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arEna GliwicE  / z miasTa

koszykarskie emocje znowu w arenie Gliwice
w Gliwicach po raz drugi odbędą się mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2022 z udziałem reprezentacji 
Polski. już w przyszłym tygodniu Biało-czerwoni zawalczą o awans do rozgrywek. w grupie z Polakami 
znalazły się również reprezentacje Hiszpanii, izraela oraz rumunii.
Ze względu na sytuację epide-
miologiczną mecze rozgrywane 
są w zamkniętych turniejach, 
a nie w tradycyjnej formule 
spotkań u siebie i na wyjeździe. 
Pierwszy turniej (27–30 listo-
pada) z udziałem reprezentacji 
Polski już się odbył. W Walencji 
KoszKadra wygrała z Rumunią 
i przegrała z Izraelem.

TEraz czas 
na GliwicE

Okienko meczowe potrwa od 15 
do 21 lutego. W Arenie Gliwice 
rozegrane zostaną łącznie cztery 
mecze, a Biało-Czerwoni zagrają 
u nas 19 i 21 lutego. Polacy naj-
pierw zmierzą się z Hiszpanią, 
a dwa dni później z Rumunią. 
W tych dniach rozegrane zostaną 
także pozostałe spotkania w gru-
pie A, czyli spotkania Rumunia 
– Izrael oraz Hiszpania – Izrael.

znamy już skłaD
Trener reprezentacji Polski, Mike 
Taylor, wybrał już skład na mecze 
w Gliwicach. Na pozycji rozgry-
wających pojawią się: Łukasz 
Kolenda, Łukasz Koszarek oraz 

A.J. Slaughter. Rzucający: Michał 
Michalak i Marcel Ponitka. Niscy 
skrzydłowi: Igor Milicić, Jeremy 
Sochan, Michał Sokołowski, 
Adam Waczyński, a silni skrzy-
dłowi: Aaron Cel, Aleksander 
Dziewa, Tomasz Gielo. Z kolei 
na pozycjach środkowego zagra 
Aleksander Balcerowski, Adam 
Hrycaniuk i Damian Kulig.

syTuacja 
w GruPiE a
Jak przedstawia się sytuacja 
w grupie A? Należy przypo-
mnieć, że awans wywalczą aż 
trzy z czterech drużyn. Aktualnie 
podopieczni Mike'a Taylora z bi-

lansem dwóch zwycięstw i dwóch 
porażek znajdują się na trzecim 
miejscu w grupie, za reprezen-
tacją Izraela. Podczas gliwickich 
rozgrywek Polacy mogą awan-
sować na mistrzostwa Europy 
tak naprawdę bez zwycięstwa 
w swoich meczach – Rumunia, 
znajdująca się na ostatnim miej-
scu w grupie, musiałaby wygrać 

wszystkie spotkania, w tym po-
konać obecnych mistrzów świa-
ta – Hiszpanię. Zatem o wyjściu 
Polaków z grupy tak naprawdę 
zdecyduje wynik meczu Izrael–
Rumunia. Z kolei jeśli 19 lutego 
reprezentanci Rumunii zwyciężą, 
to 21 lutego zagrają z Biało-Czer-
wonymi o przepustkę. Mimo to, 
by awansować kosztem naszej 
kadry, musieliby zwyciężyć ponad 
30 punktami. Mecze odbędą się 
bez udziału publiczności. Będą 
transmitowane na antenie TVP 
i TVP Sport. (Arena Gliwice)

mecz Polska – izrael

TErminarz  
rozGrywEk:

19 lutego:
17:30 rumunia – izrael
20:30 Polska – Hiszpania

21 lutego:
17:30 Hiszpania – izrael
20:30 Polska – rumunia

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 A

RE
NY

 G
LIW

IC
E

akcja zima
sypnęło śniegiem, na ulice wyjechały płu-
gopiaskarki. w Gliwicach zimowym utrzy-
maniem objętych jest 700 dróg publicznych 
z miejscami postojowymi, a także chodniki 
i ścieżki rowerowe oraz prawie 400 przy-
stanków komunikacji miejskiej i niektóre 
wewnętrzne drogi niepubliczne. 

Szczegółowy wykaz dróg, znajdu-
jących się w gestii Zarządu Dróg 
Miejskich, można znaleźć pod 
adresem: https://zdm.gliwice.pl/
zdm/akcja-zima. Dla usprawnienia 
przebiegu prac teren miasta po-
dzielono na 12 rejonów. W pierw-
szej kolejności (do godziny po usta-
niu opadów śniegu) odśnieżane 
są główne ciągi komunikacyjne: 
Drogowa Trasa Średnicowa, Droga 
Krajowa nr 88, ulice: Rybnicka, Psz-
czyńska czy Toszecka, Tarnogórska. 

Pozostałe drogi w mieście muszą 
być przejezdne i zabezpieczone 
przed śliskością do trzech godzin 
od ustania opadu śniegu.

Przypominamy, że nie wszystkie 
drogi i chodniki na terenie miasta 
znajdują się w gestii ZDM. Część 
z nich należy np. do wspólnot lub 
spółdzielni mieszkaniowych. Za 
odśnieżanie chodników przed po-
sesjami prywatnymi odpowiadają 
ich zarządcy i właściciele.

Bieżące informacje na temat sy-
tuacji na drogach zamieszczane są 
na tablicach zmiennej treści. Uwagi 

i spostrzeżenia związane z prowa-
dzeniem Akcji Zima można zgłaszać 
pracownikom ZDM lub całodobowo 

dyspozytorowi Centrum Ratownic-
twa Gliwice pod numerem telefonu 
32/231-98-76.  (mf)
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Zmiany organizacji ruchu w 
tym rejonie początkowo miały 
obowiązywać od 15 lutego. Ze 
względu na trudne warunki po-
godowe wykonawca, PRUiM S.A., 
powiadomił o przesunięciu prac 
o co najmniej tydzień. Po ich za-
kończeniu ul. Tarnogórska zyska 
nową konstrukcję nawierzchni, 
nowe oświetlenie, a pozostała ist-
niejąca infrastruktura podziemna 
zostanie przebudowana.  Na 
wjeździe do Centrum Przesiadko-
wego wykonane zostanie skrzy-
żowanie z sygnalizacją świetlną. 
W ciągu ul. Tarnogórskiej zostaną 
także wykonane zatoki postojowe 
oraz ciągi pieszo-rowerowe i ro-
werowe, stanowiące kontynuację 
dróg, które zostaną wybudowane 
na obszarze Centrum Przesiad-
kowego.

uwaga, kierowcy 
i pasażerowie
Na czas robót na odcinku ul. 
Tarnogórskiej od ul. Kolberga 
do Witkiewicza wprowadzony 
zostanie ruch jednokierunkowy, 
a ruch pieszych będzie odbywał 
się chodnikiem tylko po jednej 
stronie ulicy. Objazdy zostaną 
poprowadzone ul. Witkiewicza 
(która na czas prac stanie się ulicą 
jednokierunkową) i ul. Opolską. 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów S.A. uczula kierowców, 
by zachowali ostrożności i zwra-
cali uwagę na oznakowanie tym-
czasowe. Jeśli harmonogram prac 
zostanie poprowadzony zgodnie 
z planem, przebudowa powinna 
zakończyć się pod koniec 2021 r.

W związku z przebudową ul. 
Tarnogórskiej, na odcinku od 
ul. Witkiewicza do Kolberga 
wprowadzone zostaną objaz-
dowe trasy dla linii 57, 80, 112, 
156, 187, 259, 280, 288 i 617. 
Autobusy linii nr 156, 259, 280 
i 617, jadąc w kierunku Zabrza, 
po obsłudze przystanku „Gliwice 
Plac Piastów 6” pojadą ulicami: 
Piwną, Tarnogórską, Witkiewicza 
i Opolską, gdzie na przystanku 
„Gliwice Opolska” włączą się na 
stałą trasę przejazdu. W prze-
ciwnym kierunku trasa linii nie 
ulegnie zmianie.

Autobusy linii nr 57, 80, 112, 
187 i 288, jadące w kierunku 
Tarnowskich Gór, po obsłudze 
przystanku „Gliwice Piwna” 
pojadą ulicami: Piwną, Tarno-
górską, Witkiewicza, Opolską 
i znów Tarnogórską, gdzie 
włączą się do stałej trasy prze-
jazdu przy przystanku „Gliwice 
Tarnogórska”. W przeciwnym 
kierunku trasa linii nie ulegnie 
zmianie. 

Przebudowa ul. Tar-
nogórskiej jest zwią-
zana z budową cen-
trum Przesiadkowego

Centrum Przesiadkowe skupi 
po północnej stronie dworca 
PKP wszystkie środki transportu 
miejskiego, wpłynie na poprawę 
komfortu i jakości podróży miesz-
kańców całego regionu, zwiększy 
też bezpieczeństwo pieszych, 
rowerzystów i kierowców. 

Budowa idzie pełną parą. Gotowa 
jest już konstrukcja podziemna 
budynku służącego obsłudze 
pasażerów. Trwają też intensyw-
ne prace przy budowie przejścia 
podziemnego, które umożliwi 
przejście do dworca PKP. W toku są 
roboty ziemne pod budowę dróg 
wewnętrznych oraz roboty zwią-
zane z zewnętrzną infrastrukturą 
podziemną (kanalizacją deszczową, 
sanitarną, siecią wodociągową, 
telekomunikacyjną i elektryczną). 
Wykonawca rozpoczął też wyko-
nywanie fundamentów pod zada-
szenia Centrum Przesiadkowego, 
przebudowę istniejącego tunelu 
oraz przygotowania pod budowę 
murów oporowych od strony ul. 
Kolberga. Inwestycję realizuje 
konsorcjum firm: Mostostal Za-
brze Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego SA 
i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów SA. Koszt prac to około 
184 mln zł. Na ten cel ze środków 
unijnych pozyskano 129,5 mln zł. 

Prace powinny zakończyć się pod 
koniec sierpnia 2022 r.

Przebudowany zosta-
nie układ drogowy po 
południowej stronie 
dworca 

Inwestycja po południowej stronie 
dworca gruntownie zmieni wygląd 
śródmieścia Gliwic, tworząc wraz 
z Centrum Przesiadkowym przy-
jazną i funkcjonalną przestrzeń 
miejską. Plac przed dworcem 
PKP zyska jednolitą nawierzchnię 
z granitowych płyt, stanie tam  
fontanna w formie lustra wody 
z pojedynczymi wodotryskami 
i ławki. Na ul. Bohaterów Getta 
warszawskiego powstaną bus 
pasy, wyspy separacyjne z azylami 
dla przechodniów i ścieżka pieszo
-rowerowa łącząca plac dworcowy 
z drogą rowerową projektowaną 
wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Ul. 
zwycięstwa zyska wykończenie 

z granitowej kostki. Zniknie toro-
wisko, a jezdnia zostanie zwężona. 
Powstanie też ciąg pieszo-rowe-
rowy. Na placu Piastów ruch 
będzie odbywał się na zasadzie 
jednokierunkowego przejazdu 
wokół wyspy centralnej oraz 
wyspy peronowej. Nie zabraknie 
także ciągów pieszo-rowerowych 
przebiegających przez plac i małej 
architektury, przebudowana bę-
dzie też sieć oświetleniowa. Ul. 
okopowa zostanie rozbudowana 
i połączona z pętlą autobusową 
linii A4 przy placu dworcowym. Na 
ul. na Piasku zaplanowano z kolei 
utworzenie miejsc postojowych.

