
gl
iw

ic
e.

eu

Tygodnik
bezpłatny
06|2022
{#1095}
10.02.2022
ISSN: 1642-1108

Przeciwpowodziowe
działania miasta

>> 12>> 7>> 4–5

z miasta
Czas na rejestrację
w CEEB

zakochaj się
w Gliwicach

walEntynki EkoloGia

>> 3fo
t. 

A.
 Sz

la
ch

ta
 / 

UM
 G

liw
ice

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
https://gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 06/2022 (1095), 10 lutego 20222

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji  
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.  
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.

miejski serwis informacyjny – Gliwice
wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,   
e-mail: kom@um.gliwice.pl, gliwice.eu 
Redakcja: Joanna Lenczowska (redaktor naczelny), tel. 32/293-11-74, e-mail: lenczowska_j@um.gliwice.pl,  
Katarzyna Kozub-Kulik (zastępca red. naczelnego), Monika Foltyn, Magdalena Mickielewicz 
ogłoszenia/dystrybucja: Małgorzata Kazek-Baranowska, tel. 32/238-55-44, e-mail: ogloszenia@um.gliwice.pl
skład/grafika: Tomasz Królik, tel. 32/238-56-03, e-mail: krolik_t@um.gliwice.pl
nakład: 21 000 egzemplarzy. Druk: AGORA POLIGRAFIA, Warszawa

aktualnośCi

zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji lub sformułowanie pozwu 
mogą być problematyczne dla osób, które samodzielnie szukają rozwiązań. Dlatego pomoc oferują specjaliści poradnictwa oby-
watelskiego i mediacji, radcy prawni i adwokaci działający w Gliwicach w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego. warto skorzystać z ich wsparcia. ze względu na pandemię porady są świadczone głównie zdalnie.

ważne dla kierowców

w sobotę, 12 lutego, ruszą nowe linie metropolitalne – in-
formuje zarząd transportu metropolitalnego. linia m100 
połączy Gliwice z sośnicowicami, natomiast m104 Gliwi-
ce ze stanicą w gminie Pilchowice. tego dnia uruchomiona 
zostanie także nowa linia 693 łącząca Żerniki z osiedlami 
waryńskiego, kopernika i obrońców Pokoju.
Nowe połączenia to odpowiedź na wnio-
ski mieszkańców dotyczące m.in. uspraw-
nienia funkcjonowania komunikacji miej-
skiej pomiędzy gliwickimi osiedlami oraz 
mniejszymi miejscowościami. Również  
12 lutego zacznie kursować sfinansowa-
na przez Miasto Gliwice linia 693, która 
połączy Żerniki z osiedlami Waryńskiego, 
Kopernika i Obrońców Pokoju. Dzięki tej 
linii pasażerowie będą mogli szybciej 
dotrzeć z osiedli m.in. do pracy w strefie 
ekonomicznej.

Zmieni się trasa linii 60. Na prośbę miesz-
kańców o uruchomienie bezpośrednich 
połączeń z Trynku na targowisko i cmen-
tarz Lipowy, od 12 lutego linia 60 będzie 
kursować z Trynku, przez centrum miasta, 
aż na Zatorze. Oprócz tego częściej pojadą 
linie 59 i 202.

Zarząd Transportu Metropolitalnego 
informuje również, że 12 lutego uru-
chomiona zostanie linia m28, która 
połączy Piekary Śląskie z Katowicami, 

a w późniejszym terminie m.in. linie: 
M15, M17, M25, M26 i M103. Ich trasy 
mają przebiegać przez Bobrowniki, By-
tom, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Imielin, 
Katowice, Lędziny, Mysłowice, Piekary 
Śląskie, Psary, Siemianowice Śląskie, 
Sławków, Sosnowiec i Tychy. Pozostałe 
metrolinie będą uruchamiane w kolej-
nych miesiącach, niezależnie od tego 
przetargu. M-ki kursować będą przez 
sześć gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Dotychczas uruchomiono  
12 linii metropolitalnych, które połączyły 
24 miasta GZM. Docelowo ma ich być 31.

w okresie ferii zmieni się rozkład 
jazdy komunikacji miejskiej. od 
14 do 18 lutego oraz od 21 do 25 
lutego będą obowiązywały roz-
kłady jazdy ważne w dni robocze 
(nieszkolne/niewakacyjne).

