269, 1270/2 (1270), 
1271/2 (1271), 1272/6 (1272/1), 1275/1, 1275/2, 
1277/2 (1277), 1280/2 (1280), 1288, 1290, 1291, 1306/2 
(1306), 1307/2 (1307), 1339, 1357/2 (1357), 1358/2 
(1358), 1359/2 (1359), 1360/2 (1360), 1409, 1424, 1813, 
1819/2 (1819), 1819/3 (1819), 1826/2 (1826), 1827, 
1841/6, 1841/8, 1841/9, 1850, 1969, 1970.

oBWieSZcZenie

preZyDenta MiaSta GLiWice

iii. Oznaczenie nieruchomości lub ich części 
(według ewidencji gruntów), które staną 
się własnością Gminy Gliwice z dniem,  
w którym decyzja stanie się ostateczna:
Tabela nr 2

Numer 
działki

Numer 
działki 

pierwotnej
Obręb

Lp. 1. 2. 3.
1. 729/1 729 Ostropa Północ
2. 730/1 730 Ostropa Północ
3. 740/1 740 Ostropa Północ
4. 763/1 763 Ostropa Północ
5. 764/1 764 Ostropa Północ
6. 771/1 771 Ostropa Północ
7. 772/1 772 Ostropa Północ
8. 773/1 773 Ostropa Północ
9. 778/1 778 Ostropa Północ

10. 780/1 780 Ostropa Północ
11. 787/1 787 Ostropa Północ
12. 797/1 797 Ostropa Północ
13. 798/1 798 Ostropa Północ
14. 811/1 811 Ostropa Północ
15. 813/3 813/2 Ostropa Północ
16. 814/1 814 Ostropa Północ
17. 815/1 815 Ostropa Północ
18. 816/1 816 Ostropa Północ
19. 820/1 820 Ostropa Północ
20. 827/1 827 Ostropa Północ
21. 828/1 828 Ostropa Północ
22. 835/1 835 Ostropa Północ
23. 841/1 841 Ostropa Północ
24. 852/1 852 Ostropa Północ
25. 853/1 853 Ostropa Północ
26. 859/1 859 Ostropa Północ
27. 860/1 860 Ostropa Północ
28. 920/1 920 Ostropa Północ
29. 926/1 926 Ostropa Północ
30. 939/1 939 Ostropa Północ
31. 943/1 943 Ostropa Północ
32. 944/1 944 Ostropa Północ
33. 948/3 948/2 Ostropa Północ
34. 1225/1 1225 Ostropa Północ
35. 1270/1 1270 Ostropa Północ
36. 1271/1 1271 Ostropa Północ
37. 1272/5 1272/1 Ostropa Północ
38. 1276/1 1276 Ostropa Północ
39. 1277/1 1277 Ostropa Północ
40. 1280/1 1280 Ostropa Północ
41. 1294/1 1294 Ostropa Północ
42. 1295/1 1295 Ostropa Północ
43. 1296/1 1296 Ostropa Północ
44. 1305/1 1305 Ostropa Północ
45. 1306/1 1306 Ostropa Północ
46. 1307/1 1307 Ostropa Północ
47. 1318/1 1318 Ostropa Północ
48. --- 1319/1 Ostropa Północ
49. 1330/1 1330 Ostropa Północ
50. 1357/1 1357 Ostropa Północ
51. 1358/1 1358 Ostropa Północ
52. 1359/1 1359 Ostropa Północ
53. 1360/1 1360 Ostropa Północ
54. 1816/1 1816 Ostropa Północ
55. --- 1821 Ostropa Północ
56. --- 1822 Ostropa Północ

iV. ww. decyzją ustalono obowiązek dokonania budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy innych 
dróg publicznych, przebudowy zjazdów oraz określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji 
tych obowiązków:
Tabela nr 3

numer 
działki po 
podziale

numer działki 
pierwotnej lub nie 

podlegającej podziałowi
numer księgi 

wieczystej
Powierzchnia 

zajętości 
terenu w m2

Zakres prac ograniczających korzystnie  
z nieruchomości

Lp. 1. 2. 3. 4. 5.
Obręb: Ostropa Południe

1. --- 762 GL1G/00069944/7 366,748
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 408 
– ulicy Daszyńskiego, przebudowa sieci 

energetycznej, sieci teletechniczneji 
sieci kanalizacji deszczowej.

