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331 659 zł wrzucili gliwiczanie do puszek wolontariuszy 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Zebrana kwota zostanie przeznaczona
na pomoc oddziałom dziecięcej laryngologii,
otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Muzyczną oprawę finału zapewnili gliwiccy DJ-e: z okien Stacji Artystycznej Rynek
płynęły dźwięki reggae, funk, disco i rock’a.
Nie zawiedli Wikingowie, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie GTW, Cała Naprzód
i Śląski Yacht Club, były licytacje z sercem

i światełko do nieba. Partnerem głównym
wydarzenia było Miasto Gliwice.

W sumie w Gliwicach zebrano
331 658,61 zł: wolontariusze ze sztabu
nr 335, zorganizowanego przez Stowarzyszenie GTW i Hufiec ZHP Ziemi
Gliwickiej, zebrali: 175 320,57 zł (w tym
19 102 zł w e-skarbonkach), Fundacja
Biegam z sercem 81 749,44 zł, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 9 – 20 382,62 zł,
Zespół Szkół FILOMATA 24 875,70 zł,
a Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach –
29 330,28 zł. Nieoceniony, jak co roku, okazał się Hufiec ZHP Ziemi Gliwickiej, który
przez dwa dni liczył zebraną kwotę.  (mf)

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

– Pandemia pokrzyżowała wiele naszych
planów. Postanowiliśmy nie odpuszczać
i jak co roku zorganizować gliwicki finał
WOŚP, podczas którego moglibyśmy choć
na chwilę spotkać się, poczuć normalnie
i przede wszystkim zasilić puszki naszych
wolontariuszy. Nie mogliśmy wspólnie bawić się na Rynku, stąd pomysł na rodzinny
spacer – mówi Marek Niewiarowski, szef
największego gliwickiego sztabu WOŚP.

fot. R. Neumann / UM Gliwice
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Muzeum znów czynne.
Darmowe zwiedzanie
Po długich miesiącach pandemicznego reżimu Muzeum w Gliwicach znów otwiera drzwi dla zwiedzających! Nawet najlepsza wirtualna platforma nie zastąpi kontaktu z prawdziwymi,
rzeczywistymi zabytkami i dziełami sztuki. A jednych i drugich
w naszym Muzeum nie brakuje. Brakowało tylko publiczności,
bez której zabytki, dzieła sztuki i muzealnicy tracą sens.
Na zwiedzających czekają dwie
wyjątkowe wystawy czasowe
– w Willi Caro: „Fedruję śląski
krajobraz... Rafał Malczewski
– Antoni Wieczorek”, w Czytelni Sztuki: „Śląsk w obrazach
fotograficznych Jana Bułhaka".
A czasu na ich obejrzenie nie
zostało już wiele – bo czynne
są tylko do 21 lutego! Jednak
okazji, by zajrzeć do Muzeum
i zwiedzić ekspozycje będzie
całkiem sporo, ponieważ z radości związanej ze znoszeniem
pandemicznych obostrzeń do
21 lutego wszystkie wystawy
i wszystkie Oddziały Muzeum
w Gliwicach zwiedzać można
bezpłatnie!
– Bardzo się cieszymy, że w progach Muzeum znów pojawią się
zwiedzający. Z naszą publicznością w ostatnich miesiącach
pozostawaliśmy w stałym
kontakcie on-line, organizując
wykłady, zajęcia edukacyjne czy
wernisaże, jednak Muzeum nie
da się sprowadzić tylko do przekazywanej treści, bez względu

Zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gliwicach – książki można wypożyczać
również w soboty, a niektóre filie wydłużyły godziny otwarcia.
Zgodnie z wytycznymi Biblioteki
Narodowej, od 25 stycznia można samodzielnie wyszukiwać
pozycje książkowe na bibliotecznych regałach. Przyszedł
czas na kolejne udogodnienia
dla czytelników. Biblioteka Centralna i Biblioforum oraz filie nr:
1, 5, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 21 i 30
są ponownie czynne również
w soboty. Szczegółowe informacje na temat godzin otwarcia
wszystkich filii można znaleźć na
stronie biblioteka.gliwice.pl.

R. Malczewski, Spust surówki (pejzaż fabryczny), 1934, zbiory
Muzeum Jacka Malczewskiego w Radiomu

na to, w jak atrakcyjną formę
jest opakowana. Muzeum to
także miejsce. Miejsce, z którym
zarówno nasza publiczność, jak
i my jesteśmy związani. Nasze
dwie najnowsze wystawy,
przygotowane z ogromną pieczołowitością, poprzez obrazy
Rafała Malczewskiego oraz
fotografie Antoniego Wieczorka i Jana Bułhaka opowiadają
o kolejnym niezwykle dla nas
ważnym miejscu, jakim jest
Śląsk. W pracach wybitnych,
międzywojennych polskich
twórców zawarty jest ar-

chetypowy wizerunek Śląska.
Prezentowane na wystawach:
„Fedruję śląski krajobraz... Rafał Malczewski – Antoni Wieczorek” oraz „Śląsk w obrazach
fotograficznych Jana Bułhaka”
prace stanowią nieodłączny
element tożsamości naszego
regionu i kulturowego dziedzictwa II Rzeczypospolitej – mówi
Grzegorz Krawczyk, dyrektor
Muzeum w Gliwicach.

Czytelnicy korzystający z biblioteki zobowiązani są do
zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk w miejscach do tego
wyznaczonych oraz zachowania 1,5 m odstępu pomiędzy
osobami. Obsługa czytelników
odbywa się przy ladzie bibliotecznej. Ponadto obowiązuje
limit osób równocześnie przebywających na terenie wypożyczalni w zależności od wielkości
placówki (zobacz: biblioteka.
gliwice.pl)

Regulamin zwiedzania można
znaleźć na stronie muzeum.
gliwice.pl.
(MwG)

Pozostałe osoby oczekujące na
obsługę pozostają na zewnątrz
biblioteki z zachowaniem bezpiecznej odległości w kolejce.
Przypominamy, że nadal pozostają zamknięte czytelnie, nie
ma też możliwości skorzystania
ze stanowisk komputerowych.

Uwaga! Planując wizytę w bibliotece, warto pamiętać, że
we wszystkich placówkach
MBP obowiązuje przerwa
w godz. od 13.00 do 14.00
– odbywa się wówczas dezynfekcja i wietrzenie pomieszczeń.
Warto pamiętać o możliwości
skorzystania z bezpłatnego
dostępu do książek elektronicznych za pośrednictwem platform Legimi i IBUK Libra. Kody
aktywacyjne można otrzymać:
LEGIMI – osobiście, telefonicznie
lub elektronicznie we wszystkich
palcówkach MBP, IBUK LIBRA
poprzez formularz na stronie
biblioteka.gliwice.pl.
(mf)

Fantastyczna wygrana!