Więcej informacji na ten temat oraz 
rozkłady jazdy można znaleźć na stronie 
internetowej rj.metropoliaztm.pl.  (mf)

trwa budowa wielopoziomowego parkingu narodowego 
instytutu onkologii w Gliwicach. według planów inwestycja 
ma się zakończyć w lipcu. Do tego czasu kierowcy muszą 
zwracać uwagę na zmienioną organizację ruchu. 

Do czasu zakończenia inwestycji po-
wstającej od strony ul. Sienkiewicza 
trzeba się liczyć ze zmniejszeniem licz-
by miejsc parkingowych oraz zmianami 
w organizacji ruchu – na ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej obowiązuje jeden 
kierunek ruchu, wyłącznie w stronę  
ul. Jana Śliwki. Zmiana dotyczy odcinka 
od ul. Berbeckiego do skrzyżowania ulic 
Wybrzeże Armii Krajowej z Jana Śliwki 
i potrwa najprawdopodobniej do czasu 

zakończenia budowy parkingu, czyli do 
lipca. Warto poczekać – po zakończeniu 
prac zwiększy się komfort osób odwie-
dzających i pracujących w placówce – 
nowy 5-poziomowy parking pomieści 
800 samochodów, w tym 32 dla osób 
niepełnosprawnych. Koszt inwestycji 
to ponad 24 mln zł. Jest ona w całości 
finansowana ze środków własnych Na-
rodowego Instytutu Onkologii w Gliwi-
cach. (mf)

nieodpłatna pomoc prawna obejmuje 
wsparcie w zakresie: prawa pracy, prawa 
cywilnego, prawa karnego, prawa admini-
stracyjnego, prawa rodzinnego i opiekuń-
czego, prawa celnego, dewizowego i han-
dlowego, przygotowania do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej,  
prawa podatkowego (również w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej), 
ubezpieczenia społecznego, mediacji.

w związku z pandemią od 1 stycznia 
do odwołania porady prawne orga-
nizowane przez ośrodek Pomocy 
społecznej w Gliwicach, ośrodek 

interwencji kryzysowej w Gliwicach 
i stowarzyszenie „sursum Corda” 
udzielane są za pośrednictwem 
środków komunikacji na odległość 
(zdalnie, przez telefon).

Zapisy na bezpłatne zdalne porady prawne 
odbywają się za pośrednictwem infolinii 
Nieodpłatnych Porad Prawnych, prowa-
dzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gliwicach pod numerem telefonu 517-
081-054. Infolinia czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8.30 do 
10.30, ale kontaktować można się także za 
pomocą poczty elektronicznej – na adres 

npp_gliwice@ops.gliwice.eu można wy-
słać informację o chęci umówienia się na 
konsultację telefoniczną z prawnikiem lub 
adwokatem. Zadanie realizowane jest ze 
środków budżetu państwa.

Porady prawne 
przy ul. okopowej:
Od 7 lutego w każdy poniedziałek w godz. 
od 14.00 do 15.00 z darmowych porad 
prawnych można korzystać również w gli-
wickiej Izbie Wytrzeźwień przy ul. Oko-
powej 6, które organizuje Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych. 

uwaga! w izbie wytrzeźwień porady 
są udzielane na miejscu, jednak każdą 
wizytę tRzEBa umówić pod numerem 
telefonu 32/335-04-93.