Obręb: Ostropa Północ
1. --- 728 GL1G/00014172/4 17,697 Przebudowa zjazdu.
2. 729/2 729 GL1G/00014172/4 8,885 Przebudowa sieci elektroenergetycznej, 

przebudowa zjazdu.
3. 740/2 740 GL1G/00002156/9 3,795 Przebudowa zjazdu.
4. --- 750 GL1G/00012761/6 11,415 Przebudowa zjazdu.
5. --- 761 GL1G/00013090/8 22,251 Przebudowa sieci teletechnicznej, 

przebudowa zjazdu.
6. --- 762 GL1G/00069306/3 31,292 Przebudowa sieci teletechnicznej.
7. 763/2 763 GL1G/00012269/7 31,818 Przebudowa sieci teletechnicznej, 

przebudowa zjazdu.
8. 764/2 764 GL1G/00008785/9 4,245 Przebudowa sieci teletechnicznej.
9. 772/2 772 GL1G/00023236/7 4,588 Przebudowa sieci teletechnicznej, 

przebudowa zjazdu.
10. 773/2 773 GL1G/00013689/4 12,22 Przebudowa zjazdu.
11. 778/2 778 GL1G/00014947/8 10,526 Przebudowa sieci teletechnicznej.
12. --- 779 GL1G/00014948/5 60,226 Przebudowa sieci teletechnicznej.
13. 787/2 787 GL1G/00013567/3 2,57 Przebudowa zjazdu.
14. --- 799 GL1G/00109351/6 2,385 Przebudowa zjazdu.
15. 811/2 811 GL1G/00024343/7 9,419 Przebudowa zjazdu.
16. --- 813/1 GL1G/00109163/1 25,46 Przebudowa zjazdu.
17. 813/4 813/2 GL1G/00009734/4 3,304 Przebudowa zjazdu.
18. 814/2 814 GL1G/00009611/6 3,02 Przebudowa zjazdu.
19. 816/2 816 GL1G/00065571/3 3,003 Przebudowa zjazdu.
20. 820/2 820 GL1G/00013750/3 2,76 Przebudowa zjazdu.
21. 827/2 827 GL1G/00024563/5 4,97 Przebudowa sieci teletechnicznej, 

przebudowa zjazdu.
22. 828/2 828 GL1G/00000945/3 4,92 Przebudowa zjazdu.
23. --- 834 GL1G/00010719/3 2,81 Przebudowa zjazdu.
24. 835/2 835 GL1G/00137468/4 10,15 Przebudowa zjazdu.
25. 841/2 841 GL1G/00005332/8 3,09 Przebudowa zjazdu.
26. --- 848 GL1G/00021141/0 7,40 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
27. 853/2 853 GL1G/00002622/7 2,48 Przebudowa zjazdu.
28. 859/2 859 KW BRAK 0,365 Przebudowa zjazdu.
29. --- 873 GL1G/00023763/0 2,45 Przebudowa zjazdu.
30. --- 898 GL1G/00032381/4 1,902 Przebudowa zjazdu.
31. --- 905 GL1G/00055543/5 2,03 Przebudowa zjazdu.
32. --- 908 GL1G/00012152/4 2,06 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

przebudowa zjazdu.
33. --- 910 GL1G/00002516/1 0,112 Przebudowa zjazdu.
34. 920/2 920 GL1G/00003429/1 12,92 Przebudowa zjazdu.
35. --- 922 KW 83397 3,359 Przebudowa zjazdu.
36. --- 932 GL1G/00012334/4 13,795 Przebudowa zjazdu.
37. --- 933 GL1G/00022128/0 10,602 Przebudowa zjazdu.
38. --- 934/2 GL1G/00001900/3 5,281 Przebudowa zjazdu.
39. --- 938 GL1G/00014278/7 21,844 Przebudowa zjazdu.
40. 939/2 939 GL1G/00011043/0 5,172 Przebudowa zjazdu.
41. --- 951 GL1G/00009634/3 0,556 Przebudowa zjazdu.
42. --- 1218 GL1G/00008355/6 3,568 Przebudowa zjazdu.
43. --- 1219 KW BRAK T15K550 9,942 Przebudowa zjazdu.
44. --- 1223 ZD1552 3,338 Przebudowa zjazdu.
45. 1225/2 1225 GL1G/00011783/9 3,248 Przebudowa zjazdu.
46. --- 1268 GL1G/00039470/4 0,875 Przebudowa sieci teletechnicznej, 