Pierwsze minuty należały do
Wisły Kraków i to właśnie ona
dyktowała warunki na boisku.
Niebiesko-Czerwoni mieli niełatwe zadanie, jakim było przejęcie
inicjatywy w tym meczu. Sytuacja
po dwudziestu minutach była nie
do pozazdroszczenia. Rozpędzeni
Wiślacy szybko i skutecznie wypracowali sobie sporą zaliczkę
w postaci trzech goli. Najpierw
bramki dla gospodarzy strzelili

boczni obrońcy Wisły, Łukasz
Burliga oraz Maciej Sadlok. Spotkanie dla Piasta z minuty na minutę stawało się coraz trudniejsze.
Trzecia bramka dla Białej Gwiazdy
autorstwa Felicio Brown Forbesa mogłaby podłamać niejeden
zespół... Ale nie Piasta Gliwice.
Niebiesko-Czerwoni zaczęli pokazywać na co ich stać, udowadniając to szybkim odrabianiem strat.
Pościg rozpoczął Jakub Świerczok,

który indywidualną akcją zapewnił gliwiczanom pierwszego gola.
Chwilę później było już tylko 3:2
dla Wiślaków. Niebiesko-Czerwoni złapali kontakt z rywalem po
trafieniu Dominika Steczyka. Niewątpliwie w tej części spotkania
nie brakowało emocji i zwrotów
akcji. W pierwszej połowie meczu
padło aż pięć bramek i w drugiej
części jeszcze wszystko mogło się
zdarzyć.

fot. piast-gliwice.eu

Fenomenalny mecz i pokaz determinacji zaprezentowali piłkarze Piasta
Gliwice. Niebiesko-Czerwoni odwrócili losy spotkania, które po 20.
minutach gry i wyniku 3:0 dla Wiślaków zwiastowało wysoką porażkę
brązowych medalistów Ekstraklasy. Tymczasem dzięki skuteczności i
walce do końca gliwiczanie wydarli zwycięstwo i zdobyli bezcenne trzy
punkty na stadionie Wisły Kraków.
Początek drugiej połowy spotkania
był spokojniejszy niż w przypadku
pierwszej. Tym bardziej trzeba
było zachować koncentrację, bo
cios mógł nadejść w każdej chwili.
Strzał Jeana Carlosa w poprzeczkę
był najlepszym tego dowodem.
Końcówka rywalizacji należała już
zdecydowanie do podopiecznych
Waldemara Fornalika, którzy
dokonali niemal niemożliwego.
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Dwie bramki zdobyte w 90. i 94.
minucie wstrząsnęły Krakowem.
Gliwiczanie ze stanu 0:3 potrafili
przechylić losy meczu na swoją
stronę i wygrali trudny bój o trzy
punkty! To był szalony mecz i jeden z najbardziej spektakularnych
powrotów zespołów w historii
Ekstraklasy.
Biuro Prasowe GKS Piast SA

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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Gliwickie szkoły w czołówce!
Miesięcznik „Perspektywy” po raz 23. ogłosił ranking najlepszych liceów i techników w Polsce. W zestawieniu krajowym i listach wojewódzkich pod uwagę wzięto dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły
tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka
polskiego i matematyki (zdawanych obowiązkowo) były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Mamy powody do dumy
w pełnym wyzwań okresie nauki zdalnej. Na Śląsku tradycyjnie bardzo wysoko uplasował się Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic, a w grupie liceów – gliwickie I LO Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego. Gratulacje!
21. miejsce w ogólnopolskim
rankingu maturalnym i 28.
miejsce w kraju w rankingu
techników 2021!

fot. Freepik

Zasady rankingu ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli
uczelni, komisji ds. kształcenia
KRASP, dyrektorów okręgowych
komisji egzaminacyjnych (OKE)
i przedstawicieli komitetów
głównych olimpiad. Pracom
przewodniczyła dr hab. Barbara
Marcinkowska, rektor Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej w Warszawie.
Wzorem minionych lat licea
ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: wyniki matury 2020
z przedmiotów obowiązkowych,
wyniki matury z przedmiotów
dodatkowych oraz sukcesy
w olimpiadach (także międzynarodowych). W przypadku

techników dodatkowo oceniane
były wyniki egzaminu zawodowego.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych z Gliwic (Technikum
nr 1) zajął 3. miejsce na Śląsku,

Do zestawienia wojewódzkiego
trafiły równeż: Technikum nr
5 w CKZiU nr 1 (67. miejsce),
Technikum nr 3 w ZSTiO (71.
miejsce na Górnym Śląsku),
Technikum Teb Edukacja (85.
miejsce), Technikum nr 4 w ZS
Budowlano-Ceramicznych (103.
miejsce), Technikum nr 8 im.
Cichociemnych (110. miejsce),
Technikum nr 2 w Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym (118.
miejsce) oraz Technikum nr 7
w ZSS im. gen. S. Roweckiego
„Grota” (127. miejsce).

Najwyżej ocenione liceum z Gliwic – I LO Dwujęzyczne im. E.
Dembowskiego – zajęło 9. miejsce w rankingu wojewódzkim
liceów, 61. miejsce w rankingu
szkół olimpijskich (jako jedyna
szkoła z Gliwic), 90. miejsce
w kraju w rankingu liceów 2021
oraz 100. miejsce w rankingu
maturalnym.
Na 19. pozycji w województwie
znalazło się LO FILOMATA, a na
21. V LO im. Andrzeja Struga.
Nieco dalej uplasowały się: IV
LO im. Orląt Lwowskich (64.
miejsce na Górnym Śląsku), LO
ETE im. Alberta Schweitzera (76.
miejsce) oraz II LO im. W. Wróblewskiego (77. miejsce). (kik)

Kolejny milion zł dla Hospicjum
1 000 000 zł dotacji z gliwickiego budżetu otrzyma Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
Hospicjum na rozbudowę Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Na ten cel miasto od 2018 r.
przeznaczyło niemal 3 mln zł.

– Z powodu pandemii rok 2020
był dla wszystkich bardzo trudny, dla Hospicjum również, ale
nie zatrzymał naszej rozbudowy. W grudniu zakończyliśmy
kolejny etap, który obejmował
prace konstrukcyjno-budowlane. Pomimo trwającej rozbudowy i różnych trudności z tym
związanych Hospicjum Miłosierdzia Bożego działa, mając
pod opieką pacjentów. Bardzo
staramy się, aby to miejsce
było szczególne dla naszych
chorych i ich rodzin, dlatego
opiekuje się nimi profesjonalny
i pełen empatii zespół lekarzy,
pielęgniarek, rehabilitantów,
psychologów, wolontariuszy,

opiekunów medycznych, którzy
korzystają ze sprzętu na najwyższym poziomie. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby
nie pomoc ludzi dobrej woli
i różnych instytucji - również
Miasta Gliwice – mówi Małgorzata Szymczyk, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
Hospicjum w Gliwicach.
Niebawem rozpocznie się termomodernizacja obiektu – ten
etap, o wartości 750 tys. zł,
zostanie sfinansowany ze środków własnych Hospicjum, które
pochodzą m.in. z darowizn, 1%
podatku osób dobrej woli czy
kwest pierwszolistopadowych
– podczas ostatniej udało się
zebrać 18 820 zł.
W IV etapie rozbudowy będą
prowadzone roboty budowlane,
instalacyjne i wykończeniowe
pomieszczeń Stacjonarnego
Ośrodka Opieki Paliatywnej. Prace powinny rozpocząć się jeszcze
w tym roku i zakończyć w ciągu
dwóch lat. Po ich zakończeniu
sale pacjentów zostaną wyposażone w łóżka, szafki przyłóżkowe
oraz niezbędny sprzęt medyczny
i rehabilitacyjny, a oddział zostanie uruchomiony. Rozbudowa
powinna zakończyć się w 2023 r.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Gliwice od lat wspomagają Hospicjum Miłosierdzia Bożego.
Dzięki dotacjom z miejskiego
budżetu zakupiono m.in. samochody i specjalistyczny sprzęt.
W 2018 r. środki z miejskiej
kasy umożliwiły rozpoczęcie
rozbudowy placówki przy ul.
Daszyńskiego. Dzięki zbiórkom
publicznym, sponsorom oraz
wsparciu miasta i ludzi dobrych
serc placówka będzie spełniać
wymogi stawiane nowoczesnym
oddziałom opieki paliatywnej.
Koszt rozbudowy to niemal 9,5
mln zł.