Na terenie całej inwestycji, w re-
jonie przejść dla pieszych i zatok 
autobusowych zaprojektowano 
tzw. pola uwagi lub pola prowa-
dzące, które ułatwią poruszanie 
się osobom niewidomym i sła-
bowidzącym. Przebudowana 
zostanie również sygnalizacja 
świetlna – zostanie dostosowana 
do geometrii powstałego układu 
drogowego i organizacji ruchu. 
Ponadto zaplanowano remont 
ciągu pieszo-rowerowego przy 
ul. gen. Leona Berbeckiego na 
odcinku od alei Przyjaźni do ul. 
Aleksandra Fredry. Projekt zakła-
da wprowadzenie maksymalnej 
ilości zieleni, na jaką pozwala 
infrastruktura podziemna. Inwe-
stycja realizowana przez firmę 
Eurovia Polska będzie kosztować 
ponad 41 mln zł i zostanie sfi-
nansowana z budżetu miasta. 
Prace powinny się zakończyć pod 
koniec 2022 r.  
 (mf)

inwEsTycjE

Prawdopodobnie 22 lutego rozpocznie się przebudowa odcinka ul. Tarnogórskiej. kierowcy muszą liczyć 
się z utrudnieniami, które potrwają do końca roku. Prace przy przebudowie ul. Tarnogórskiej związane 
są z budową centrum Przesiadkowego i obejmą fragment od ul. kolberga do ul. witkiewicza.

uwaga, będą zmiany  
przy ul. Tarnogórskiej

Tak w 2022 roku będzie wyglądał plac przed dworcem PKP
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akTualności

remont czas zacząć!

Elektryczna, nie gazowa
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To już pewne – zabytkowy budynek przy ul. ks. ziemowita 12, który 
będzie nową siedzibą Państwowej szkoły muzycznej i i ii stopnia im. 
ludomira różyckiego w Gliwicach, wyremontuje i zmodernizuje mili-
mex s.a. z siemianowic śląskich. z nastaniem lutego z firmą podpisano 
umowę na wykonawstwo robót i przekazano jej teren budowy. warto 
dodać, że w równoległym postępowaniu przetargowym – na wybór 
inżyniera kontraktu – najkorzystniejszą ofertę złożyła gliwicka spółka 
inwestycje, Budownictwo, Handel „inwest-complex”. 

zabytkowy mostek nad kłodnicą oświetli w tym roku stylizowana latarnia. Będzie nawiązywać do prze-
szłości Gliwic i dodawać uroku miejscu, w którym spotykają się zakochani.
Mostek w ciągu ul. Generała 
Berbeckiego znajduje się w cen-
nej architektonicznie części 
śródmieścia. Zachowało się tu 
wiele przedwojennych budowli 
o walorach historycznych, dla-
tego miasto stara się podkre-
ślać wyjątkowy charakter tego 
obszaru. Jednym ze sposobów 
jest nawiązywanie do dawnego 
oświetlenia. 

Stylizowane latarnie można 
spotkać np. na Starówce 
czy na ul. Zwycięstwa. Tym 
razem postanowiono od-
tworzyć latarnię przy „Mostku 
Zakochanych” (od ul. Wybrzeże 
Wojska Polskiego). 

Prace już się rozpoczęły. Stary 
słup, który stał tu jeszcze nie-
dawno, zdemontowano i – jak to 
w przypadku wiekowych obiek-
tów czasami bywa – natrafiono 
na niespodziankę. 

Okazało się, że wbrew powszech-
nym opiniom, nie była to latarnia 
gazowa, ale latarnia zasilana 
prądem elektrycznym. Takie 
informacje przekazał miastu 

wykonawca robót po obejrzeniu 
wszystkich elementów konstruk-
cji. Wewnętrzna instalacja mogła 
jego zdaniem powstać w latach 
dwudziestych lub trzydziestych 

XX wieku. Natomiast mecha-
nizm, który miał być zaworem 
gazowym, był prawdopodobnie 
podnośnikiem linowym do wcią-
gania flagi lub innego elementu. 

Stan techniczny poszczegól-
nych części latarni okazał się 
bardzo zły – niektórych ele-
mentów brakuje, inne są spę-
kane czy skorodowane. Historia 
będzie mieć jednak szczęśliwy 
finał. Miasto odtworzy dawną 
latarnię elektryczną. Nowy słup 
wraz z oprawą oświetleniową 
będzie podobny do poprzed-
niego i stylizowany na przed-
wojenny. Szczegóły zostaną 
zaopiniowane przez miejskiego 
konserwatora zabytków. Do 
oświetlenia mają być wyko-
rzystane diody ledowe dające 
barwę ciepłą, nawiązującą do 
starych latarni i masterplanu 
oświetleniowego dla tej części 
Gliwic. 

Zadanie wykonuje gliwicka 
firma ZPWIE Marek Brodala, 
a efekt powinniśmy zobaczyć 
we wrześniu.  
 (al)

Zgodnie z zapisami umowy, wy-
konawca modernizacji budynku 
przy ul. ks. Ziemowita będzie 
miał 13 miesięcy na realizację 
robót. Dodatkowy miesiąc 
powinna zająć Milimeksowi 
procedura odbioru końcowego 
i przekazania obiektu do użyt-
kowania. 

Przypomnijmy, że zabytkowy 
gmach zostanie gruntownie 
przebudowany – w budynku 
wymieniane będą podłogi, 

stropy i pokrycie dachowe, 
okna, drzwi i najważniejsze 
instalacje. Powstaną funkcjo-
nalne sale dydaktyczne, sale 
prób dla orkiestry i chóru oraz 
biblioteka. Sala gimnastycz-
na zmieni się w koncertową 
z prawdziwego zdarzenia. 
Będzie miała odpowiednią 
akustykę i pomieści ok. 270 
osób. Dobudowana zostanie 
także winda, która ma po-
móc w przemieszczaniu się 
osobom z niepełnosprawno-

ściami, a także pozwoli na 
transport instrumentów. 

Zakres prac obejmie również 
oświetlenie gmachu, przebudo-
wę zjazdu z ul. Królowej Bony 
oraz budowę ciągów pieszych 
i parkingu (na 61 miejsc, w tym 
2 dla osób niepełnosprawnych). 
Zabytkowy budynek zostanie 
w ten sposób kompleksowo do-
stosowany do potrzeb uczniów 
i nauczycieli, dając artystycznej 
szkole nowe możliwości. (kik)

kolejny projekt realnej pomocy dla przedsiębiorców 
przedstawi radzie miasta prezydent Gliwic. jeśli 
gliwiccy radni przyjmą proponowaną uchwałę, 
przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłaty pierwszej 
raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w lokalach gastronomicznych. 
Trwająca pandemia oraz zwią-
zane z nią obostrzenia wpłynęły 
na trudną sytuacją finansową 
przedsiębiorców, w tym także 
prowadzących lokale gastro-
nomiczne. Prezydent Gliwic, 
starając się pomóc w zakresie, 
jaki daje prawo, przygotowuje 
projekt uchwały znoszącej opła-
tę pierwszej raty za zezwolenia 
na sprzedaż alkoholu w tych 
lokalach. 

Możliwość taką dała samorzą-
dom nowelizacja ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-

nych nimi sytuacji kryzysowych. 
W Gliwicach jest 166 punktów 
gastronomicznych, które mogłyby 
skorzystać z tego rozwiązania.

Jeśli uchwała zostanie podjęta, 
przedsiębiorcy prowadzący lokale 
gastronomiczne na terenie Gliwic 
zostaną zwolnieni z opłaty obej-
mującej okres od 1 stycznia do  
30 kwietnia br. Oznacza to, że 
środki za przedmiotowe zezwo-
lenia, które wpłacili na konto 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, zo-
staną im zwrócone. Z oświadczeń 
dotyczących sprzedaży alkoholu 
w 2020 roku złożonych przez 
przedsiębiorców wynika, że bę-
dzie to kwota 175 800 zł. (mf)
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Przy Mostku Zakochanych stanie stylizowana latarnia 

Elementy  
starej 
latarni  

są bardzo 
zniszczone
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Pomoc dla 
przedsiębiorców
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warto zakochać się…  
w książkach!

13 i 14 lutego serce miasta będzie 
biło na rynku. na ścianie ratu-
sza pojawi się niesamowita pod-
świetlana instalacja... i nie tylko. 
macie już swoją drugą połówkę? 
zabierzcie ją na spacer po walen-
tynkowych Gliwicach!
Serce gliwickiej starówki to znakomite miejsce 
na randkę z okazji Święta Zakochanych. 13 i 14 
lutego Rynek będzie bardzo fotogenicznym 
miejscem. Poza ozdobami na ścianie Ratusza, 
w fotograficznym obiektywie będzie można zła-
pać także serduszka na drzewach. W niedzielę 
czekać będą prezenty od Miejskiej Biblioteki 
Publicznej.

Świętować będą nawet „diabełki” przed UM,  
a na skwerze za urzędem oraz na gliwickim „Mo-
ście Zakochanych” (łączącym ulice Wybrzeże 
Armii Krajowej i Wybrzeże Wojska Polskiego) 
będzie na Was czekać bajecznie podświetlona 
instalacja w kształcie serc. W parku Chopina 
Palmiarnia będzie przyciągała uwagę walen-
tynkowym oświetleniem. Idealna sceneria do 
romantycznych zdjęć! 

A jeśli Dzień Zakochanych chwilowo spędzicie w 
samochodzie, jazdę umilą Wam walentynkowe 
spoty, prezentowane  na miejskich „ledach”. 
Szczególną uwagę zwróćcie na te usytuowane 
na skrzyżowaniach ulic: Dworcowej i Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, Zwycięstwa i Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Pszczyńskiej i Pocztowej 
oraz Nowy Świat i Jana Pawła II.W walentyn-
kowym klimacie miasto pozostanie przez cały, 
bardzo romantyczny weekend.  (ap)

Tą właśnie wielką miłością do książek dzieli się z czytelnikami 
miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach i z okazji walentynek, 
razem z  centrum Handlowym Forum w Gliwicach, przygotowała 
kolejną odsłonę akcji „zaczytane Gliwice”.
14 lutego w godz. 12.00–14.00 
wybierzcie się na spacer na 
gliwicki Rynek, gdzie czekać 
na Was będzie wyjątkowe 
walentynkowe stoisko i pięk-

ne prezenty od Biblioteki! 
Dajcie się porwać literackiej 
magii i przyjdźcie po książ-
kę, która na pewno wywoła 
uśmiech i ogrzeje każde serce.  