– Potrzebujący najczęściej szukają u nas 
pomocy w takich tematach jak alimenty, 
rozwody, sprawy mieszkaniowe i czynszo-
we. Porady prawne w naszym punkcie za-
wsze cieszyły się dużym zainteresowaniem 
– mówi Małgorzata Panek, kierownik Izby. 
W związku z pandemią osoby przychodzą-
ce na spotkanie z radcą prawnym proszone 
są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
i reżimu sanitarnego.  (mf)

Jak skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

trwa budowa wielopoziomowego 
parkingu przy ul. sienkiewicza
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kolejny fragment  
ul. wybrzeże armii 
krajowej obecnie jest 
jednokierunkowy

nowe linie autobusowe
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Podróże po literaturze
Jak co roku sporo atrakcji przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna – 
tym razem pod znakiem zimowych podróży po literaturze. Uczestnicy 
bibliotecznych spotkań odwiedzą m.in. Kubę, Japonię, Antarktydę, 
Wenecję i Chiny. W każdej z filii biblioteki na dzieci i młodzież będą 
czekały warsztaty, spotkania, gry i zabawy o przeróżnej tematyce. Bę-
dzie można też zmierzyć się z zagadkami, poćwiczyć spostrzegawczość, 
logiczne myślenie oraz zwinność i zdolności manualne. Szczegółowy 
program ferii dostępny jest na stronie: biblioteka.gliwice.pl w zakładce 
AKTUALNOŚCI. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, 
ale w niektórych – ze względu na ograniczoną liczbę uczestników – 
trzeba będzie zarezerwować miejsce (zapisy bezpośrednio w filiach 
organizujących zajęcia). Pamiętajcie – w zimowe poranki i popołudnia 
w Bibliotece zawsze jest ciepła atmosfera!

Coolturalne ferie ze stacją
Stacja Artystyczna Rynek i Stowarzyszenie GTW zapraszają na 
COOLturalne Ferie ze Stacją. Przed nami dwa tematyczne tygo-
dnie pod hasłami: kosmos i warsztat artysty. Podczas kosmicznych 
warsztatów powstanie rakieta i układ słoneczny! W programie 
również doświadczenia i eksperymenty dla młodych naukowców. 
Z kolei podczas warsztatów artysty będą tworzone m.in. maski 
i rzeźby, pudełka i zakładki. Zaplanowano również spacer po 
Gliwicach z przewodnikiem, odwiedziny w lokalnych galeriach 
sztuki oraz pracowniach artystów. W wydarzeniach mogą wziąć 
udział dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Więcej informacji na temat 
zapisów można znaleźć na stronie internetowej gtwgliwice.pl 
oraz uzyskać pod numerem telefonu 504-676-972 (w godzinach 
10.00–17.00) lub pisząc na adres e-mail zapisysar@gmail.com.

Ferie w mDk
Ofertę zajęć feryjnych 
dla dzieci i młodzieży 
przygotował też Mło-
dzieżowy Dom Kultury 
w Gliwicach mieszczący 
się przy ul. Barlickiego 3. 
Jak zwykle będą to zaję-
cia twórcze, prowadzone 
przez nauczycieli MDK. 
Zaplanowano warsztaty 
majsterkowania i foto-
grafii otworkowej, zaję-
cia muzyczne, teatralne, 
graficzne oraz plastyczne. 
Na każde z nich można się 
zapisać, korzystając z in-
ternetowego formularza 
zgłoszeń, który znajduje 
się na stronie mdk.gliwi-
ce.pl. Więcej informacji 
na ten temat można uzy-
skać na stronie interne-
towej oraz pod numerem 
telefonu 32/232-69-54. 
Zapisy trwają!

Przygoda z teatrem
Dobrym pomysłem 
na ferie jest skorzy-
stanie z ciekawej 
oferty Teatru Miej-
skiego w Gliwicach. 
Dzieci spędzające 
zimę w mieście mogą 
zwiedzić teatr z Zuzią 
i Filipem – teatralny-
mi królikami. Odbędą się też warsztaty teatru kamishibai oraz 
spektakle „Dzieci z Bullerbyn” i „Przygody tomka sawyera” dla 
grup zorganizowanych. Widzowie indywidualni będą mogli zoba-
czyć spektakl „malutka Czarownica”, któremu towarzyszyć będą 
warsztaty magiczne oraz spektakl „Przygody tomka sawyera”, po 
którym odbędzie się spotkanie z aktorami i… warsztaty malowania 
płotu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie interne-
towej teatr.gliwice.pl w zakładce FERIE ZIMOWE 2022.