budowa sieci kanalizacji deszczowej.
47. --- 1269 GL1G/00016882/8 1,969 Przebudowa zjazdu.
48. 1270/2 1270 GL1G/00012626/8 0,933 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
49. 1271/2 1271 GL1G/00026947/5 0,828 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
50. 1272/6 1272/1 GL1G/00046771/6 3,577 Przebudowa zjazdu.
51. --- 1275/1 GL1G/00020506/0 17,262 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

przebudowa zjazdu.
52. --- 1275/2 GL1G/00018121/0 18,92 Przebudowa zjazdu.
53. 1277/2 1277 GL1G/00016155/3 20,58 Przebudowa sieci teletechnicznej, 

przebudowa zjazdu.
54. 1280/2 1280 GL1G/00011489/8 10,293 Przebudowa sieci teletechnicznej, 

przebudowa zjazdu.
55. --- 1288 GL1G/00013780/2 11,273 Przebudowa sieci teletechnicznej.
56. --- 1290 GL1G/00002059/9 5,818 Przebudowa sieci teletechnicznej.
57. --- 1291 GL1G/00002060/9 7,535 Przebudowa sieci teletechnicznej.
58. 1306/2 1306 GL1G/00075712/7 2,336 Przebudowa zjazdu.
59. 1307/2 1307 GL1G/00004898/6 0,091 Przebudowa zjazdu.
60. --- 1339 GL1G/00014761/0 10,423 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

przebudowa zjazdu.
61. 1357/2 1357 GL1G/00018170/8 1,535 Przebudowa zjazdu.
62. 1358/2 1358 GL1G/00018799/3 1,006 Przebudowa zjazdu.
63. 1359/2 1359 GL1G/00023756/8 2,236 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

przebudowa zjazdu.
64. 1360/2 1360 GL1G/00031625/0 1,452 Przebudowa zjazdu.
65. --- 1409 GL1G/00002504/4 11,43 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

przebudowa zjazdu.
66. --- 1424 GL1G/00017228/3 16,44 Budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

przebudowa zjazdu.
67. --- 1813 GL1G/00011988/6 6,495 Przebudowa zjazdu.
68. 1819/2 1819 GL1G/00041914/6 98,75 Przebudowa sieci teletechnicznej.
69. 1819/3 1819 GL1G/00041914/6 1,003 Przebudowa sieci teletechnicznej.
70. 1826/2 1826 GL1G/00109741/7 28,00 Przebudowa drogi gminnej nr 130441 

S – ulicy Ciesielskiej.
71. --- 1827 GL1G/00009634/3 2,884 Przebudowa zjazdu.
72. --- 1841/6 GL1G/00109741/7 6,562 Przebudowa zjazdu.
73. --- 1841/8 GL1G/00109741/7 21,228 Przebudowa drogi gminnej nr 130096 

S – ulicy Oficerskiej.
74. --- 1841/9 GL1G/00109741/7 22,401 Przebudowa zjazdu.

75. --- 1850 GL1G/00041914/6 12,189
Przebudowa drogi gminnej nr 130095 
S – ulicy Marynarskiej, budowa sieci 

kanalizacji deszczowej.
76. --- 1969 GL1G/00133080/2 18,33 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
77. --- 1970 GL1G/00041914/6 0,71 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

POucZenie:
1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem 

prowadzącym sprawę – Moniką Bauer pod numerem telefonu: 32/239-13-28. Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną 
stanem epidemii, przyjmowanie umówionych telefonicznie klientów odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na 
wyznaczonym w tym celu stanowisku.

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 admini-
stracji 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 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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