Niech trafi Was literacka 
strzała Amora, a miłość do 
książek towarzyszy Wam  
przez całe życie!  
 (MBP) Teatr miejski w Gliwicach otwiera ponownie 

drzwi dla widzów. na scenie m.in. walentynko-
wy „wieczór kawalerski” i „Tuwim dla dzieci”.
Pierwszym spektaklem, który 
będzie można zobaczyć na Dużej 
Scenie będzie „Wieczór kawaler-
ski” w reż. G. Castellanosa – to 
walentynkowa propozycja na 13 
i 14 lutego.

Na młodych Widzów na Małej 
Scenie 13 i 14 lutego czekać bę-
dzie spektakl Tuwim dla dzieci 
w reż. J. J. Połońskiego.

19, 20 i 21 lutego Teatr zapra-
sza na spektakl „Dwunastu 
gniewnych ludz” w reż. Adama 

Sajnuka, a 26, 27 i 28 lutego – na 
„Miłość w Leningradzie” w reż. 
Łukasza Czuja. 27 i 28 lutego na 
Małą Scenę zawita premierowy 
„Powrót” w reżyserii Michała 
Zdunika.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
widzowie mogą zająć tylko 50% 
widowni – warto szybko doko-
nać rezerwacji biletów w Biurze 
Obsługi Widzów (Biuro Obsługi 
Widzów, tel. 32/230-49-68,  
e-mail: bow@teatr.gliwice.pl).  
 (TwG)
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Teatr zaprasza!
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Wszystkie decyzje ustalające 
wysokość należności na 2021 
rok są już przygotowane i go-
towe do rozniesienia. Ich dorę-
czanie mieszkańcom rozpocznie 
się 12 lutego. Termin wpłaty 
pierwszej raty podatków upływa 
15 marca – i dla wielu gliwiczan 
będzie to jedyny zobowiązujący 
deadline. Jeżeli bowiem kwota 
podatku nie przekracza 100 zł, 
to podatek płaci się jednorazo-
wo właśnie w terminie pierw-
szej raty.

Decyzje otrzymają wszystkie 
osoby fizyczne będące podat-
nikami. Gdy nieruchomość 
objęta jest współwłasnością, 
swój egzemplarz decyzji dostaje 
każdy ze współwłaścicieli. Nale-
ży pamiętać, że wskazany w niej 
podatek jest ustalony łącznie 
dla wszystkich współwłaścicie-
li, a nie odrębnie dla każdego 
z nich.

Wszystkie decyzje podatkowe 
będą doręczane przez pra-
cowników Urzędu Miejskiego 
w dni robocze w godzinach 
popołudniowych oraz w soboty 
od godzin porannych – zawsze 
najpóźniej do godz. 20.00. 
Pracownicy magistratu nie 
są uprawnieni do pobierania  
należności podatkowych.

ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach otrzymał niemal 3,2 mln zł dofinansowania na realizację dwóch ważnych projektów 
społecznych, które będą realizowane na terenie Gliwic: „usługi społeczne na start iii” i „aktywnie dla Gliwic”. Projekty o wartości 
ponad 3,6 mln zł będą polegały na wsparciu rodzin z dziećmi oraz mieszkańców zatorza, szobiszowic i sośnicy.
Przygotowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Gliwicach 
projekt kompleksowego wsparcia 
rodzin z dziećmi zamieszkujących 
na terenie Gliwic „Usługi społecz-
ne na start III” ma zapobiegać 
umieszczaniu dzieci w pieczy 
zastępczej i został uznany najlep-
szym projektem wspierania rodzin 
w Subregionie Centralnym.

– W ramach zadania urucho-
mione zostaną usługi rozwoju 
i wsparcia rodziny oraz ekono-
mii gospodarstwa domowego, 
które będą świadczone w miej-
scu zamieszkania uczestników. 
Uczestnicy projektu będą mogli 
skorzystać z pomocy pięciu 
fachowców: specjalisty pracy 
z rodziną, pedagoga, psychologa, 
konsultanta ds. współpracy rodzi-
ny z osobami niepełnosprawnymi 
i konsultanta ds. ekonomii i orga-
nizacji gospodarstwa domowego. 
Specjaliści nauczą uczestników 

projektu m.in. jak organizować 
domowy budżet, jak zdrowo się 
odżywiać czy załatwiać sprawy 
w urzędach, dostarczą też wiedzy, 
jakie prawa przysługują osobom 
niepełnosprawnym – mówi Bry-
gida Jankowska, dyrektor OPS 
w Gliwicach.

Projekt będzie realizowany od 
lutego 2021 do końca 2022 r. 
Wsparcie otrzyma minimum 150 
członków rodzin zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym. Rekrutacja do projektu 
rozpoczęła się w styczniu 2021 
r. To już trzecia edycja tego typu 
działań na terenie Gliwic. Pro-
jekt o wartości ponad miliona zł 
otrzymał dofinansowanie unijne 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020 w wysokości niemal 
965 tys. zł.

Gliwicki OPS przygotował też pro-
jekt „Aktywnie dla Gliwic”, który 
będzie kompleksowo wspierał 
aktywność społeczną i zawodową 
mieszkańców Zatorza, Szobiszowic 
i Sośnicy. Wsparcie jest realizo-
wane w czterech Programach Ak-

tywności Lokalnej, w tym jednym 
dedykowanym osobom bezrobot-
nym. Projekt już się rozpoczął i bę-
dzie realizowany do końca 2022 r. 
Wsparcie otrzyma minimum 124 
osób pozostających bez pracy 
oraz członkowie społeczności 

lokalnych. Obecnie animatorzy 
diagnozują potrzeby dzielnic wy-
znaczonych do projektu. Po ich 
zakończeniu rozpocznie się akty-
wizacja i integracja mieszkańców, 
którzy będą wspólnie realizować 
różne przedsięwzięcia, np. wspól-
ną modernizację skweru, warsz-
taty tematyczne czy organizację 
sąsiedzkich festynów. Wszystkie 
działania będą podejmowane we 
współpracy z radami dzielnic.

„Aktywnie dla Gliwic” otrzymało 
dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Śląskiego na lata 2014–2020 
w wysokości ponad 2 231 000 zł. 
Wartość całego projektu wynosi 
ponad 2,6 mln zł.  (mf)

najlepszy projekt wspierania rodzin

Decyzje z dostawą do domu

3 lutego Ewa weber, zastępca prezydenta Gliwic 
odpowiedzialna m.in. za sprawy społeczne, po-
witała w imieniu gliwickiego samorządu nowych 
mieszkańców naszego miasta. To repatrianci ze 
wschodu, których przodkowie na skutek deportacji, 
zesłań i innych prześladowań nie mogli wrócić do 
kraju. Do tej pory Gliwice przyjęły 14 takich rodzin.
Zgodnie z zapisami ustawy o repa-
triacji, miasto otrzymuje na ten cel 
dotację z budżetu państwa. Udało 
się sprowadzić już 42 osoby, które 
w naszym mieście urządziły sobie 
życie po nowemu, przystosowując 
się do polskich warunków. 

– Gliwiczanie w otwarty i ser-
deczny sposób przyjmują repa-
triantów, stwarzając nowym 
mieszkańcom warunki pozwala-
jące na szybką adaptację. Pomoc 
w uzupełnianiu niezbędnych 
dokumentów zapewniają im 
pracownicy Urzędu Miejskiego, 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy – 
mówi Ewa weber.

Do końca I kwartału 2021 r. w na-
szym mieście zamieszkają jeszcze 
dwie 4-osobowe rodziny. – Po 
raz pierwszy uchwałą Rady Mia-
sta repatrianci zostali do Gliwic 
zaproszeni imiennie. To rodziny, 
które otrzymały najwyższą punk-
tację Komisji ds. oceny wniosków 
repatriantów zainteresowanych 
osiedleniem – mówi Beata Jeżyk 
z Wydziału Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach, zajmująca się m.in. repa-
triacją. W świetle obowiązujących 
przepisów osoby przybywające do 
Polski ze Wschodu w celach re-
patriacji nabywają obywatelstwo 
polskie z mocy prawa z dniem 
przekroczenia granicy RP.    (ap)

witamy!

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. od 
drugiego weekendu lutego mieszkańcy płacący podatek od nierucho-
mości, podatek rolny lub leśny będą otrzymywać decyzje o wysokości 
opłat na ten rok.

w przypadku nieobec-
ności adresata, pra-
cownicy będą kilku-
krotnie podejmowali 
próby, aby skutecznie 
doręczyć decyzje (ze 
względu na stan epi-
demii wyłączono moż-
liwość awizowania 
przesyłek i ich odbioru 
w urzędzie miejskim).

Decyzje będą zawierały in-
dywidualny numer rachunku 
bankowego, na który można 
dokonać wpłaty tradycyjnym 
przelewem, na poczcie lub 

w innych placówkach świadczą-
cych tego typu usługi. Od wpłat 
gotówkowych dokonywanych 
na rachunki Urzędu Miejskiego, 
realizowanych w placówkach 
ING Banku Śląskiego (ul. Zwy-
cięstwa 52 i Cichociemnych 
18), nie są pobierane dodat-
kowe prowizje. Płatności z ty-
tułu podatków mogą być także 
realizowane poprzez profil za-
ufany z wykorzystaniem Gliwic-
kiej Elektronicznej Platformy 
Analityczno-Rozrachunkowej 
GEPAR (szczegóły na stronie 
gepar.gliwice.eu).

Przypominamy, że w Urzędzie 
Miejskim nie jest możliwe do-
konywanie wpłat podatkowych! 
 (kik)
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https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
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my, a dokoła ona
Do kogo należy przestrzeń w mieście? Do mnie? Do ciebie? 
Do nas? może do nikogo? Tego typu pytania zadają sobie nie 
tylko teoretycy i praktycy parający się urbanistyką, ale przede 
wszystkim użytkownicy, mieszkańcy.
Trudno wymyślić i zrealizować 
dobrą przestrzeń publiczną. 
Nawet dobry projekt zago-
spodarowania też czasami nie 
wystarczy. Takim wymyślonym 
od początku tworem jest bardzo 
atrakcyjna wizualnie Brasilia – 
stolica Brazylii, która została 
zaprojektowana i wybudowana 
w 1956 roku przez Lúcio Costę 
(odpowiedzialnego za plan 
przestrzenny miasta), Oscara 
Niemeyera (projektanta większo-
ści budowli) i Joaquima Cardozę. 
Zamiar był ambitny i polegał na 
przeniesieniu stolicy Brazylii do 
bardziej centralnej lokalizacji 
oraz, jak się wydawało, do atrak-
cyjniejszej przestrzeni. W ślad 
za rozmachem, futurystycznymi 
projektami i zapierającymi dech 
w piersi rozwiązaniami poszedł… 
brak akceptacji przez mieszkań-
ców. Zabrakło bowiem historii 
miejsca, zignorowano przekaz 
krajobrazu kulturowego. Miasto 
okazało się świetnym tłem dla 
obrazów filmowych, ale do życia 
już nie. 

Przestrzeń miasta została 
potraktowana bezosobowo 
i nie uwzględniała potrzeb 
zwykłego człowieka. a to, 
jak się okazało, miało swoje 
konsekwencje.