Filmowe zimowisko
Od 11 do 27 lutego Sce-
na Bajka – Kino Amok 
zaprasza na Filmowe 
Zimowisko. Przygotuj-
cie się na kinowe pod-
wieczorki dla rodziny, 
filmowe przeboje i fa-
milijny seans z muzyką 
na żywo. Organizatorzy 
szczególnie gorąco zapraszają na seans 27 lutego „Człowiek 
o kamiennej twarzy” Bustera Keatona, jednego z największych 
komików kina niemego. Brzmi intrygująco? Warto sprawdzić 
szczegóły Filmowego Zimowiska na stronie internetowej 
amok.gliwice.pl w zakładce WYDARZENIA.

na szlaku rzeźb i rzeźbiarzy
Tegoroczne ferie z Muzeum zaplano-
wano na szlaku rzeźb i rzeźbiarzy. Od 
15 do 22 lutego uczestnicy bezpłatnych 
muzealnych warsztatów będą mogli 
przyjrzeć się pracy rzeźbiarzy, którzy 
z gliny  i kamienia potrafią wyczarować 
prawdziwe dzieła sztuki. Będzie moż-
na odkryć język, jakim przemawiają 
rzeźby i wyruszyć na wirtualny spacer 
po Gliwicach, w poszukiwaniu najpiękniejszych rzeźbiarskich 
realizacji. Zajęcia „Gliwice wyrzeźbione. śladami rzeźbiarzy i poł. 
XX w. w przestrzeni miasta” oraz „Jak patrzeć na rzeźbę, aby 
ją zobaczyć” realizowane będą on-line, na platformie ZOOM. 
Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 783-560-006.

Piruety na lodowisku
Wszystkich lu-
biących aktyw-
ność lodowisko 
„Tafla” przy ul. 
Akademickiej 
zaprasza na 
c o d z i e n n ą 
ślizgawkę – 
w poniedziałki 
i  n i e d z i e l e 
w godz. od 8.00 do 18.00, a od wtorku do soboty w godz. 
od 8.00 do 19.30. Pamiętajcie, że po każdej ślizgawce jest 
półgodzinna przerwa techniczna, potrzebna na wygładzenie 
lodu dla kolejnych miłośników łyżwiarstwa. Bilet wstępu 
kosztuje od 5 do 14 zł. Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej www.polsl.pl, w zakładce Uczelnia 
(jednostki ogólnouczelniane i usługowe – ośrodek sportu).

niE PRzEGaP

Ferie zbliżają się wielkimi krokami. w Gliwicach, jak co roku, sporo będzie się działo! aby umilić czas 
dzieciom i młodzieży spędzającej ferie w mieście, przygotowano szereg atrakcji. warto zapoznać 
się z ofertą i skorzystać z warsztatów, spotkań, wycieczek lub zajęć sportowo-kulturalnych. każdy 
znajdzie coś dla siebie!

uwaga! w związku 
z dynamiczną sytu-
acją epidemiczną 
warto na bieżąco mo-
nitorować aktualność 
ofert poszczególnych 
placówek. (mf)
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z miasta

wody opadowe to ważny zasób! warto je odzyskiwać i wykorzystywać, by ograniczać skutki zmian klimatu, które coraz 
częściej manifestują się gwałtownymi ulewami, zalewaniem i powodziami, a także okresowymi suszami. Gliwickim 
rozwiązaniem wspierającym skuteczne i efektywne zarządzanie deszczówką jest budowa elektronicznego systemu po-
zyskującego i przetwarzającego dane z urządzeń pomiarowych zamontowanych na terenie miasta. system ten wykona 
dla Gliwic wyłoniona w przetargu spółka REtEnCJaPl z Gdańska.
W ciągu najbliższego roku fir-
ma ta przygotuje i zainstaluje 
w newralgicznych punktach 
gliwickiej sieci kanalizacji desz-
czowej urządzenia oraz stacje 
pomiarowe i hydrologiczne, 
składające się wraz z aplikacją 
i elektroniczną bazą danych na 
system monitorowania wyso-
kości opadów i poziomu wody 
w Kłodnicy, jej dopływach 
i w zbiornikach retencyjnych oraz 
na system pomiaru przepływu 
wody w kanalizacji deszczowej. 
RETENCJAPL wykona również 
cyfrowy model hydrodynamicz-
ny pozwalający na symulowanie 
pracy sieci odwodnieniowej dla 
różnych scenariuszy opadowych. 
W ten sposób Gliwice będą lepiej 
przygotowane na nagłe zdarze-