Przypominamy, że przy ul.
Daszyńskiego, na powierzchni
łącznie około 1800 m2 znajdą
się m.in. sale chorych, gabinety zabiegowe i lekarskie, pokój
pielęgniarek, kaplica, kuchnia,
magazyny, zaplecza socjalne,
dział farmacji oraz serwerownia.
Zgodnie z planami powiększony
do 30 łóżek Stacjonarny Ośrodek
Opieki Paliatywnej zostanie prze-
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niesiony na drugie piętro i będzie
w całości usytuowany na jednym
poziomie. To ułatwi pracę personelu hospicjum i codzienne
życie pacjentów. Będą oni mieli
do dyspozycji klimatyzowane
sale 1- i 2-osobowe. Powstanie
też Dział Rehabilitacji i Fizjoterapii, poradnie opieki zdrowotnej
zajmujące się m.in. leczeniem
bólu, sala dydaktyczna na po-

trzeby kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy, pielęgniarek
i fizjoterapeutów oraz kształcenia
wolontariatu, a także szatnie i pokoje socjalne dla wolontariuszy.
Poprawione zostaną warunki
lokalowe Poradni Medycyny
Paliatywnej wraz z Zespołem
Domowej Opieki Paliatywnej.
Koszt całej inwestycji szacowany
jest na ok. 9,5 mln zł. 
(mf)
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z miasta

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

Kolejna edycja przed nami
Znamy już terminy najważniejszych etapów Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2022. Kolejna, dziewiąta już edycja GBO, rozpocznie się 1 marca 2021 r. Od tego dnia do 19 marca będzie można
składać wnioski.
Głosowanie planowane jest
w terminie od 25 sierpnia do 15
września 2021 r. Szczegóły dotyczące puli środków, sposobów
składania wniosków oraz wzorów
formularzy zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet
Obywatelski (https://gliwice.eu/
samorzad/gliwicki-budzet-obywatelski). Będą też dostępne na
stronie gcop.gliwice.pl.

Nowe nazwy ulic
Wojewoda Śląski zakończył proces zmian
nazw gliwickich ulic, które były związane
z ustrojem komunistycznym. Nowe nazwy
zyskały 32 ulice.
Zmiany zostały wprowadzone
zgodnie z ustawą o zakazie
propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego.
Nazwy zmieniono 32 spośród
34 proponowanych do zmiany
ulic. Ostatnie rozstrzygnięcie
Wojewody Śląskiego, wydane
w styczniu br., dotyczyło ul.
Wandy Wasilewskiej znajdującej się na terenie Huty Łabędy.

Od bieżącego roku za procedurę
odpowiada Gliwickie Centrum
Organizacji Pozarządowych,
którego pracownicy będą służyć
wsparciem na wszystkich etapach
procedury.
Harmonogram z najistotniejszym terminami publikujemy
obok. W przypadku pytań
zapraszamy do kontaktu: tel.
32/775-20-53 lub e-mail: gbo@
gcop.gliwice.eu. 
(GCOP)

Nazwa ulicy
przed zmianą

Nr

Nazwa ulicy
po zmianie

1. Aleksandra Zawadzkiego

Anny Jagiellonki

2. SDKPiL

Brylantowa

3. Franciszka Zubrzyckiego

Cichociemnych

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

4. Gwardii Ludowej

Emilii Plater

5. Józefa Skalskiego

Ezopa

6. Feliksa Niedbalskiego

Granitowa

Gliwickiej Elektronicznej
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

7. 15 Grudnia

Grudniowa

8. Janka Krasickiego

Ignacego Krasickiego

9. Feliksa Kona

Jana Brzechwy

Krok I

Profil Zaufany

Do rejestracji w systemie GEPAR konieczne jest posiadanie Profilu 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

Projekt GEPAR został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

4

Nawiązując do specyfiki działalności zakładu, nadano jej
nazwę ul. Stalowa. Dwie ulice
– Róży Luksemburg i Tadeusza
Gruszczyńskiego – nie zostały
zmienione, ponieważ po analizie zgromadzonego materiału
dowodowego Wojewoda Śląski
uznał, że nie naruszają zapisów
wspomnianej ustawy. 

(mf)

10. Leona Kruczkowskiego

Jana Karskiego

11. Armii Ludowej

Juliusza Ordona

12. Bolesława Piaseckiego

Kolorowa

13. Pawła Targosza

Koralowa

14. Józefa Mitręgi

ks. Herberta Hlubka

15. Karola Marksa

ks. Jerzego Popiełuszki

16. 22 lipca

Lipcowa

17. Juliusza Rydygiera

Ludwika Rydygiera

18. Małgorzaty Fornalskiej

Modelarzy

19. Józefa Wieczorka

o. Jana Siemińskiego

20. Adama Rapackiego

Obrońców Poczty Gdańskiej

21.

Paralotniarzy

Władysława Kniewskiego

22. Filipa Sieronia

Perłowa

23. Henryka Rutkowskiego

płk. pil. Romana Florera

24. Związku Walki Młodych

mjr. pil. Jana Czernego

25. Władysława Gomułki

Rubinowa

26. Władysława Hibnera

Spadochroniarzy

27. Lucjana Szenwalda

Stanisława Lema

28. Edwarda Żabińskiego

Szafirowa

29. Hanki Sawickiej

Szybowcowa

30. Wiesława Ociepki

Turkusowa

31. Maksyma Gorkiego

Wrześniowa

32. Wandy Wasilewskiej

Stalowa
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histoRia

Dzwony Katedry uratowane
fot. E. Paszkuta

Kościół katedralny pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła wzniesiono
w latach 1896–1900 według
projektu prof. Brunona Heera.
W świątyni znajdują się najlepsze na Górnym Śląsku organy
firmy Rieger-Mocker, uświetniające liczne koncerty. Ze względu
na zły stan zabytkowej elewacji
kościoła, od dekady prowadzona
jest etapami jej renowacja.

fot. z archiwum
Rduch Bells & Clocks

Dzwony Święta Maria, Święty Józef i Święty Jerzy dzwonią w Katedrze pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach już prawie wiek... I dzwonić będą zapewne kolejne 100 lat, a wszystko za sprawą... pęknięć, które pojawiły się
na dzwonnicy świątyni. Szybka interwencja specjalistów oraz ekspertów z Politechniki Śląskiej pozwoliła nie tylko
na uratowanie wieży przed dalszymi uszkodzeniami, ale i całej konstrukcji, na której zostały zawieszone dzwony.

Podczas prac renowacyjnych
przy elewacji kościoła nieduże
uszkodzenia jednej ze ścian,
na wysokości komory dzwonnej wieży, dostrzegł inspektor
nadzoru kontrolujący postęp
remontu. Natychmiast powiadomił proboszcza Katedry, ks.
Bernarda Plucika, i zwrócił się
do firmy Rduch Bells & Clocks
w Czernicy koło Rybnika o wykonanie ekspertyzy oceniającej
stan konstrukcji dzwonnej oraz
dynamicznych oddziaływań
dzwonów na wieżę kościelną.

Na wieży gliwickiej świątyni dzwony
z brązu przetrwały zaledwie 18 lat,
gdyż w 1917 r. podzieliły los wielu
innych, „zamienionych” na amunicję i armaty. Dopiero po pięciu
latach ich miejsce zajęły skromniejsze, bo ze stali (odlane w ludwisarni
w Bochum). We wrześniu 1922 r.
poświęcił je ówczesny proboszcz ks.
Józef Jagło (zdjęcie na dole).