Architektura Brasilii w bły-
skawicznym tempie – sponta-
nicznie i samowolnie – została 
„wzbogacona” o brzydkie, ale 
potrzebne „dobudówki”. Nie 
pomógł nawet wpis na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kul-
turalnego UNESCO. Natomiast, 
jak wspomniałam, interesująca 
modernistyczna przestrzeń Bra-
silii stała się m.in. tłem i zara-
zem jednym z równoprawnych 
aktorów „Człowieka z Rio”, fil-
mu sensacyjnego z domieszką 

zabawnych akcji z brawurową 
rolą Jean-Paula Belmondo.

Unité d'Habitation, czyli słynna 
modernistyczna jednostka miesz-
kaniowa w Marsylii, wzniesiona 
tuż po II wojnie światowej we-
dług projektu Le Corbusiera, 
też wywoływała kontrowersje 
przeciętnych mieszkańców. 
Modelowy blok z 337 mieszka-
niami i rozbudowanym zespo-
łem usługowym już w latach 70. 
ubiegłego wieku nazywany był 
przez niektórych „domem wa-
riatów” (La Maison du Fada). 
Podobne emocje wzbudziła 20 
lat później rewitalizacja zabu-
dowań „Gasometer” w Wied-
niu. Cztery ogromne zbiorniki 
na gaz, poddane fachowym 
pracom remontowym, konser-
watorskim i adaptacyjnym, nie 
funkcjonują tak jak zakładano, 
pomimo zaangażowania sław 
architektonicznych. Nie ma tam 
bowiem – symbolicznej i dosłow-
nej – przestrzeni wspólnej, choć 
obiekt mieści 800 (!) mieszkań 
i akademik, halę muzyczną, 
kino oraz archiwum miejskie. 
Oprowadzani są po nim turyści, 
uczniowie, dziennikarze i stu-
denci architektury. Sęk w tym, 
że potencjalnych użytkowników 
sklepików, restauracji i kawia-
renek w Gazometrach bardziej 
interesują budynki, które wznie-
siono obok...

Każda przestrzeń przeznaczona 
do wspólnego użytkowania po-
winna mieć jednego zarządcę. 
Więcej osób odpowiedzialnych 
wprowadza chaos i brak nadzoru. 
Przykład negatywny to Bazylika 
Grobu Pańskiego w Jerozolimie, 
która nie jest wyłączną własno-
ścią żadnego Kościoła chrześci-
jańskiego. W efekcie nawet zmia-
na wypalonej żarówki w świątyni 

jest problemem. Osobliwością 
wynikającą z kilkusetletniej za-
sady Status Quo w bazylice jest 
drabina, która stoi na gzymsie, 
na elewacji, opierając się o okno 
świątyni. Stoi tak od XVIII wieku 
i nikt nie śmie jej zdjąć. Co do-
piero mówić o przeprowadzeniu 
większego remontu!

A w Gliwicach mamy dużo do-
brych przykładów przestrzeni 
przyjaznej, m.in. klimatyczne 
Stare Miasto, zanurzone w ziele-
ni Kąpielisko Leśne, parki Chro-
brego i Chopina z Palmiarnią czy 
poprzemysłowe Nowe Gliwice. 
Zostały uznane za pewnego 

rodzaju wzorzec – to dobrze 
funkcjonujące miejsca, z których 
chętnie korzystają mieszkańcy. 
W ostatnich miesiącach, gdy ze 

względów pandemicznych le-
piej nie przemieszczać się poza 
Polskę, klimatyczne miejsca 
w mieście są jak skarb, który 

stale odkrywamy na nowo.       
 
 Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków
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Drabina na elewacji  
Bazyliki Grobu Pańskiego  

w jerozolimie czeka na  
uprzątnięcie  od... XViii w.

nowe Gliwice – przykład  
dobrego wykorzystania  

miejskiej przestrzeni.

interesująca, modernistyczna architektu-
ra Brasilii – budynek congresso nacional    
projektu oscara niemeyera.

„Gasometer” w wiedniu – ta przestrzeń  
nie funkcjonuje tak jak pierwotnie zakładano. 
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EkoloGia

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

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

Do kiEDy TrzEBa  
zlikwiDować 

sTarE koTły węGlowE?

PrzyPominamy

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

zyskaj DoFinansowaniE!
         1. DoTacja z miasTa
kTo możE się sTarać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
na co? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy En 303-5. 
ilE można zyskać? 

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

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

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

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

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

więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

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


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 06/2021 (1043), 11 lutego 2021 9

EkoloGia

smog od lat jest na celowniku Gliwic, które z racji swego położenia długo plasowały się w grupie najbardziej zanie-
czyszczonych miast Polski. warte dziesiątki milionów złotych kompleksowe działania na rzecz ograniczenia niskiej 
emisji przynoszą efekty. jakość gliwickiego powietrza poprawia się – choć z pewnością w tej ważnej kwestii wiele 
jest jeszcze do zrobienia. miasto nie ustaje w kolejnych inicjatywach na rzecz lepszego powietrza dla mieszkańców.

– Jednym z najważniejszych wy-
zwań stojących przed naszym 
miastem jest walka o czyste 
powietrze. Od 24 lat wspieramy 
mieszkańców w inwestycjach 
zmiany systemów grzewczych na 
ekologiczne i kładziemy bardzo 
duży nacisk na popularyzację tego 
zagadnienia – przypomina pre-
zydent Gliwic adam neumann. 
W ramach dotacji z miejskiego bu-
dżetu, od 1997 r. do końca 2020 r. 
dofinansowano w Gliwicach blisko 
7,7 tys. wniosków na kwotę ponad 
20 mln zł i zlikwidowano stare 
ogrzewanie (przestarzałe kotły, 
piece, piece kaflowe i kuchenne) 
w blisko 9 tys. lokali. Miejskim 
dofinansowaniem objęto również 
pompy ciepła, niskoemisyjne kotły 
biomasowe oraz kolektory solar-
ne. Na ponad 650 związanych 
z tym przedsięwzięć wydano do 
tej pory z budżetu miasta blisko 
2,9 mln zł.

aby przyspieszyć usuwanie 
przestarzałych palenisk 
węglowych z mieszkań i do-
mów, i jeszcze bardziej za-
chęcić gliwiczan do tego typu 
działań, gliwicki samorząd 
wprowadził ważne zmiany 
do regulaminów udzielania 
miejskich dotacji. 

Od stycznia br. wzrosły one o po-
łowę (do maksymalnie 6 tys. zł, 
a przy zmianie systemu grzewcze-
go na proekologiczny połączonej 
z dociepleniem – do maksymalnie 
12 tys. zł) i wykluczono z nich 
kotły węglowe, pozostawiając 
dofinansowanie do kotłów bio-
masowych automatycznych na 
pelet drzewny oraz kotłów na 
gaz i systemów opartych na OZE. 
Mieszkańcom dano możliwość po-
wtórnego ubiegania się o dotację 
przy likwidacji kotła węglowego 
wcześniej dotowanego przez mia-
sto, a obecnie niespełniającego 
wymogów uchwały antysmogo-
wej oraz ubiegania się o wsparcie 
dla lokali mieszkalnych, w których 
w przeszłości zlikwidowano w czę-
ści przestarzałe systemy grzewcze 
węglowe. Rozszerzono także tzw. 
koszty kwalifikowane na wszystkie 
elementy nowej instalacji grzew-
czej i jej montaż. 

już wkrótce kolejnym elemen-
tem walki Gliwic ze smogiem 
powinien być Gliwicki Pro-
gram osłonowy, czyli miejski 
system dopłat do bieżących 
kosztów ogrzewania po zmia-
nie systemu grzewczego, połą-
czonej z rezygnacją ze spalania 
paliw stałych.

Planowane rozwiązanie, w ca-
łości finansowane ze środków 
miejskich, ma być kolejną 
zachętą do zmiany systemu 
ogrzewania z węglowego na 
gazowe, elektryczne lub inne 
ekologiczne. Pozwoli bowiem 
odciążyć domowe budżety 
mieszkańców, związane z koszta-
mi nowego ogrzewania. Realiza-
cją programu przewidzianego na 
6 lat zajmie się Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gliwicach.

od kilku lat miasto intensyw-
nie likwiduje stare systemy 
grzewcze w mieszkaniach 
komunalnych. koszt tych 
działań szacowany jest na 
ok. 165 mln zł.

Tam, gdzie istnieją ku temu wa-
runki, część mieszkań zostanie 
podłączona do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, w pozostałych 
pojawi się ogrzewanie gazowe, 
grzejniki elektryczne, pompy 
ciepła lub wysokiej klasy kotły 
węglowe. Obecnie z podłącze-
nia do miejskiego ciepłociągu 
korzystają mieszkańcy blisko 3,9 
tys. lokali komunalnych znajdu-
jących się w 109 budynkach 
Miasta Gliwice oraz w 341 bu-
dynkach Wspólnot Mieszkanio-
wych zarządzanych przez ZBM 
I TBS i ZBM II TBS. Możliwości 
przyłączenia do sieci ciepłow-
niczej można sprawdzić m.in. 
w geoportalu Ciepło Systemowe 
w Miejskim Systemie Informacji 
Przestrzennej – pod adresem 
msip.gliwice.eu/geoportale.

miejska sieć ciepłownicza 
stale się wydłuża – w ciągu 
ostatnich 5 lat przybyło jej 
ok. 46 km. 

W tym czasie dostarczająca cie-
pło systemowe miejska spółka 
PEC – Gliwice przyłączyła ok. 7 
tys. mieszkań w istniejących oraz 
nowych budynkach, w tym ok. 
600 mieszkań w 69 budynkach 
gminnych. W obecnym roku ob-
rotowym 2020/2021 PEC – Gli-
wice podłączy do ciepłociągu ok. 
1,7 tys. lokali w 93 budynkach, 
z których 22 to budynki gminne.

walka miasta 
ze smogiem

Ważne jest rzetelne informo-
wanie o jakości powietrza i za-
grożeniach z tym związanych. 
Gliwice wykorzystują do tego 
celu m.in. interaktywne mapy 
prognoz pogody, opracowane 
przez Instytut Ochrony Środo-
wiska – Państwowy Instytut 
Badawczy przy współpracy 
z Głównym Inspektorem 
Ochrony Środowiska. Wystar-
czy kliknąć w zielony baner 
„Prognoza jakości powietrza” 
na samej górze strony www.
gliwice.eu (po prawej, zaraz 
przy odnośnikach do wersji 
językowych oraz BIP). Miasto 
zadeklarowało też udział w pro-
jekcie Awair pilotowanym przez 
Górnośląsko-Zagłębiowską 
Metropolię, w ramach które-
go zaproponowano GZM-owi 
wyświetlanie na miejskich 
tablicach LED i monitorach na 
terenie gliwickich bibliotek 
i szkół specjalnej prezentacji 
z aktualizowanymi na bieżąco 
prognozami jakości powietrza 
i wynikami ze stacji pomiarowej 
przy ul. Mewy oraz komunika-
tami przypominającymi ważne 
terminy wynikające ze śląskiej 
uchwały antysmogowej. 