nia pogodowe – szczególnie 
gwałtowne deszcze nawalne, 
miejscowe podtopienia lub fale 
powodziowe. Całość dopełni 
oprogramowanie pozwalające na 
ewidencjonowanie i zarządzanie 
eksploatacją systemu kanalizacji 
deszczowej. 

tak nowoczesne 
podejście nie jest 
jeszcze w Polsce po-
wszechne. Gliwice 
dołączą do wąskiej 
grupy samorządów, 
w których stawia 
się na inteligentny 
system zarządzania 
siecią kanalizacji 
deszczowej.

Cyfrowe zarządzanie deszczówką 
ułatwi zarówno nadzór nad nią, 
jak i kompleksowe planowanie 
przyszłych miejskich inwestycji 
związanych z modernizacją lub 

budową infrastruktury odwod-
nieniowej. Obecnie znaczna 
część Gliwic posiada już system 
kanalizacji deszczowej, tereny 
odwadniane są ponadto za po-
mocą rowów, niemniej w rejonie 
ścisłego, szczelnie zabudowanego 
centrum – na starówce – istnieje 
system kanalizacji ogólnospław-
nej, do której spływają zarówno 
ścieki, jak i wody opadowe. 
Działanie tego systemu w razie 
gwałtownych deszczy nawalnych 
może zostać zakłócone, a jednym 
ze sposobów zapobieżenia tej 
sytuacji jest stworzenie elektro-
nicznego systemu monitorowania 
przepustowości kanałów i prze-
pływu wody do zbiorników re-

tencyjnych. W ten sposób w pełni 
cyfrowe podejście do gospodaro-
wania wodami gwarantuje wyższy 
poziom bezpieczeństwa miastu 
i jego mieszkańcom.

Koszt prac związanych z budową 
inteligentnego systemu zarzadza-
nia siecią kanalizacji deszczowej 
to niemal 4,2 mln zł. Zadanie 
będzie realizowane w ramach  
II etapu projektu „Poprawa stanu 
bezpieczeństwa przeciwpowo-
dziowego dla Miasta Gliwice 
poprzez modernizację i rozbu-
dowę systemu gospodarowania 
wodami opadowymi” objętego 
dofinansowaniem unijnym w wy-
sokości 2,9 mln zł.  (kik)

Gliwice będą cyfrowo zarządzać deszczówką
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Decyzje przeznaczone są dla 
wszystkich osób fizycznych 
będących podatnikami. Gdy 
nieruchomość objęta jest współ-
własnością, każdy ze współwła-
ścicieli dostanie swój egzemplarz 
decyzji. Wskazany w niej podatek 
jest ustalony w jednej kwocie dla 
wszystkich współwłaścicieli, a nie 
odrębnie dla każdego z nich.

Decyzje podatkowe będą – po-
dobnie jak w latach ubiegłych 
– doręczane przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w dni robo-
cze w godzinach popołudnio-
wych oraz w soboty od godzin 
porannych – zawsze najpóźniej 
do godziny 20.00. Pracownicy 
magistratu przynoszący kore-
spondencje nie są uprawnieni 
do przyjmowania wpłat podatku.

W przypadku nieobecności 
adresata, pracownicy będą kil-
kukrotnie podejmowali próby 
skutecznego doręczenia decyzji 
(ze względu na stan epidemii 
wyłączono możliwość awizo-
wania przesyłek i ich odbioru 
w urzędzie).

termin wpłaty pierw-
szej raty podatków 
upływa 15 marca. Dla 
wielu mieszkańców 
będzie to jedyny ter-
min zapłaty. Jeżeli bo-
wiem kwota podatku 
nie przekracza 100 zł, 
to podatek płaci się 
jednorazowo właśnie 
w tym terminie.