Dzwony mają prostą, pozbawioną zdobień formę,
umieszczono na nich wyłącznie łacińskie inskrypcje.
Na pierwszym jest napisane
(w tłum.): „Święta Mario, Królowo Pokoju, módl się za nami!
Od zarazy, głodu i wojny wybaw
nas Panie! W czasie wojny trzy
(dzwony) przetopiono, w czasie
pokoju trzy ze stali odlano! W roku
Pańskim 1922”, na drugim: „Święty
Józefie, opiekunie nasz, wejrzyj na

swoją rodzinę i bądź jej obrońcą.
W roku Pańskim 1922, a zarazem
w 25 rocznicę święceń kapłańskich
ks. proboszcza Józefa Jagli” . Na
trzecim, najmniejszym, widnieje
napis: „Święty Jerzy wstaw się
za nami! 538 parafian poległo
w czasie wojny 1914-1918! Niech
spoczywają w pokoju! Nie ma
większej miłości ponad tą, kiedy
ktoś daje życie swoje za przyjaciół
swoich. J 15, 15”.
Podczas ekspertyzy specjaliści
z Czernicy stwierdzili, że stalowe, surowe w wykonaniu dzwony
umieszczono na zawieszeniach
posiadających nowatorski – jak na
owe czasy – sposób ułożyskowania zębatkowego. Zaproponowali
odtworzenie tego rozwiązania,
pozwala ono bowiem zachować
niepowtarzalną barwę dźwięku
i jakość dzwonienia, a właściwie
zmodernizowane, chroni przed

Warto wiedzieć, że po I wojnie
światowej na wieży „Piotra
i Pawła” tylko przejściowo
miały zawisnąć trzy stalowe
dzwony, zastępujące wcześniejsze, z brązu, wykonane
w ludwisarni Braci Ullrich
w Apoldzie i zarekwirowane
na cele zbrojeniowe. Ten
pierwszy zestaw dzwonowy
był arcydziełem odlewnictwa
i rozbrzmiewał w Gliwicach od
1899 r.
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szybszym zużyciem dzwonów,
minimalizując drgania powstające podczas bicia. Potwierdzają to
badania naukowe przeprowadzone wspólnie z naukowcami: dr.
hab. inż. Dariuszem Bartochą i dr.
inż. Czesławem Baronem z Katedry Odlewnictwa Politechniki
Śląskiej.

Inżynierowie Rduch Bells
& Clocks po konsultacjach
z Politechniką Śląską wykonali specjalny model i odlew
mechanizmu kół zębatych.
Wcześniej zbadali jego skład
materiałowy i dodatkowo wzbogacili o krzem, mangan, chrom,
molibden i nikiel, aby był jeszcze
bardziej wytrzymały i odporny
na niskie temperatury.
Dzwony otrzymały też nowe
proste zawieszenia i nowocze-

fot. archiwum parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Gliwicach

W czerwcu 2020 r. miasto przekazało parafii kolejne 150 tys. zł (na
pełną konserwację trzech przypór
transeptu wraz z trzema ścianami
pomiędzy nimi, ściany wieży od
strony dachu kościoła oraz wejść
do świątyni usytuowanych w wieży
– głównego oraz wejść bocznych
z prawej i lewej strony, a także na
naprawę muru konstrukcyjnego
i lica ceglanego – z uzupełnieniem
ubytków, oczyszczeniem i wykonaniem nowego spoinowania). Warto dodać, że wcześniej – w latach
2007–2009 – parafia otrzymała
również dotację z budżetu miasta
(prawie 233 tys. zł) na remont
zabytkowych organów.

fot. E. Paszkuta

Dotychczas, przy finansowym
wsparciu Miasta Gliwice
w wysokości 1,05 mln zł, wykonano pełną konserwację
elewacji wieży Katedry z wyjątkiem fragmentu usytuowanego od strony dachu, remont
części elewacji bocznych od
strony północnej i południowej oraz I, II i III etap remontu
elewacji prezbiterium.

sną automatykę, umożliwiającą łagodny start, delikatne
hamowanie, a także korektę
w balansie równoważącą siłę
uderzania dzwoniących instrumentów. Zamocowano nowe
deski i specjalne łoża.

Dzwony obrócono o 90 stopni, aby ich serca uderzały
w nowe miejsca na kloszu.
Wymieniono też wykonane
z brązu bijaki serc.
– To pierwszy tak gruntowny remont od prawie 100 lat. Podczas
trwających od jesieni prac zrealizowaliśmy projekt mocowań,
a wraz z pracownikami zaprzyjaźnionej gliwickiej uczelni wykonaliśmy system ułożyskowania, jednocześnie zachowując unikalne,
wiekowe rozwiązanie konstrukcyjne zawieszenia – objaśnia Grzegorz Klyszcz z firmy Rduch Bells
& Clocks. Nie ukrywa też swego
uznania dla niemieckich inżynierów. – Przyglądając się konstrukcji
zawieszenia, odnosimy wrażenie,
że jest zbyt lekka i delikatna, jak
na tak duże dzwony. Dzięki jednak
właściwemu użebrowaniu oraz
systemowi minimalizującemu
siły dynamiczne wszystko idealnie współgra, tworząc genialne
rozwiązania – dodaje.
Dzięki obecnie przeprowadzonemu remontowi, zawieszone na
wieży Katedry pw. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Gliwicach trzy
stalowe dzwony będą dzwoniły
przez następne dziesięciolecia,
potwierdzając, że to co tymczasowe… może przetrwać wieki.

(kik)
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WAŻNE!
PRZYPOMINAMY

Do kiedy trzeba
zlikwidować
stare kotły węglowe?
do 1 stycznia 2022 r. – kotły, które wyprodukowano przed 2007 rokiem.
do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.
do 1 stycznia 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do
eksploatacji przed 1 września 2017 r.
Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.
Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.
Inne warunki dotyczące kominków/pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

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 ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – zmiana ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej;
do 4 tys. zł – montaż kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN
303-5;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku);
do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg 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
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warto wiedzieć

Ruszą dopłaty do czynszów.
Jak otrzymać pieniądze?
Z początkiem roku weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych dodatku
mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. To propozycja skierowana
do osób, którym z powodu pandemii zmniejszyły się dochody. Gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje już wnioski.
Ile można otrzymać?

sany komplet dokumentów
do skrzyni na korespondencję
umieszczonej w holu przy wejściu głównym do budynku OPS,
w każdym dniu roboczym w godzinach urzędowania Ośrodka.

Kwota, jaką można uzyskać, stanowi 75% miesięcznego czynszu
opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wsparcie przysługuje osobom,
które spełniają określone warunki wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz:
• są najemcami lub podnajemcami lokali mieszkalnych i najmowały albo podnajmowały
lokal mieszkalny przed dniem
14 marca 2020 r.,
• średni miesięczny dochód
na jednego członka gospodarstwa domowego
ubiegającego się o dodatek
mieszkaniowy w okresie 3
miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku jest
co najmniej o 25% niższy niż

fot. Freepik

Komu przysługuje
dopłata do czynszu?

•

średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego najemcy
osiągnięty w 2019 r.
nie przysługiwał im wcześniej dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do
czynszu.

Gdzie złożyć wniosek?

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony

o dopłatę do czynszu powinna
umieścić na wniosku adnotację:
„wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do
czynszu” i złożyć go nie później
niż do 31 marca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach
przy ul. Górnych Wałów 9 –
osobiście w pok. 05 (w poniedziałki w godz. 9.00–16.30 oraz
czwartki w godz. 8.00–13.00) lub
wkładając spakowany i podpi-

Jakie dokumenty
dołączyć?

Do wniosku, poza dokumentami, o których mowa w ustawie
o dodatkach mieszkaniowych,
dołącza się:
1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego
członka gospodarstwa domowego, ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy, powiększony
o dopłatę do czynszu;
2. oświadczenie, iż wnioskodawca
najmował albo podnajmował
lokal mieszkalny przed dniem
14 marca 2020 r., oraz że nie
przysługiwał mu wcześniej do-

datek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
Oświadczenia te muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3. dokumenty potwierdzające
wysokość miesięcznego
czynszu opłacanego przez
wnioskodawcę na dzień 14
marca 2020 r. oraz na dzień
złożenia wniosku o dodatek
mieszkaniowy z dopłatą do
czynszu.
Szczegółowe informacje można
znaleźć pod adresem https://
opsgliwice.pl/formy-pomocy/
dziecko-i-rodzina/dodatki
-mieszkaniowe/moze-ubiegac
-sie-o-dodatek/, a także pod
numerami tel. 32/335-96-46,
32/335-96-44. 
(kik)

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
wprowadziło ważne zmiany w infrastrukturze
i w strukturze organizacyjnej jednostki. W planach jest również przeniesienie siedziby GCOP
do budynku obecnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego
przy ul. Siemińskiego.
Gliwickie Centrum Organizacji
Pozarządowych od 19 lat służy
mieszkańcom, wspierając organizacje pozarządowe przez szkolenia, kursy, warsztaty, aktywizując do działania wolontariuszy,
seniorów i osoby wykluczone
społecznie. Oferta GCOP jest
stale poszerzana i trafia do coraz
większego grona gliwiczan. Od
ponad roku GCOP-em zarządza
nowa szefowa – Marta Kryś.