Nie do przecenienia są również 
cykliczne akcje informacyj-
no-edukacyjne, prowadzone 
w terenie i mediach społecz-
nościowych przez Eko-Patrol 
Straży Miejskiej w Gliwicach 
czy przedsięwzięcia ekolo-
giczno-plastyczne, angażujące 
w walkę ze smogiem dzieci 
z gliwickich szkół i przedszko-
li. Walkę o czyste powietrze 
wspomaga również miejska 
komunikacja. Nowe autobusy 
gliwickiego PKM-u spełniają 
najwyższe normy Euro VI. 
Całkowicie wycofane zostały 
z użytku wysokopodłogowe 
pojazdy starej generacji (m.in. 
ikarusy). Co więcej, w 2022 roku 
na ulice miasta wyjedzie 10 
elektrycznych autobusów marki 
Volvo, które będą kursować na 
linii A4 między zajezdnią PKM 
a Teatrem Miejskim oraz na 
linii nr 676. Dostawa pojazdów 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
to koszt ponad 36 mln zł. PKM 
Gliwice udało się zdobyć unijne 
dofinansowanie tego projektu 
w kwocie 27 mln zł.

kontrole straży miejskiej. 
Gdy w okolicy czuć podej-
rzany dym unoszący się 
z komina, trzeba reagować!

Wystarczy telefon pod nr 986, bo 
Straż Miejska ma prawo spraw-
dzać, czy w piecach i na terenie 
posesji nie są spalane odpady. 
Za ten proceder strażnik miejski 
z gliwickiego Eko-Patrolu może 
nałożyć mandat karny w kwocie 
do 500 zł. W przypadku skiero-
wania sprawy do sądu koszty 
ponoszone przez winowajcę 
są znacząco wyższe (grzywna 
może wynieść nawet 5 tys. zł). 

W poprzedzającym pandemię 
2019 r. Eko-Patrol przeprowadził 
w mieście ok. 2,5 tys. kontroli 
palenisk.

Gliwice  
chcą zmian

Od ponad 3 lat w naszym wo-
jewództwie obowiązują zapisy 
tzw. śląskiej uchwały antysmo-
gowej, zawierającej szereg 
ograniczeń w stosowaniu paliw 
i nakazującej (w określonym 
terminie) wymianę nieekolo-
gicznych źródeł ciepła. Gliwice 
chcą zaostrzenia jej przepisów. 
Zmiany zaproponowane w an-
kiecie przesłanej w październiku 
2020 r. Marszałkowi Wojewódz-
twa Śląskiego dotyczą m.in. 
zapisów dopuszczających uży-
wanie paliw stałych węglowych 
tylko w budynkach, w których 
nie ma możliwości podłącze-
nia do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej. Zapis byłby wówczas 
podobny do kwalifikacji stoso-
wanej w rządowym programie 
Czyste Powietrze oraz do zapi-
sów zastosowanych w obowią-
zującej uchwale antysmogowej 
dla Wrocławia. 

Warto dodać, że w ramach 
walki ze smogiem w drugiej 
połowie 2021 r. ma nastąpić 
uruchomienie przez rząd bazy 
Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków i wprowadzenie 
obowiązku składania deklaracji 
przez władających lokalami, za-
wierających informacje o posia-
danych instalacjach grzewczych. 
Jednostki samorządu będą od-
grywały kluczową rolę w tym 
procesie. 
  (kik)

w trosce o lepsze powietrze
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https://msip.gliwice.eu/geoportale/
http://gliwice.eu
http://gliwice.eu
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Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych zaprasza seniorów 
na konsultacje, które pomogą lepiej zrozumieć nowe technologie. 
Seniorko, seniorze, jeżeli nie 
posiadasz Profilu Zaufanego, 
chciałbyś założyć Interneto-
we Konto Pacjenta, skorzystaj 
z konsultacji – pracownicy 
i wolontariusze GCOP pomo-
gą Ci w tym i odpowiedzą na 
nurtujące pytania. 

jakie są  
korzyści?

Profil zaufany to Twój bez-
płatny, elektroniczny podpis, 
dzięki któremu załatwisz urzę-
dowe sprawy przez internet, 
np.: złożysz wniosek o nowy 
dowód osobisty, wymienisz 
korespondencję z ZUS-em, 
oddziałem NFZ czy urzędem 
gminy. Profil zaufany pozwala 
także na zalogowanie się na In-
ternetowym Koncie Pacjenta, 

gdzie można zobaczyć swoje 
e-recepty i sprawdzić przepi-
sane dawkowanie.

jakie jeszcze informacje 
znajdziesz na interneto-
wym koncie Pacjenta?
• e-skierowania (na leczenie 

specjalistyczne i do szpitala);

• historię wizyt u lekarza 
w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ);

• wybierzesz lekarza lub 
pielęgniarkę podstawowej 
opieki zdrowotnej;

• upoważnisz kogoś bliskiego 
do tego, by mógł otrzymy-
wać informacje o Twoim 
stanie zdrowia;

• złożysz wniosek o wydanie 
EKUZ – Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia Zdrowotne-
go;

• sprawdzisz wynik Twojego 
testu na koronawirusa.

aby zapisać się na konsultacje 
i uzyskać więcej informacji, 
zadzwoń do strefy seniora: 
tel. 775-20-53 lub wyślij wia-
domość e-mail: seniorzy@
gcop.gliwice.pl.  (GCOP/mf)

warTo wiEDziEć / komunikaT

Drzewa wymagają systematycznego przyci-
nania. odpowiednia pielęgnacja zapewnia 
prawidłowy rozrost korzeni, zapobiega roz-
rastaniu się gałęzi w niewłaściwym kierunku, 
pozwala zachować odpowiednią wysokość 
drzewa, wreszcie podnosi odporność i wy-
trzymałość np. na rozłamanie i przyśpiesza 
wzrost młodych pędów, co powoduje za-
gęszczanie korony. jednak przycinki należy 
wykonywać w odpowiedni sposób, by nie 
zaszkodzić roślinie.
Należy pamiętać, że nadmierne 
usuwanie gałęzi prowadzi do osła-
bienia, a nawet obumarcia drze-
wa. Pielęgnacyjne przycinki po-
winny dotyczyć głównie cienkich 
gałęzi i nie powinny przekraczać 
15% korony. Taki zabieg będzie 
miał nieznaczny wpływ na stan 
drzewa. Zgodnie z art. 150 ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego, właściciel 
gruntu może obciąć i zachować 
gałęzie pochodzące z sąsiedniego 
gruntu, po uprzednim wyznacze-
niu sąsiadowi odpowiedniego 
terminu do ich usunięcia.

Jak podaje Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska, usunięcie 
powyżej 30% korony drzewa 
powoduje istotny spadek jego 
kondycji. Dlatego, by ograni-
czyć tzw. ogławianie drzew, 
wprowadzono przepis art. 87a 
ust. 2 ustawy o ochronie przy-
rody. Zgodnie z nim możliwe 
jest usunięcie gałęzi o wymiarze 
nieprzekraczającym 30% koro-
ny, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa, chy-
ba że przycinki mają na celu: 
usunięcie gałęzi obumarłych 
lub nadłamanych, utrzymanie 
uformowanego kształtu korony 
drzewa lub wykonanie specjali-
stycznego zabiegu przywrócenia 
statyki drzewa. Za zniszczenie, 
uszkodzenie lub usunięcie bez 

zezwolenia drzew lub krzewów 
ustawa przewiduje nałożenie 
administracyjnej kary pieniężnej.

Termin przycinania drzew uza-
leżniony jest od jego wieku 
i gatunku. Ale to nie wszystko 
– ważne też, by przed przystą-
pieniem do zabiegów w obrębie 
korony drzewa wykluczyć obec-
ność ptasich gniazd. Ponieważ, 
zwłaszcza w przypadku drzew 
z gęstą koroną, zauważenie 
gniazda może być trudne, na 
wszelki wypadek przycinki po-
winno się przeprowadzać poza 
okresem lęgowym (od 1 marca 
do 15 października).

Nieco inne zasady obowiązują 
w przypadku usuwania drzew. 
Chęć wycinki powinna zostać 
zgłoszona odpowiednim or-
ganom. Dokładne informacje 
dotyczące zasad zgłoszenia za-
miaru usunięcia drzew dla osób 
fizycznych na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej znajdują się na 
stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej w karcie 
usług: https://bip.gliwice.eu/
zgloszenie-usuniecia-drzew.
Pozostałe podmioty tego typu 
informacje znajdą na: https://
bip.gliwice.eu/usuniecie-drzew
-i-krzewow. 
 (mf)

jak przycinać  
drzewa

czy masz już internetowe  
konto Pacjenta, Profil zaufany?
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1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budże-
tu Miasta Gliwice na 2021 rok.

3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie usta-
lenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent 
Miasta Gliwice.

4. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty 
pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowa-
nia projektu Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 
2040 ,,Gliwice 2040”.

6. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Gliwice.

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. 
Chorzowskiej w rejonie dawnego Zameczku Leśnego.

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi 
zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
prawa własności kompleksu nieruchomości obejmują-
cego: działkę nr 373, obręb Ligota Zabrska, działkę nr 
374, obręb Ligota Zabrska, działkę nr 375, obręb Ligota 
Zabrska oraz działkę nr 376, obręb Ligota Zabrska, po-
łożonego na południe od ul. Kujawskiej w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice.

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego i zawarcie umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym 
dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, położonej w Gliwicach przy ulicy Toszeckiej.

11. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzie-
lania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny 
zbycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, 
na rzecz właścicieli lokali, w celu spełnienia wymogów 
działki budowlanej.

12. Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpie-
nie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

13. Projekty uchwał w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu lokali użytkowych – garaży.

14. Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa 
w nabyciu lokali użytkowych i garaży.

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wnie-
sienie nieruchomości położonej przy ul. Kopalnianej 
i ul. Bojkowskiej 37 jako wkład niepieniężny (aport) do 
spółki.

16. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji niektórych 
szkół policealnych. 

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utwo-
rzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach, ul. 
Stefana Okrzei 20.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włą-
czenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 1 w Gliwicach 
do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Gliwicach, ul. Stefana Okrzei 20.

19. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utwo-
rzenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach, ul. 
Jana Kilińskiego 24a.

20. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włą-
czenia Szkoły Branżowej II stopnia nr 2 w Gliwicach, ul. 
Jana Kilińskiego 24a do Zespołu Szkół Samochodowych 
im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach.

21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utwo-
rzenia Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

22. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właści-
wości do rozpatrzenia petycji.

23. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości 
do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach.

24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrek-
tora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego rady 
miasta Gliwice porządek sesji zostanie zamieszczony w Biu-
letynie informacji Publicznej 11 lutego br. oraz w „miejskim 
serwisie informacyjnym – Gliwice” w kolejnym numerze, który 
ukaże się 18 lutego br.