Decyzje będą zawierały indywi-
dualny numer rachunku banko-
wego, na który można dokonać 
wpłaty tradycyjnym przelewem, 
na poczcie lub w innych placów-
kach świadczących tego typu 
usługi, poprzez profil zaufany 
z wykorzystaniem Gliwickiej 
Elektronicznej Platformy Anali-
tyczno-Rozrachunkowej GEPAR 
(szczegóły na stronie gepar.gli-
wice.eu).

oD 1 styCznia 2022 R.  
uRzĄD miEJski  
oBsŁuGuJE Bank 
millEnnium s.a.,  
zmiEniŁy siĘ wiĘC  
numERy RaCHun-
kÓw BankowyCH.

Przypominamy, że w urzędzie 
miejskim nie jest możliwe 
dokonywanie wpłat podat-
kowych!

wpłaty gotówkowe na 
konta urzędu, bez prowizji, 
możliwe są we wszystkich 
placówkach Poczty Polskiej 
na terenie Gliwic. Jednocze-
śnie, w związku ze zmianą 
banku, nie ma możliwości 
bezprowizyjnej wpłaty go-

tówkowej na rachunki urzę-
du miejskiego w placówkach  
inG Banku śląskiego s.a.!

W tym samym czasie i na tych 
samych zasadach pracownicy 
UM będą doręczali mieszkań-
com zawiadomienia o zmianach 
indywidualnych rachunków 
bankowych w zakresie opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 (al)

Pierwszy kwartał to czas tradycyjnych rozliczeń podatkowych. od  
11 lutego mieszkańcy płacący podatek od nieruchomości, podatek rolny 
lub leśny będą otrzymywać decyzje o wysokości opłat na ten rok. warto 
zwrócić uwagę, że zmienił się bank obsługujący urząd miejski.
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Decyzje z dostawą do domu

adam neumann 
prezydent Gliwic
– Podpisaliśmy umowę na budowę inteligentnego systemu 
zarządzania siecią kanalizacji deszczowej. Wpisuje się ona 
w wachlarz zadań podejmowanych przez miasto na rzecz 
zapobiegania podtopieniom, powodziom i okresowym suszom. 
Zadanie jest unikatowe w skali Polski – niewiele miast dysponu-
je takim systemem. Cyfrowe zarządzanie deszczówką to nowa 
jakość w gospodarowaniu wodami opadowymi i planowaniu 
przyszłych miejskich inwestycji związanych z infrastrukturą 
odwodnieniową.

https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
https://gepar.gliwice.eu/plip/index.php%3Ft%3D10
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Po otrzymaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, miasto kontynuuje prace przy tworzeniu suchego zbiornika 
retencyjnego na potoku wójtowianka. zbiornik ma zabezpieczyć centrum miasta przed powodzią, ale na co dzień 
będzie służył mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i rekreacji.

Zbiornik retencyjny z niezbęd-
nymi urządzeniami hydrotech-
nicznymi powstanie na potoku 
Wójtowianka, na tzw. Wilczych 
Dołach, pomiędzy osiedlem 
Sikornik a obwodnicą miejską. 
Będzie chronić przed zalaniem 
część śródmieścia. Obecnie 
w trakcie intensywnych opadów 
wezbrane wody Wójtowianki 
i Ostropki nie są w stanie po-
mieścić się w wąskim, podziem-
nym kanale prowadzącym do 
rzeki Kłodnicy, zalewają szpital, 
teatr, ulice, budynki mieszkalne 
i parkingi. 

Nowy zbiornik przeciwpowo-
dziowy będzie elementem 
kompleksowego miejskiego 
systemu ochrony Gliwic przed 
powodziami, ale nie tylko. 
Prezydent Gliwic zadecydował, 
że – zgodnie z oczekiwaniami 
wyrażanymi przez mieszkań-
ców – teren zyska dodatkową 
funkcję i będzie służyć gliwicza-
nom na co dzień jako miejsce 
wypoczynku i rekreacji.

teren będzie 
atrakcyjny  
i otwarty dla 
mieszkańców

Inwestycja obejmie w sumie  
10 hektarów, a zieleń pokrywać 
będzie docelowo 70% tego 
obszaru (tylko 1,3% zajmą 
elementy betonowe). Suchy 
zbiornik retencyjny zostanie tak 
ukształtowany, że będzie mógł 
być w bezpieczny sposób wyko-
rzystywany przez mieszkańców 
w różnym wieku. 