Obecnie podstawą funkcjonowania GCOP są dwa
działy merytoryczne.
Pierwszy z nich to Dział NGO
i Projektów, który kompleksowo
wspiera organizacje pozarządowe
i realizuje partnerskie projekty
działalności społecznej. Drugi to
Dział Aktywności Społecznej, który wspomaga aktywność społeczną
mieszkańców, prowadzi Strefę
Seniora i punkt Eurodesk, zajmuje

się pośrednictwem wolontariatu,
koordynowaniem Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego i współpracą
z radami dzielnic.
– Małe, dwu- lub trzyosobowe
zespoły działające w filiach zastąpiliśmy dwoma działami, które
w prosty sposób wyznaczają dwa
filary działania centrum – wspieranie aktywności mieszkańców
oraz wspieranie organizacji pozarządowych – tłumaczy Marta
Kryś, dyrektor GCOP.
Zmieni się również lokalizacja
GCOP. Obecnie główna siedziba
znajduje się przy ul. Zwycięstwa
1, gdzie działa administracja,
Dział NGO i Projektów oraz Dział
Aktywności Społecznej. Przy ul.
Jagiellońskiej 21 realizowany jest
projekt „Twoja społeczność Twoją
szansą”, a przy ul. Studziennej 6
działa Strefa Seniora. Organizacje
pozarządowe i społecznicy mają
do dyspozycji również sale w Młodzieżowym Domu Kultury przy

Siedziba GCOP przy ul. Studziennej
ul. Barlickiego 3, ale stacjonarne
biuro GCOP w tej lokalizacji już nie
funkcjonuje.
Po przenosinach Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Ludomira Różyckiego do nowej siedziby przy ul. Ziemowita,
zgodnie z intencją Prezydenta
Miasta Gliwice GCOP przejmie
aktualny budynek szkoły przy ul.
Siemińskiego 6. Po adaptacji będą
mieściły się tam wszystkie działy
GCOP. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych budynku nastąpi nie
wcześniej niż za dwa lata.
– Niezmiernie cieszy nas ta możliwość, ponieważ pozwoli stworzyć
miejsce dostępne mieszkańcom,
w świetnej lokalizacji. Zamierzamy stworzyć tam nowoczesne
centrum wspierające aktywność
mieszkańców i działania organizacji pozarządowych – mówi
Marta Kryś.
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GCOP wprowadził
zdalną rezerwację
pomieszczeń i elektroniczne podpisywanie
porozumień.
Z tego rozwiązania mogą korzystać
organizacje pozarządowe, społecznicy i każdy, kto chce podjąć
współpracę z GCOP. Porozumienie
na 2021 r. można zawierać poprzez dostarczenie podpisanego
dokumentu do siedziby GCOP lub
przesyłając porozumienie podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (lub z użyciem
profilu zaufanego ePUAP) na
adres: gcop@gcop.gliwice.eu.
Nowe porozumienie wraz z innymi dokumentami jest dostępne na
stronie gcop.gliwice.pl w zakładce
Dokumenty o współpracy.
– Uruchomiliśmy system rezerwacji online – ASYSTO. To proste

fot. materiały GCOP

GCOP się zmienia
narzędzie pozwala w szybki sposób poznać ofertę pomieszczeń
oraz zgłosić zapotrzebowanie na
udostępnienie lokalu. Co ważne
– można to zrobić z dowolnego
miejsca i o dowolnej porze.
Odchodzimy od wypełniania
papierowych formularzy, których
dostarczenie wymagało często
dodatkowej wizyty w centrum.
Po przesłaniu formularza do
GCOP zgłaszający zapotrzebowanie otrzyma potwierdzenie
rezerwacji. W pierwszych krokach w systemie rezerwacji
pomogą pracownicy centrum
– w siedzibach GCOP albo telefonicznie – wyjaśnia Paweł
Januszewski z GCOP.
Więcej informacji na temat działalności GCOP można znaleźć na
stronie internetowej gcop.gliwice.pl, z kolei system rezerwacji
dostępny jest na stronie gcop.
asysto.pl. 
(mf)
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ogłoszenia
oferty pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 28 stycznia 2021 r.

● mechanik pojazdów specjalnych
wykształcenie zawodowe lub średnie (mechanik pojazdów samochodowych); min. rok stażu pracy na
podobnym stanowisku; znajomość
rysunku technicznego, technologii
montażu, znajomość systemów automatyki, pneumatyki, budowy pojazdów, mile widziana obsługa suwnicy;
zakres obowiązków: wykonywanie
operacji przygotowawczych do montażu oraz pomocniczych polegających
na dopasowaniu części i zespołów,
sprawdzanie współdziałania części
i podzespołów wyrobów, wypełnianie
dokumentacji w procesie produkcyjnym, przeprowadzanie operacji montażu mechanicznego i hydraulicznego poszczególnych części w zespoły
oraz zespołów w gotowe wyroby lub
wykonywanie badań wyrobów produkcyjnych w ośrodku, wykonywanie
prac ślusarskich i montażowych; jedna
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● młodszy specjalista 
do spraw logistyki

gielskiego, zakres obowiązków:
znajomość logistyki dystrybucyjnej
i rozwiązań logistycznych, wysyłanie
zamówień do dostawców, sprawdzanie zgodności wysyłek z dokumentacją, koordynowanie pracy kierowców
i współpracujących firm transportowych, współpraca z pozostałymi działami, jedna zmiana; miejsce pracy:
Gliwice;

● asystent rodziny

wykształcenie wyższe, kierunek: pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna;
kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza
rodzicielska nie została mu ograniczona; doświadczenie zawodowe mile
widziane; zakres obowiązków: praca
z rodzinami przeżywającymi trudności
w wykonywaniu funkcji opiekuńczo
-wychowawczych, zadaniowy system
czasu pracy; miejsce pracy: siedziba
zakładu pracy oraz w terenie;

● sprzedawca materiałów 
budowlanych

wykształcenie średnie, średnio zaawansowana znajomość jęz. an-

wykształcenie min. średnie; dobra
znajomość branży budowlanej, min.

2 lata doświadczenia na podobnym
stanowisku, umiejętność obsługi
komputera, pakietu MS Office, kasy
fiskalnej; zakres obowiązków: bieżąca, stacjonarna obsługa klientów
w zakresie sprzedaży materiałów
budowlanych, sporządzanie ofert
handlowych i wycen dla klientów,
doradzanie klientom w zakresie doboru potrzebnych materiałów z branży
budowlanej; jedna zmiana w godz.
7.00–15.00 lub 9.00–17.00; miejsce
pracy: Gliwice;

● ślusarz konstrukcyjny
wykształcenie zawodowe kierunkowe; min. rok doświadczenia w pracy
na podobnym stanowisku; mile widziane uprawnienia i/lub doświadczenie jako ślusarz konstrukcyjny;
umiejętność samodzielnego przygotowywania i montażu konstrukcji
stalowych i elementów do spawania;
umiejętność czytania i posługiwania
się rysunkami technicznymi; umiejętność posługiwania się elektronarzędziami i narzędziami mechanicznymi;
dwie zmiany; miejsce pracy: Zabrze.

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.