Planowany PorzĄDEk  
sEsji raDy miasTa
Do porządku sesji rady miasta Gliwice,  

zaplanowanej w trybie zdalnym na 18 lutego 2021 r., planuje się  
wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

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

https://bip.gliwice.eu/zgloszenie-usuniecia-drzew
https://bip.gliwice.eu/zgloszenie-usuniecia-drzew
https://bip.gliwice.eu/usuniecie-drzew-i-krzewow
https://bip.gliwice.eu/usuniecie-drzew-i-krzewow
https://bip.gliwice.eu/usuniecie-drzew-i-krzewow
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mateusz mrowiec w der-
bowym meczu z P.a. nova 
aż cztery razy wpisał się 
na listę strzelców. Bram-
ki dla niebiesko-czerwo-
nych strzelali też szadur-
ski, amantes, sandrihno 
i Bugański. Gospodarze 
tylko raz zdołali poko-
nać Bogdziewicza, który 
w tym meczu pilnował 
dostępu do bramki, co 
przełożyło się na zwycię-
stwo Piasta 8:1.

Faworytem tego meczu był 
Piast, ale drużyna P.A. Nova 
przeszła gruntowną przebu-
dowę i nie do końca było wia-
domo, na co ją stać. Początek 
zdawał się to potwierdzać, 
ale podopieczni Orlando Du-

arte, choć grali bez dwóch 
podstawowych zawodników 
– Rodrigo Dasaieva i Domi-
nika Soleckiego – szybko 
odpowiedzieli gradem goli. 
Ostateczne stanęło na 8:1, w 
tym „czteropaku” Mateusza 

Mrowca. Ta wygrana z pew-
nością cieszy. Czekamy na 
kolejny mecz. W najbliższym 
Piast podejmuje czwarty w ta-
beli zespół – Clearex Chorzów.  
 
 (piast.gliwice.pl)

miłą niespodziankę sobie 
i kibicom sprawiły siat-
karki azs Politechniki ślą-
skiej Gliwice. w meczu 17. 
kolejki o mistrzostwo i ligi 
siatkówki kobiet pokona-
ły 3:1 zajmującą czwarte 
miejsce w tabeli drużynę 
Płomienia sosnowiec.

Podopieczne Wojciecha Czapli 
zaskoczyły rywalki dobrą grą 
w każdym elemencie, zmu-
szając sosnowiczanki do po-
pełniania błędu, co przełożyło 
się na wygrane dwa pierwsze 
sety. W trzeciej odsłonie gliwi-
czanki prowadziły już wysoko, 

różnicą nawet 9 punktów, ale 
rywalki zdołały tę stratę odrobić 
i wygrać tego seta, co jeszcze 
bardziej podniosło temperaturę 
meczu.

Czwarta partia to już pełna domi-
nacja Akademiczek, które szybko 
wypracowały sobie pięciopunkto-
wą przewagę, nie oddając jej do 
końca.  (kik)

Tym razem obyło się bez nerwów. Piłkarze Piasta Gliwice już z dwoma wygranymi 
z rzędu w 2021 roku mogli awansować w ligowej tabeli. w sobotnie popołudnie 
niebiesko-czerwoni pokonali na własnym stadionie śląsk wrocław 2:0. autorami 
bramek byli michał żyro oraz Patryk sokołowski.

Sobotnia rywalizacja rozpoczę-
ła się od bardzo wyrównanej 
gry, lecz to podopieczni Wal-
demara Fornalika jako pierwsi 
znaleźli sposób na gola. Akcję, 
która została zainicjowana po 
prawej stronie boiska oraz 
dośrodkowanie Arkadiusza 
Pyrki, wykorzystał Michał Żyro. 
W drugiej połowie rywal Pia-
sta Gliwice grał zdecydowanie 
odważnej, mimo to Niebiesko-
-Czerwoni po strzale Patryka 
Sokołowskiego podwyższyli 
wynik na 2:0.

W spotkaniu bardzo dobrze 
wyglądała środkowa formacja, 
gdzie Patryk Sokołowski i To-
masz Jodłowiec notowali dużo 
przechwytów i odbiorów piłek. 

Brązowi medaliści Ekstraklasy 
ostatniego sezonu kontrolowali 
w większości to, co działo się na 
murawie. Do ostatnich minut 
czujnie w bramce zachowywał 
się bramkarz gliwiczan. Inter-
wencje golkipera pozwoliły 

podopiecznym Waldemara For-
nalika zachować czyste konto, 
a Piast po końcowym gwizdku 
mógł cieszyć się z drugiego 
tegorocznego zwycięstwa.

 Biuro Prasowe GKS Piast SA

Druga wygrana z rzędu!

GTk Gliwice po raz drugi w sezonie ograło Trefla sopot. 
Podopieczni matthiasa zollnera zaliczyli świetne zawody 
i pokonali rywala 95:82. komplet punktów oznacza, że GTk 
nadal ma spore szanse na awans do play off.

Po ostatnich rezultatach w Ener-
ga Basket Lidze walka o czołową 
ósemkę jeszcze bardziej nabra-
ła kolorytu. W grze o ostatnie 
premiowane udziałem w play 
off miejsce było aż sześć zespo-
łów, w tym m.in. GTK Gliwice. 
Podopieczni Matthiasa Zollnera 
musieli jednak za wszelką cenę 
ograć Trefla Sopot. I gospodarze 
już od pierwszych minut spotkania 
pokazali, na co ich stać. Końców-
ka pierwszej części gry to wynik 
29:23 dla gliwiczan.

Po wznowieniu meczu GTK 
jeszcze mocniej podkręciło 
tempo, grając w ataku wręcz 
koncertowo. Persons oddawał 
kolejne rzuty, które dziurawiły 
kosz rywala. „Trójkę” dołożył 
też Varnado. Dopiero w koń-
cowym fragmencie tej kwarty 
Trefl złapał oddech i po celnych 
rzutach z dystansu Kolendy oraz 
Gruszeckiego zniwelował część 

strat (51:37). Ostatnią akcję w tej 
połowie przeprowadziło jednak 
GTK, a punkty zdobył Delaš.

Po przerwie Trefl próbował za-
skoczyć GTK obroną strefową, ale 
gliwiczanie mieli na nią sposób. 
Sopocianie za wszelką cenę starali 
się odrobić straty. Momentami 
przewaga gospodarzy topniała do 
10 punktów (63:53). W ostatniej 
akcji tej części gry GTK wybijało 
piłkę zza linii końcowej pola ataku 
i miało zaledwie 0,2 sekundy na 
wykończenie akcji. Piłka została 
rzucona nad kosz, a tam tylko do-
tknięciem piłki do kosza skierował 
ją Varnado (73:60).

W ostatniej części meczu po 
kolejnych trafieniach z dystansu 
Szewczyka i Boguesa losy meczu 
praktycznie zostały rozstrzygnięte 
(87:70). Ostatecznie GTK wygrało 
95:82 i aktywnie włączyło się do 
walki o play off.  (GTK/kik)

akademiczki zgasiły płomień
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Bardzo udanie rozpoczęli tegoroczny sezon halowy lekko-
atleci Piasta Gliwice. z Halowych mistrzostw śląska w kat. 
u18, u20 i seniorów, rozgrywanych w centralnym ośrodku 
sportu w spale, przywieźli 9 medali, w tym dwa złote. 
Po najcenniejsze krążki sięgnęły magdalena nitychoruk 
w biegu na 2000 metrów i wiktoria Drózd w pchnięciu kulą.

Nitychoruk z czasem 6:05,63 
ustanowiła nowy rekord życio-
wy. Z kolei Wiktoria Drózd rzuciła 
4-kilogramową kulą na odległość 
10,75 m, wracając na podium po 
ponad półtorarocznej przerwie 
spowodowanej kontuzją.

Z medalami z tych zawodów wró-
cili: Mateusz Tomaszek (srebro 

w skoku wzwyż), Matylda Leśniak 
(srebro w biegu na 600 m), Miko-
łaj Mrózek (srebro w biegu na 60 
m przez płotki), Maciej Olesiński 
(srebro w biegu na 300 m) i Anna 
Dziadzia (srebro w biegu na 200 
m). Mrózek i Dziadzia zajęli też 
trzecie miejsca w skoku w dal 
i biegu na 60 m. Gratulacje!
  (piast.gliwice.pl)

Trefl znów pokonany

Drózd i nitychoruk 
mistrzyniami śląska!

„czteropak” mrowca
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● elektromonter  
wykształcenie kierunkowe; wymaga-
ne doświadczenie; uprawnienia SEP; 
wykonywanie instalacji elektrycznej 
i pomiary elektryczne, wykonywanie 
przeglądów i serwisowanie urządzeń 
elektrycznych; jedna zmiana; miejsce 
pracy: teren Śląska;

● magazynier 
wykształcenie: brak wymagań; 
uprawnienia na wózek widłowy; mi-
le widziane doświadczenie w branży 
budowlanej; dwie zmiany; miejscy 
pracy Mat-Bud Gliwice; oferta także 
dla osób z orzeczonym stopniem nie-
pełnosprawności;

● brukarz 
wykształcenie: brak wymagań, min. 
1 rok doświadczenia zawodowego, 
prawo jazdy kat. B mile widziane; 
jedna zmiana, miejsce pracy: Gliwice 
i okolice;

● zestawiacz mieszanek   
    i roztworów 

wykształcenie średnie; doświadcze-
nie: brak wymagań; produkcja chemii 

gospodarczej; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● pracownik produkcji 
wykształcenie: zawodowe, średnie; 
min. 1 rok doświadczenia na podob-
nym stanowisku, umiejętność obsługi 
elektronarzędzi oraz narzędzi pomiaro-
wych, np. suwmiarki; zakres obowiąz-
ków: składanie, montaż elementów 
aluminiowych, posługiwanie się na-
rzędziami typu wiertarka, wkrętarka, 
szlifierka, suwmiarka, przestrzeganie 
standardów jakościowych; dwie zmia-
ny; miejsce pracy: powiat gliwicki/po-
wiat zabrzański; 

● monter – elektronik   
    – sitodrukarz 

wykształcenie, doświadczenie: brak 
wymagań; zdolności manualne, do-
kładność, precyzja, umiejętność ob-
sługi komputera, zakres obowiązków: 
lekkie prace fizyczne, obsługa plotera, 
drukarki cyfrowej, jedna zmiana, miej-
sce pracy: Knurów.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PuP Gliwice,  

pl. inwalidów wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 4 lutego 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

komunikaty

Przedsiębiorstwo Energetyki 
cieplnej – Gliwice sp. z o.o.  

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

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

remont izolacji magistrali ciepłowniczej 
nadziemnej „nowo – zachodnia”,  

2x Dn 700 na odcinku od ul. kujawskiej do 
przejścia sieci nadziemnej w kanał  

ciepłowniczy podziemny w Gliwicach.
Termin składania ofert: 25 lutego 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 25 lutego 2021 r. o godz. 11.05

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

klienci urzędu miejskiego w Gliwicach 
większość opłat administracyjnych mogą 
regulować bez wychodzenia z domu. Dzię-
ki systemowi e-Płatności Blue media mają 
do dyspozycji szybkie płatności (mTransfer, 
Pekao24 czy płacę z iPko), płatności onli-
ne kartą płatniczą (Visa, Visa Electron,  
mastercard i maestro) oraz Blik. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem for-
mularza ogólnego dostępnego pod adresem 
gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w wirtualnym 
Biurze obsługi um, przy poszczególnych kar-
tach usług (https://bip.gliwice.eu/wirtualne
-biuro-obslugi).

zapłać online  
w wirtualnym  
Biurze obsługi

oferty pracy

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

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

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

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

Krok III           Masz opłaty  
          pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

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

nabór kandydatów na rach-
mistrzów do narodowego 
spisu powszechnego ludności 
i mieszkań 2021 został przedłu-
żony do 16 lutego br.
Formularze zgłoszeniowe można 
przekazywać do Gminnego Biura 
spisowego:
• e-mailowo, na adres so@um.gliwi-

ce.pl (należy przesłać skan wypeł-
nionego i podpisanego formularza 
zgłoszeniowego);

• z wykorzystaniem ePUAP;
• za pośrednictwem Biura Podaw-

czego UM Gliwice – wejście bocz-
ne od ul. Prymasa Wyszyńskiego 
lub przy ul. Jasnej 31A;

• pocztą tradycyjną (decyduje data 
nadania).

Przewidywana liczba rachmistrzów 
spisowych na terenie miasta Gliwice 
– 74 rachmistrzów.
Procedowana nowelizacja ustawy 
o Narodowym Spisie Powszechnym 
przewiduje ujednolicenie wynagro-
dzenia dla rachmistrza spisowego 
– niezależnie od metody spisania 
– w wysokości 6 zł brutto za każdą 
prawidłowo spisaną osobę oraz wy-
dłużenie terminu prowadzenia prac 
spisowych do 30 września 2021 r.
Spis przeprowadzany może być 
metodą wywiadów bezpośrednich 
z osobami fizycznymi lub metodą 
wywiadów telefonicznych z oso-
bami fizycznymi – forma aktualnie 
preferowana.
Formularze zgłoszeniowe dostępne 
są na stronie internetowej: bip.gli-
wice.eu/nsp2021 lub w budynkach 
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycię-
stwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Gminnym Biurze Spisowym 
– telefon kontaktowy 32/239-11-03 
lub mail: so@um.gliwice.pl.

naBÓr  
kanDyDatÓW  

na  
racHmiStrZÓW 

SpiSoWycH

od 5 lutego biuro miejskiego rzecznika konsumentów funkcjo-
nuje w filii urzędu miejskiego przy ul. jasnej. zmienił się również 
numer telefonu kontaktowego.

Nowe biuro MRK zlokalizowane jest 
w pok. 106 A budynku przy ul. Jasnej 31 
A. Warto zapamiętać nowy numer tele-
fonu 32/338-64-99, pod którym rzecznik 
służy pomocą mieszkańcom Gliwic. Pora-
dę można także uzyskać mejlowo, pisząc 
na adres mrk@um.gliwice.pl oraz osobi-
ście, w biurze rzecznika, w godzinach pra-
cy Urzędu Miejskiego, po wcześniejszym 
telefonicznym umówieniu terminu.

Porady konsumenckie udzielane są wy-
łącznie mieszkańcom miasta Gliwice. 

Ze względu na właściwość miejscową, 
w przypadku kontaktu z rzecznikiem po-
przez e-mail w celu udzielenia porady 
konieczne jest podanie imienia i nazwiska 
konsumenta oraz wskazanie jego adresu 
zamieszkania. Rzecznik nie odpowiada na 
anonimowe e-maile. Więcej informacji 
na temat zasad funkcjonowania biura 
Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
można znaleźć na stronie bip. gliwice. 
eu/miejski-rzecznik-konsumentow.  
 (ap)

miejski rzecznik  
konsumentów  
na ul. jasnej

fo
t. 
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https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
mailto:so%40um.gliwice.pl?subject=
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bip.gliwice.eu/nsp2021
bip.gliwice.eu/nsp2021
mailto:so%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow
https://bip.gliwice.eu/miejski-rzecznik-konsumentow
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oGłoszEnia

komendant straży miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława  

śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy  

na wolne stanowisko urzędnicze  
w wydziale administracyjno-Prawnym

1. wymagania niezbędne:
a) wykształcenie co najmniej średnie, 
b) posiadanie obywatelstwa polskiego,
c) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-

żenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia.

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

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych (DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.),

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

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

b) dobra znajomość komputera i urządzeń biurowych;
c) dobra znajomość topografii miasta Gliwice.

3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności inter-
personalne:
a) umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,
b) umiejętność pracy w sytuacjach stresujących,
c) komunikatywność,
d) dyspozycyjność,
e) odpowiedzialność.

4. wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobowy,
b) formularze oświadczeń,
c) życiorys zawodowy CV.

uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie a i b, dostęp-
ne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie 
internetowej http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
5. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie Rejestru Spraw o Wykroczenia w zakresie 
nadawania jego numeru na prowadzone czynności 
wyjaśniające;

b) przygotowywanie wezwań do właścicieli pojazdów, 
świadków oraz osób, co do których istnieje uzasadnio-
na podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku 
o ukaranie;

c) przygotowywanie dokumentów Wydziału Administra-
cyjno-Prawnego do archiwizacji;

d) sporządzanie kart MRD-5 i przekazywanie ich na Ko-
mendę Miejską Policji w Gliwicach;

e) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych 
z usuwaniem pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy 
z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

f) prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z wy-
syłką, segregacją i rejestracją korespondencji; 

g) przygotowywanie dokumentacji w zakresie występowa-
nia do organu egzekucyjnego o ściągnięcie należności 
zasądzonych przez sąd;

h) pełnienie zastępstwa w zakresie:
• wydawania i rozliczania z bloczków mandatowych,
• rozliczania blankietów mandatów karnych,
• wysyłania korespondencji na zewnątrz,
• wydawania i rozliczania z druków zawiadomień,
• reklamowania przesyłek pocztowych;

i) samodzielne sporządzanie miesięcznych raportów 
z realizacji swoich obowiązków w terminie do 3 dnia 
następnego miesiąca.

6. warunki pracy: 
a) praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 

połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
b) miejsce pracy: siedziba Straży Miejskiej w Gliwicach  

ul. Bolesława Śmiałego 2a,
c) praca pod presją czasu,
d) tryb pracy: równoważny system czasu pracy w 4-mie-

sięcznym okresie rozliczeniowym,
e) umowa o pracę zgodnie z art. 16 ustawy o pracownikach 

samorządowych z 21 listopada 2008 r. 
7.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jed-

nostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji 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 do-

świadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,

c) dodatkowe atuty: możliwość korzystania z własnej si-
łowni,

d) planowany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 
2021 r.

9. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 5 marca 2021 r.:
• za pośrednictwem poczty na adres:  Straż Miejska w Gli-

wicach, ul. Bolesława Śmiałego 2a, 44-121 Gliwice, z dopi-
skiem na kopercie: „kandydat na stanowisko urzędnicze 
w wydziale administracyjno-Prawnym” (decyduje data 
wpływu oferty do jednostki),

• drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy 
podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć 
do e-maila (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail).
Życiorys, oświadczenia, kwestionariusz powinny być własno-
ręcznie podpisane.
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.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
b) pracownik Wydziału Organizacyjno-Finansowego będzie 

kontaktował się z kandydatem telefonicznie bądź poprzez 
wiadomość e-mail w celu przekazania informacji o numerze 
referencyjnym,

c) planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze zo-
staną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej do  
12 marca 2021 r.,

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

oferty pracy

numer naboru: zDm.110.1.1.2021

zarząd Dróg miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w referacie centrum sterowania ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (3 etaty)

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m. in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjono-
wania tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gliwi-
ce,

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

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

5. prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli-
wice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowania 
płynności ruchowej itp.,

7. przygotowanie i gromadzenie do-
kumentów do archiwizacji związa-
nych tunelem w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gliwi-
ce, 

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie projektów do-
tyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

wymagania niezbędne:  
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania progra-

mów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

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

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwi-

ce,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

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

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 

klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

8. praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu,

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

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

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

5. formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce naBory.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 26 lutego 2021 r. do godziny 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do za-
rządu Dróg miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.pl w za-
kładce NABORY wraz z wykazem nume-
rów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 1 marca 2021 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:  
3 marca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%.

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

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

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

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszcze-
niu.

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

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

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

nr naboru: zDm-kP.110.1.2.2021 
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
do referatu planowania i inwestycji drogowych  

oraz ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy 
(2 etaty)

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowania, 
koordynowania i kontrolowania na 
etapie dokumentacji projektowej oraz 
robót inwestycyjnych, w tym przygo-
towywanie materiałów technicznych 
oraz opisów przedmiotu zamówienia 
do przeprowadzenia postępowań 
przetargowych,

2. udział w komisjach przetargowych,
3. weryfikacja kosztorysów powykonaw-

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

4. nadzór nad terminami i udział w od-
biorach robót oraz przeglądach tech-
nicznych w okresie gwarancyjnym i eg-
zekwowanie od wykonawcy realizacji 
robót naprawczych,

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

6. wystąpienia o przyznanie dofinanso-
wań inwestycji i ich rozliczanie,

7. udzielanie odpowiedzi na interpelacje, 
pisma, zapytania i wnioski radnych, 
urzędów, instytucji oraz mieszkańców, 

8. współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referatami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

9. prowadzenie innych działań w zakresie 
związanym z realizacją inwestycji. 

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub ma-
gistra inżyniera o kierunku: inżynieria 
lądowa, budownictwo lub inny kie-
runek związany z projektowaniem 
i budową dróg (udokumentowane 
kserokopią dyplomu). Preferowana 
specjalizacja z zakresu: dróg i auto-
strad, budownictwa komunikacyj-
nego, inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inżynier-
skich, inżynierii lądowej.

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót budow-
lanych branży drogowej lub pokrew-
nej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia budowla-

ne do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty.

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

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

2.4. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych, Kodeks postępowania admini-
stracyjnego, rozporządzenia w spra-
wie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie.

2.5. Umiejętność redagowania pism urzę-
dowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

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

skich przy ul. Płowieckiej 31 dosto-
sowanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (I piętro) i na terenie 
miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym powy-
żej połowy dobowego wymiaru czasu 
pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrznego 
(kontakt bezpośredni oraz telefonicz-
ny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych.

5. wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, kwalifikacje 
i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne formu-

larze oraz oświadczenia są dostępne 
na stronie http://zdm.bip.gliwice.eu/ 

w zakładce naBory.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 26 lutego 2021 r. do godziny 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decyduje 
data wpływu dokumentów do zarzą-
du Dróg miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zosta-
nie opublikowana na stronie internetowej 
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY 
wraz z wykazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 1 marca 2021 r.
Planowany termin rozmowy kwalifika-
cyjnej: 4 marca 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje.
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatko-
we.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowią-
zany jest do złożenia wraz z doku-
mentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

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

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

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

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

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

http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.%0Agliwice.eu?subject=
mailto:sm%40sm.%0Agliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
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oGłoszEnia

nierucHomoŚci

komunikatyoferty pracy

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 monitoro-
wany telewizją przemysłową 24h.