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 psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem
sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym
atutem:
a) znajomość przepisów:
• ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2019 r.,
poz. 1282),
• ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. DzU z 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 umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie b
i c dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie internetowej http://
sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach
publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku
publicznego na terenie miasta Gliwice,
c) udział w interwencjach i kontrolach zlecanych 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 organizacjami,
e) udział w zabezpieczeniach i akcjach,
f) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed
dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu 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 atmosferycznych,
c) miejsce pracy: Miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas określony
lub nieokreślony.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 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 adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji
posiadanych przez kandydata wyłonionego
do zatrudnienia w wyniku naboru;
c) proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne oraz nagrody
za szczególne osiągnięcia;
d) dodatkowe atuty:
• praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień
(pojazdy uprzywilejowane, użytkowanie
urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energią elektryczną (TASER),
• możliwość korzystania z własnej siłowni
oraz hali sportowej,
• umożliwienie udziału w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony, w tym użycia
środków przymusu bezpośredniego,
w tym urządzeń TASER,

• systematyczne szkolenie
z udzielania pierwszej pomocy,
• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się zespole,
• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych.
e) planowany termin zatrudnienia: luty/marzec 2021 r.
8. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny wysłać komplet 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 terminie, jeżeli wpłyną na ww. adres do 5 lutego
2021 r. do godz. 12.00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą
elektroniczną należy przesłać fotokopię podpisanych dokumentów, następnie otrzymacie
Państwo numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne
określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana 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 niezbędne w ogłoszeniu o naborze zostaną
opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej
Straży Miejskiej w Gliwicach,
d) wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem,
e) dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 32/338-19-74 lub poprzez e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

Śląska Sieć
Metropolitalna Sp. z o.o.,
ul. Bojkowska 37P,
44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika
na stanowisko:

specjalista
ds. paszportyzacji sieci
Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku
będzie wykonywała zadania związane
m.in. z prowadzenia oraz
utrzymaniem systemów ewidencji
i paszportyzacji sieci.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na
stanowisku będzie należało:
• utrzymywanie aktualnej informacji o sieci
w systemie paszportyzacji,
• przygotowywanie raportów do UKE, GUS
i innych wymaganych od operatorów telekomunikacyjnych,
• opiniowanie inwestycji w zakresie infrastruktury teleinformatycznej i sieci,
• weryfikacja dokumentów odbiorowych
i danych przekazywanych m.in. przez firmy
podwykonawcze,
• planowanie rozwoju i modernizacji sieci,
• tworzenie projektów rozszyć światłowodowych,
• przygotowywanie analiz geoprzestrzennych.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie (preferowane elektronika i telekomunikacja),
• obsługa programów komputerowych – pakiet MS Office, fastGIS,
• umiejętność czytania rysunków technicznych oraz dokumentacji technicznej,
• umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej i geodezyjnej w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej,
• znajomość elementów infrastruktury LAN/
MAN/WAN/WLAN,
• postawa proaktywna, wykazywanie własnej
inicjatywy w zakresie powierzonych zadań,
• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność,
• komunikatywność,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość obsługi oprogramowania
AutoCAD.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach
umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji
i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę
w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą,
prześlij nam list motywacyjny, swoje CV wraz
z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie
„Kandydat na stanowisko specjalisty ds. paszportyzacji sieci” lub złóż osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.
przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie
na wybrane oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

ZARZĄD
BUDYNKÓW
MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór
na stanowisko

pracownika
ds. księgowo-windykacyjnych
Nr ref. 001/PK/2021)
Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków pracownika będzie należało
m.in.:
• prowadzenie kont analitycznych lokali,
• ewidencjonowanie czynszów: Gmina, Skarb
Państwa, samoistny posiadacz,
• analiza wpłat i stanów zadłużenia,
• windykacja należności czynszowych,
• zakładanie spraw w module windykacyjnym
i ich uzupełnianie,
• przeprowadzanie wizji i wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie ugód wraz z ich monitorowaniem,
• kierowanie do najemców wypowiedzeń
umów najmu w związku z występującymi
zaległościami,
• przygotowywanie dokumentacji dla radców
prawnych,
• kierowanie wniosków do Gminy o udostępnienie danych z ewidencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na
konto spraw zasądzonych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie ekonomiczne lub
pokrewne, mile widziane wyższe,
• przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe, mile widziane w branży zarządzania
nieruchomościami,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz
wyciągania wniosków,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami,
• komunikatywność i umiejętność pracy
w zespole,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie
w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• odporność na stres.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe
wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (list
motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres:
kadry@zbmgliwice.pl, z podaniem numeru
referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na
stanowisko ds. księgowo-windykacyjnych”,
w terminie do 19 lutego 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się
tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU
z 2018 r., poz. 1000).”.

nabór nr KD.210.6.2021.KM-1

Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Komunikacji w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(na stronie bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 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 18 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za
pośrednictwem platformy e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych
dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę
potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez
system e-PUAP.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.

turystyka.gliwice.eu
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ogłoszenia
oferty pracy
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-bitumicznych (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi
frezarki drogowej (wszystkie typy).
Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie
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 tradycyjną 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 zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania
kar, w sprawie swobodnego przepływu takich
danych – RODO).

Numer naboru
DO/1/2021

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze referenta ds. organizacyjno-handlowych na Giełdzie
samochodowej przy ul. Błonie 12,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych w Gliwicach na stronie https://
mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do
15 lutego 2021 r. do godz. 8.00 w Dziale Spraw
Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które wpłyną
do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

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 zapotrzebowania na środki finansowe,
• prowadzenie ewidencji księgowej środków
trwałych,
• sporządzanie sprawozdań GUS,
• sporządzanie deklaracji VAT 7,
• prowadzenie kont pozabilansowych
(998,980,976),
• księgowanie w rejestrach,
• sporządzanie wniosków o zmiany planów
finansowych,
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
• sporządzanie list płac oraz dokumentacji
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 czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo 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,
odporność na stres, rzetelność, wysoka
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 niedostępnym 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 ½ etatu 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 kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas
rozmowy kwalifikacyjnej),
5. oświadczenia (opublikowane na stronie
internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą
być sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
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 stanowisko urzędnicze – specjalisty ds. księgowości”, numerem ogłoszenia
oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone
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 lutego
2021 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci
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 wybranego
kandydata 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 jednostce wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim
Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów 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 umieszczana jest na stronie internetowej GCOP,
zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz
ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

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 terminów płatności oraz opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie
ewidencji wykorzystanych środków, bieżące
uzgadnianie wydatków i kosztów,
• przygotowywanie danych do sprawozdań,
przygotowywanie przelewów bankowych,
• sporządzanie wniosków o zmiany planów
finansowych,
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki finansowe,
• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją
księgową,
• 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
prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo 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, odporność na stres, rzetelność, wysoka 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 niedostępnym 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 kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas
rozmowy kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).
List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata powinny być własnoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą
być sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
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 stanowisko urzędnicze – starszy
księgowy”, numerem ogłoszenia oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być przekazywane jedynie w formie papierowej. Złożone 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 lutego
2021 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci
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 wybranego
kandydata 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 jednostce wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gliwickim
Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozumieniu przepisów 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 umieszczana jest na stronie internetowej GCOP, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich
miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

komunikaty

Zapłać online
w Wirtualnym Biurze Obsługi

Informacja dla rolników
o obowiązku zawarcia
umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC
rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego

Wydział Środowiska
Urzędu Miejskiego
w Gliwicach
przypomina

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 ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl
oraz w Wirtualnym Biurze Obsługi UM, przy poszczególnych
kartach usług (https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

rolnikom posiadającym gospodarstwa
rolne położone na terenie miasta Gliwice o obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego 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 obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU
z 2019 r., poz. 2214) i podlega kontroli
przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 05/2021 (1042), 4 lutego 2021

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:

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

Modernizacja kotłowni lokalnej w Gliwicach
(pl. Jaśminu 2) w zakresie zmiany 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

Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła zlokalizowanych na terenie
miasta Gliwice – 24 zadania.
Termin składania ofert: 9 lutego 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 9 lutego 2021 r. o godz. 11.05

Przeprowadzenie audytu energetycznego
przedsiębiorstwa dla obiektów należących
do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej –
Gliwice Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 10 lutego 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2021 r. o godz. 12.05

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl
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ogłoszenia
komunikaty
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (t.j. uchwała nr XIII/217/2020 Rady Miasta Gliwice
z 13 lutego 2020 r.), w dniach od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób, ubiegających się o wynajęcie mieszkania
zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do remontu (dotyczy
osób, które złożyły wnioski do 31 grudnia 2005 r.), do dokonania obowiązku aktualizacyjnego,
potwierdzającego chęć dalszego ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego
do remontu.
Druki oświadczeń aktualizacyjnych dostępne będą:
● w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12,
● na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenia należy składać w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać
pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia aktualizacyjne przesłane drogą
elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
Osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną wykreślone z rejestru.

NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach
przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na garaż położony przy:
I PRZETARG
1. ul. Góry Chełmskiej 1, ZG/G-1,
garaż o powierzchni 19,66 m2

(działka nr 208, obręb Kłodnica, ZD3278), lokal nie
ma zasilania w energię elektryczną, najemca winien wystąpić do firmy zajmującej się dystrybucją
energii elektrycznej i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak instalacji wodno-kanalizacyjnej,
stan techniczny garażu – do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic
– miasta na prawach powiatu.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
garażu: 5,00 zł
Wadium: 295,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
*Działka, na której usytuowany jest garaż, znajduje się
w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach
powiatu, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedPrzyjmowanie dokumentów wymaganych do
przystąpienia do przetargu odbędzie się 25 lutego
2021 r. (czwartek) od godz. 9.15 do godz. 9.45,
w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych
Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w pokoju 121 – sala narad,
I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
• zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założenie
maseczki, zachowanie dystansu społecznego,
zastosowanie się do innych zaleceń komisji
przetargowej. Na salę przetargową będą
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi
i dziećmi),
• wpłacenie wadium i przedłożenie dowodu
wpłaty – kserokopii wraz z pisemną informacją o numerze konta, na które wadium to
będzie mogło zostać zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu (wadium wnosi się przed
upływem terminu przetargu i zaleca się, aby
zostało wpłacone odpowiednio wcześnie tak,
by znalazło się na koncie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium
uznane będzie za wniesione, gdy będzie znajdować się na rachunku ogłaszającego przetarg.
W przeciwnym wypadku uczestnik nie zostanie
dopuszczony do licytacji),
• złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi garażu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu (załącznik nr 2, do pobrania na stronie internetowej
www.zbmgliwice.pl),
• złożenie oświadczenia o braku zobowiązań
wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy (załącznik
nr 3, do pobrania na stronie internetowej
www.zbmgliwice.pl),
• złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu przetargu,
• osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
Ww. dokumenty nie będące oryginałami muszą
być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika
przetargu.
Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub
prawne, które wpłacą określone w niniejszym
ogłoszeniu wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o.
przy ul. Dolnych Wałów 11, ING Bank Śląski S.A.
I o/Gliwice, nr konta 20 1050 1285 1000 0022
2649 4546.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, można zapoznać
się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi
Klienta (pok. 115) ZBM I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych
Wałów 11, I piętro.
Osoba przystępująca do przetargu musi okazać
dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu
w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która
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miotową działką jak właściciel, lecz nim nie jest; aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.

2. ul. Kozielskiej 13, ZG/G-2,
garaż o powierzchni 15,45 m2

(działka nr 483, obręb Nowe Miasto, GL1G/
00023280/0), lokal nie ma zasilania w energię
elektryczną, najemca winien wystąpić do firmy
zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej
i zawrzeć nową umowę przyłączeniową, brak
instalacji wodno-kanalizacyjnej, stan techniczny
garażu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Cena wywoławcza (netto) za 1 m2 powierzchni
garażu: 5,00 zł
Wadium: 232,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek
VAT w wysokości 23%.
dokonała wpłaty wadium, musi okazać dowód
tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe
notarialnie poświadczone, upoważniające ją do
podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby
reprezentowanej.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału
w przetargu tylko na jeden garaż.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności
czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu
bez prawa żądania naliczania odsetek od tej
kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu
lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który
przetarg wygrał, nie podpisze umowy najmu
w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
• Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem garażu do użytkowania
najemca wykonuje we własnym zakresie i na
własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu
bądź wycofania garażu z przetargu bez podania
przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 18 lutego 2021 r. (czwartek):
1. ul. Góry Chełmskiej 1, ZG/G-1 – godz. 10.00 –
10.15,
2. ul. Kozielska 13, ZG/G-2 – godz. 10.30 – 10.45.
Każda osoba obowiązkowo powinna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na
dłoniach oraz powinna spełniać warunki określone
ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania,
przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania społecznego.
Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie
podczas oględzin.
---------------------------------------------------------------Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.); zwanego dalej
rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Małgorzata Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres e-mail:
iod@zbmgliwice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku
z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b) i c) rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której
dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym
dokonania wynikających z niej rozliczeń.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania
stosunku prawnego wynikającego z umowy, a także
po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń
związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy rozporządzenia.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
UL. NOWY ŚWIAT 14D, lokal nr 3,
parter, pow. 30,91 m2, pokój, kuchnia, 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 minutami 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, łazienka, 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 minutami 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
kuchennym (dostęp do WC stanowiącego część wspólną nieruchomości odbywa 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 uczest-

niczyć 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.

UL. BŁ. CZESŁAWA 50, lokal nr 18,
III piętro, pow. 18,18 m2 + piwnica: 3,41 m2, 1 pokój z aneksem
kuchennym (dostęp do WC stanowiącego część wspólną nieruchomości odbywa 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 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. DRZYMAŁY 17, lokal nr 5,
I piętro, pow. 21,70 m2 + piwnica:
7,30 m2; WC: 1,17 m2, 1 pokój,
kuchnia, łazienka, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
60 300,00 zł
Wadium: 6100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 18 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 15 lutego 2021 r. z ROM 2 Oddział
2, ul. Niedurnego 6, telefon: 32/339-29-88.
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 2021 r.

UL. WOLNOŚCI 24, lokal nr 1A,
parter, pow. 78,90 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
WC, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz.
11.15

Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
228 700,00 zł
Wadium: 22 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 18 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 15 lutego 2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 2021 r.

UL. KOCHANOWSKIEGO 7, lokal
nr 3, I piętro, pow. 27,78 m2,
1 pokój, kuchnia, WC, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz.
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
77 700,00 zł
Wadium: 7800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 19 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 16 lutego 2021 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 2021 r.

UL. DUBOIS 8B, lokal nr 14,
II piętro, pow. 58,27 m2, 2 pokoje,
kuchnia, z dostępem do WC znajdującego się na klatce schodowej
(stanowiącego cześć wspólną nieruchomości), lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz.
13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
154 600,00 zł
Wadium: 15 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 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 15 lutego 2021 r. z ROM 2 Oddz. 1,
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 2021 r.

UŻYTKOWE
UL. WROCŁAWSKA 15, lokal nr II,
parter, 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
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
449 300,00 zł
Wadium: 45 000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 11 lutego
2021 r. W oględzinach jednocześnie 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
Wojennych 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
gospodarcze: 15,40 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 11.30

Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 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,
parter, 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
Wojennych 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.

UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 1, lokal nr I,
parter, pow. 124,78 m2, 9 pomieszczeń, WC, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 9.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
324 600,00 zł
Wadium: 32 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 lutego
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-

niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej
godziny z minutami prosimy kontaktować się
do 15 lutego 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5,
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 2021 r.

UL. CICHOCIEMNYCH, garaż nr 3,
parter, pow. 15,66 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
13 600,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 17 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 15 lutego 2021 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 2021 r.