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

nomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

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

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

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

Zakład Gospodarki  
mieszkaniowej  
w Gliwicach  
przypomina

Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wy-
najmowania 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 prze-
prowadzona aktualizacja wniosków osób, 
ubiegających się o wynajęcie mieszkania 
zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają 
się o wynajęcie mieszkania do remontu (do-
tyczy osób, które złożyły wnioski do 31 grudnia 
2005 r.), do dokonania obowiązku aktuali-
zacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego 
ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwa-
lifikowanego 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 nale-
ży 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.

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 Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach na stronie https://mzuk.bip.
gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-nabo-
rach-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 Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe in-
formacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/335-04-35.

miejski zarząd usług  
komunalnych w Gliwicach,  

ul. strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika  

na stanowisku sprzątaczki 
w ośrodku wypoczynkowym czechowice 

przy ul. ziemięcickiej 62.
wymiar czasu pracy:
• od zaraz do 31 marca 

2021 r. – ½ etatu,
• od 1 kwietnia do 30 wrześ- 

nia każdego roku – pełny 
etat,

• od 1 października do 31 mar-
ca każdego roku – ½ etatu.

wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca 

wg harmonogramu, rów-
nież w soboty, niedziele 
i święta),

• umiejętność pracy w ze-
spole,

• stan zdrowia pozwalający 
na zatrudnienie na ww. 
stanowisku (w tym praca 
na wysokości do 3 metrów).

mile widziane:
• doświadczenie zawodowe 

na podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiąz-
ków pracownika na ww. sta-
nowisku będzie należało:
1. sprzątanie domków kem-

pingowych,
2. sprzątanie toalet na polu 

namiotowym i przy plaży.
3. sprzątanie pomieszczeń biu-

rowych oraz pomieszczeń 
socjalnych pracowników.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organi-

zacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwi-
cach przy ulicy Strzelców By-
tomskich 25c (telefon 32/335-
-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl, w terminie 
do 20 lutego 2021 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu re-
krutacji zgodnie z ustawą 
z 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych (t.j. 
DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte 
w składanych dokumentach 
aplikacyjnych będą przetwa-
rzane na potrzeby postępowa-
nia rekrutacyjnego. Admini-
stratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.

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 środowi-

skowych,
• 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 udostępnie-

nie danych z ewidencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na 

konto spraw zasądzonych.
wymagania:
• wykształcenie średnie ekonomiczne lub po-

krewne, mile widziane wyższe,
• przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe, 

mile widziane w branży zarządzania nierucho-
mościami,

• umiejętność analitycznego myślenia oraz wy-
ciągania wniosków, 

• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w ze-

spole, 
• 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 wy-
magania prosimy o przesłanie aplikacji (list moty-
wacyjny 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 niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

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 stanowi-
sku będzie należało:
• utrzymywanie aktualnej informacji o sieci w sys-

temie 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 teleko-
munikacyjnej,

• znajomość elementów infrastruktury LAN/MAN/
WAN/WLAN,

• postawa proaktywna, wykazywanie własnej inicja-
tywy 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 kom-

petencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwali-

fikacji 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 oświadcze-
niem 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 sekre-
tariacie 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 znisz-
czeniu.

nabór nr kD.210.7.2021.in-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników na stanowiska  

urzędnicze w wydziale informatyki  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (na stronie bip.gliwice.eu) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok po-
koju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pra-

cowników,  
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowi-

skach,  
• udziału w naborze osób z orze-

czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy 
składać do 23 lutego 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym 

Urzędu Miejskiego w Gli- 

wicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (de-
cyduje data wpływu oferty do 
urzędu),

• drogą elektroniczną pod wa-
runkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem plat-
formy e-PUAP. Do korespon-
dencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za 
datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia doku-
mentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr kD.210.8.2021.PP-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na stanowiska  
urzędnicze w wydziale Planowania  

Przestrzennego w pełnym wymiarze  
czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach (na stronie bip.gliwice.eu) 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego (III piętro, obok po-
koju 354).

w treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pra-

cowników,  
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orze-

czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy 
składać do 26 lutego 2021 r.: 
• osobiście w biurze podaw-

czym Urzędu Miejskiego w Gli- 

wicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (de-
cyduje data wpływu oferty do 
urzędu),

• drogą elektroniczną pod wa-
runkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem plat-
formy e-PUAP. Do korespon-
dencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za 
datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia doku-
mentów przez system e-PUAP. 

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

oferta pracy na stanowisko
kierowcy autobusu  

w Przedsiębiorstwie komunikacji 
miejskiej sp. z o.o. w Gliwicach 

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komu-

nikacji miejskiej według usta-
lonego rozkładu jazdy i har-
monogramu pracy, obsługa 
przystanków wraz z wymianą 
pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz 

ze świadectwem kwalifikacji 
zawodowej potwierdzającej 
ukończenie szkolenia okreso-
wego lub uzyskanie kwalifikacji 
wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wy-
konywania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglome-
racji katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w pro-
wadzeniu autobusu w transporcie 
miejskim.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• odpowiedzialność, obowiąz-

kowość, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejęt-
ność pracy w zespole, dobry 
poziom kompetencji osobo-
wościowych, społecznych  
i  poznawczych menedżerskich.

wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys,
• kserokopie dokumentów po- 

twierdzających staż pracy 
oraz kwalifikacje (prawo jazdy, 
świadectwo kwalifikacji zawo-
dowej).

miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać 
w sekretariacie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią w Gliwicach przy ul. Chorzow-
skiej 150 w godzinach od 7.00 do 
15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do 
odpowiedzi jedynie na wybra-
ne aplikacje. Informujemy, że 
skontaktujemy się z wybranymi 
kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarza-
nie moich danych osobowych za-
wartych w mojej ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2015 r., 
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/33-04-635.

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
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oGłoszEnia
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki mieszkaniowej

ul. nowy świaT 14D, lokal nr 3, parter, pow. 
30,91 m2, pokój, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 9.15
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 92 900,00 zł
wadium: 9300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. wolności 66, lokal nr 1, parter, pow. 
52,10 m2 + piwnica: 5,40 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, przedpokój, łazienka, komórka, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 145 400,00 zł
wadium: 14 600,00 zł
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 anek-
sem 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 Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 40 000,00 zł
wadium: 4000,00 zł
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 sta-
nowiącego część wspólną nieruchomości 
odbywa się z klatki schodowej), lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 13.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 41 700,00 zł
wadium: 4200,00 zł
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 general-
nego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 9.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej 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, przed-
pokój, wc, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 11.15
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej 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 Miesz-
kaniowej 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 oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej 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 część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 13.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej 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.

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 Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 449 300,00 zł
wadium: 45 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. kunickiEGo, garaż nr 7, parter, pow. 
24,05 m2, 1 pomieszczenie, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 10.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 18 000,00 zł
wadium: 1800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. Bł. czEsława 50, lokal nr i, parter, pow. 
16,47 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 22 lutego 2021 r., godz. 12.15
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 51 300,00 zł
wadium: 5200,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 16 lutego 2021 r.

ul. święTokrzyska 1, lokal nr i, parter, pow. 
124,78 m2, 9 pomieszczeń, wc, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 9.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej 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 general-
nego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 10.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej 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 po-
mieszczenia, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 12.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej 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 oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej 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.

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 usługo-
wym o numerze ewid. 2250, o pow. użytkowej 
1630,81 m2, położonym przy ul. stanisława mo-
niuszki 13 w Gliwicach, dla których prowadzona 
jest księga wieczysta nr Gl1G/00058759/3.
Termin przetargu: 23 lutego 2021 r., godz. 14.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami 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.

-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 
Ligota Zabrska, oznaczonych geodezyjnie jako:
• działki nr 36/4 o pow. 0,0246 ha i 37 o pow. 

0,1036 ha, zapisane w księdze wieczystej  
kw nr Gl1G/00040917/0, 

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

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

• działki nr 41 o pow. 0,1704 ha i 42 o pow. 
0,1452 ha, zapisane w księdze wieczystej  
kw nr Gl1G/00041905/0, 

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

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

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

ko 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 Nieru-
chomościami 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. 

-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości:
• działka nr 560, obr. szobiszowice, o pow.  

0,0497 ha, kw nr Gl1G/00024024/4, użytek B 
– tereny mieszkaniowe, położona przy ul. my-
śliwskiej w Gliwicach.

Termin przetargu: 3 marca 2021 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 151 900,00 zł
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.).
wadium: 15 190,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 lutego 2021 r. 

-------------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 515, obręb Przedmieście, położonej  

w Gliwicach na północ ul. Daszyńskiego, sta-
nowiącej własność miasta Gliwice, użytki: 
riiia – grunty orne, o pow. 0,5268 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00036169/0.

Termin przetargu: 15 marca 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 060 600,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
wadium: 106 060,00 zł
Termin wpłaty wadium: 9 marca 2021 r.

-------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku:
• prawo użytkowania wieczystego Gminy Gliwi-

ce 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, stano-
wiącego własność Gminy Gliwice, wpisane do 
kw Gl1G/00061551/9, użytek Bi – inne tereny 
zabudowane.

Termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami 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.) nierucho-
mość obejmująca działkę nr 216, obręb Centrum, zwolniona jest od 
opodatkowania podatkiem VAT.
wadium: 59 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 24 marca 2021 r. 

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

urzędu miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / sprzedaż nierucho-
mości i przetargi na wysokość czynszu. lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: http://

msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy wydziału Gospodarki  

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

*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „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).

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

że w siedzibie urzędu miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu miejskie-
go w Gliwicach (www.gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej wia-
domości wykazy zawierające nie-
ruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku zakładu Gospodarki mieszkaniowej 
w Gliwicach przy placu inwalidów wojennych 12 
zostały podane do publicznej wiadomości nw.

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność miasta Gliwice:
• wykaz nr 8/2021 do 18 lutego 2021 r.,
• wykaz nr 9/2021 do 18 lutego 2021 r.,
• wykaz nr 13/2021 do 18 lutego 2021 r.,
• wykaz nr 16/2021 do 18 lutego 2021 r.,
• wykaz nr 22/2021 do 18 lutego 2021 r.

wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/783/2020 do 22 lutego 2021 r.,
• nr ZGM/13/2021 do 23 lutego 2021 r.,
• nr ZGM/14/2021 do 23 lutego 2021 r.
Powyższe wykazy dostępne są pod adresem: 
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-komu-
nalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność miasta 
Gliwice:
• nr 5/2021 do 19 lutego 2021 r.,
• nr 10/2021 do 22 lutego 2021 r.,
• nr 11/2021 do 22 lutego 2021 r.,
• nr 12/2021 do 19 lutego 2021 r.
Powyższe wykazy dostępne są pod adresem: 
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/

preZyDent  
miaSta GLiWice

informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
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chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

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.

 dostępu do internetu,
 konta na platformie ePuaP,  
 Profilu zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePuaP (elektroniczna Platforma usług administracji Publicznej) lub/i platformie sEkaP (platforma 
elektronicznych usług publicznych województwa śląskiego), GEPar, login.gov.pl.

Posiadając Profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy analityczno-rozrachunkowej (GEPar), czyli sprawdzić i opłacić podatki 
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 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 elektro-
nicznie znajdziesz na stronie internetowej: https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne.

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