UL. DOLNYCH WAŁÓW 10, lokal
nr 8, II piętro, pow. 18,74 m2
+ piwnica: 10,74 m2, 2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 12.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:
30 000,00 zł
Wadium: 3000,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 19 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 16 lutego 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5,
telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 23 lutego 2021 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach
oraz winna spełniać warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19
w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM
przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami
towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi
na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53,
32/338-39-69.
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ogłoszenia
NIERUCHOMOŚCI
Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem
jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach

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. 65 z późn. zm.),

OGŁASZA

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.
Lokalizacja: przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 560, obr. Szobiszowice, o pow.
0,0497 ha, KW nr GL1G/00024024/4,
użytek B – tereny mieszkaniowe.
Opis przedmiotu przetargu:
Działka położona przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach w odległości ok. 4 km od ścisłego
centrum. W niedalekiej odległości przebiega
droga krajowa nr 88. Sąsiedztwo stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Teren działki niezabudowany, pokryty zielenią niską i pojedynczymi drzewami. Kształt
działki zbliżony do prostokąta.
Zgodnie z mapą ewidencyjną w pobliżu
działki zlokalizowane są sieci uzbrojenia
terenu: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji, gazowa i teletechniczna.
Zgodnie z mapą ewidencyjną na działce
zlokalizowana jest kanalizacja, która nie stanowi infrastruktury drogowej i nie stanowi
majątku Miasta Gliwice. W związku z powyższym będzie istniała konieczność utrzymania
i remontów istniejącej infrastruktury przez
nowego właściciela działki.
Z uwagi na brak alternatywnej możliwości skomunikowania działki nr 560 z drogą
publiczną, istnieje możliwość włączenia
ruchu drogowego z przedmiotowej działki
do ul. Myśliwskiej nowym zjazdem. Działka
porośnięta drzewami i wysokimi trawami,
niezagospodarowana.
Warunki techniczne podłączenia do sieci
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci
sieci na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania
wobec nieruchomości – brak.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania
Działka nr 560, obręb Szobiszowice, położona jest na terenie, na którym od
17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmującego
dzielnicę Żerniki Zachód II. Przedmiotowy
plan uchwalony został przez Radę Miejską
w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1091/2010
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r.,
poz. 2910.
Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 560,
obręb Szobiszowice, znajduje się na terenie
opisanym symbolem:
17MN – co oznacza: tereny mieszkaniowe
o niskiej intensywności zabudowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MN
do 56MN plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane
z budynkiem mieszkalnym lub w budynkach wolnostojących,
b) zabudowa gospodarcza (garaże,
budynki pomocnicze z wyjątkiem
inwentarskich),
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe
dla samochodów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.
Przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy B3 – pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Biorąc pod uwagę powierzchnię działki,
jej wymiary, usytuowanie względem stron
świata oraz obowiązujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, zdaniem
Wydziału Architektury i Budownictwa
Urzędu Miejskiego w Gliwicach może być
utrudnione samodzielne zagospodarowanie przedmiotowej działki na cele zgodne
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
151 900,00 zł

NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości:

• prawo własności działki nr 1168, obręb
Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha, użytek
Bi – inne tereny zabudowane,
• prawo własności działki nr 1169, obręb
Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, użytek
B – tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o numerze ewid. 2250,
o pow. użytkowej 1630,81 m2, położonym
przy ul. Stanisława Moniuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona jest księga
wieczysta nr GL1G/00058759/3.

oferuje do wynajęcia:
• pomieszczenie biurowe w budynku „C”
o powierzchni 46,1 m2;
• pomieszczenia biurowe w budynku „M”
o powierzchni 49,7 m2;
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne
miejsca parkingowe bezpośrednio przy
biurach;
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany
przez profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją przemysłową 24h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki
S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od
śródmieścia Gliwic.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa
28, 44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 lub
e-mail: marketing@scl.com.pl

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 podatku 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.
--------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości:

• część nieruchomości oznaczona 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. Berbeckiego, użytek:
Bz – tereny rekreacyjno-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.
---------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności
budynku:

• prawo użytkowania wieczystego Gminy
Gliwice obejmujące działkę nr 216, obręb Centrum, o pow. 0,0474 ha (ustanowione do 5 grudnia 2089 r.), stanowiącą
własność Skarbu Państwa oraz prawo
własności budynku położonego przy
ul. Romualda Traugutta 3 w Gliwicach,
o pow. użytkowej budynku 268,00 m²,
stanowiącego własność Gminy Gliwice, wpisane do KW GL1G/00061551/9,
użytek Bi – inne tereny zabudowane.

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

PREZYDENT
MIASTA GLIWICE

Termin przetargu: 29 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:
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.

INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(www.gliwice.eu) zostały podane do
publicznej wiadomości wykazy zawierające nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 24/2021 do 9 marca 2021 r.,
• wykaz nr 25/2021 do 9 marca 2021 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 3/2021 do 9 marca 2021 r.,
• wykaz nr 10/2021 do 9 marca 2021 r.,
• wykaz nr 11/2021 do 9 marca 2021 r.,
• wykaz nr 229/2020 do 9 marca 2021 r.,
• wykaz nr 242/2020 do 9 marca 2021 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia,
dzierżawy lub zbycia.

Wadium: 59 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 marca 2021 r.

*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).

gospodarowanie nieruchomościami
Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239--11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują
Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
osobowych
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.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów
Odbiorcy danych osobowych
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.
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
Okres przechowywania danych osobowych
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.
osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do Każda
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania),
danych osobowych
a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
Sposoby realizacji przysługujących praw
2. drogą elektroniczną, wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone
Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwaInformacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz Podanie
rzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania
konsekwencjach niepodania danych osobowych
danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
W Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”)
Informacje dodatkowe
są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem
organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12.08.2019 r.
Dane Administratora Danych

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 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 nieruchomość:
przeznaczoną do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Gliwice, stanowiącą własność Skarbu Państwa:
• nr 2/SP/2021 do 12 lutego 2021 r.
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Minimalne postąpienie: 1600,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 3 marca 2021 r.
o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala
nr 206*.
I ustny przetarg przeprowadzony została
21 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy
ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem
negatywnym.
*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).
Wadium
Wadium w wysokości 15 190,00 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 560, obręb Szobiszowice oraz wpisać,
kto będzie nabywcą”. Wadium winno być
uznane na rachunku gminy najpóźniej
24 lutego 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
usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium
w wymaganym terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby biorącej udział
w przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego
w formie aktu notarialnego lub sporządzenie pełnomocnictwa 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 zarządzeniem Prezydenta Miasta
Gliwice nr PM-2793/2020 z 21 września
2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-469/19
z 27 marca 2019 r. oraz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 560, obręb Szobiszowice, wpisana do KW nr GL1G/00024024/5, położona
w Gliwicach, stanowiąca własność Miasta
Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej
nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski

osób, którym przysługuje pierwszeństwo
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 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 przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy
kupna-sprzedaży nastąpi do 2 kwietnia
2021 r.
3. Przed przystąpieniem do przetargu
uczestnik zobowiązany jest zapoznać
się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r.,
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910, zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00024024/5
oraz stanem faktycznym działki, w tym
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje
działkę w stanie istniejącym. Sprzedający
nie odpowiada za wady ukryte zbywanej
działki.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2793/2020
z 21 września 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 godzinach:
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 stronie internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie 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
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów
art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym
terminem, aktu stosownego zezwolenia
na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1
ww. ustawy.
11. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie
z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej
7 dni przed otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej
(na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach
www.gliwice.eu), informację o zmianie
sposobu przeprowadzenia przetargu,
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy
użyciu tych środków uczestnik przetargu
będzie mógł w nim uczestniczyć.

Informacja szczegółowa o ochronie danych osobowychzbieranych
przez Urząd Miejski w Gliwicach1

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi
na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości
można sprawdzić na mapie pod adresem:
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.

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,
poz. 106 z późn. zm.).

1

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

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:




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

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

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SEKAP (platforma
elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GEPAR, login.gov.pl.
Posiadając Profil Zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 złożyć wniosek o dowód osobisty,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (IKP),
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczby punktów karnych.
Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

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