W efekcie gliwiczanie będą zde-
cydowanie lepiej chronieni przed 
powodziami, a równocześnie 
zyskają nową ogólnodostępną 
miejską przestrzeń o charakte-

rze parkowym, ze ścieżkami dla 
rowerzystów i pieszych. Przewi-
dziano miejsca wypoczynku i róż-
ne elementy małej architektury 
– m.in. ławki, leżaki, specjalne 
podesty z miejscami do siedzenia 
i plenerowymi meblami, wiatę 
czy stoliki piknikowe. Zaplanowa-
no plac zabaw i siłownię. 

Posadzona zostanie bardzo 
duża liczba nowych roślin – 
drzew, krzewów i bylin. Pojawi 
się też m.in. roślinność łąkowa 
czy rośliny pnące. Zostaną 
dobrane odpowiednie gatunki 
dostosowane do panujących 
warunków, cieszące oczy space-
rowiczów, ale pożyteczne także 
dla owadów i małych zwierząt. 
Koncepcję zagospodarowania 
terenu przygotowała ta sama 
firma, która sporządziła projekt 
modernizacji parku Chrobrego 
przy hali Arena.

Prace  
nabierają 
tempa

Teren budowy został już ogro-
dzony i – zgodnie z przepisami 
– sprawdzony przez archeologów. 
Obecnie prowadzona jest nie-
zbędna wycinka drzew i innych 
roślin. Chodzi w przeważającej 
liczbie o niewielkie drzewa oraz 
krzewy porastające koryto poto-
ku na odcinku, na którym ma po-
wstać zbiornik retencyjny. Cenne, 
duże drzewa rosnące w bezpo-
średnim sąsiedztwie niecki zo-
staną zachowane i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 

Miasto ma zgodę na realizację in-
westycji wydaną przez wojewodę 
śląskiego, uzyskaną na podstawie 
specustawy przeciwpowodzio-
wej. – Ta podstawowa decyzja 
wojewody pozwala na wycinkę 
drzew i krzewów na wskazanym 
terenie objętym inwestycją. Są 
jednak pewne warunki. Prze-
prowadzony został monitoring 
przyrodniczy i konieczne było po-
zyskanie tzw. decyzji derogacyjnej 
zezwalającej na odstępstwa od 
zakazów dotyczących ingerencji 
w środowisko ptaków na terenie 
całej inwestycji, w tym m.in. na 
terenie jednej z działek, gdzie 
zlokalizowano gniazda i dziuple. 
Taką decyzję dla inwestycji otrzy-
maliśmy, podobnie jak decyzję 
derogacyjną dotyczącą płazów 
i gadów. Wydała ją Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

a następnie utrzymała w mocy 
Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska – informuje Elżbieta 
Chrząszcz, zastępca naczelnika 
Wydziału Gospodarowania Wo-
dami Urzędu Miejskiego. 

Kolejnym krokiem będą prace 
ziemne związane z kształtowa-

niem terenu. Budowa zbiornika 
retencyjnego ma kosztować około 
16,5 mln zł, z tego 85% zostanie 
pokryte ze środków unijnych, ale 
kwota ta może jeszcze ulec zmia-
nie. Wsparcie z Unii Europejskiej 
w wysokości około 6 mln zł miasto 
pozyskało także na zagospodaro-
wanie terenu.  (UM)

na wójtowiance powstaje  
zbiornik retencyjny 
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Do połowy roku na terenie gliwickiego portu – w marinie Gliwice – stacjonuje pływające muzeum przypo-
minające m.in. o historii kanału Gliwickiego. utworzone przed 3 laty w ramach unijnego przedsięwzięcia, 
otrzymało pod koniec stycznia wyróżnienie zarządu województwa opolskiego i tytuł „Projektu na medal”. 
mobilne „muzeum na barce”, pokazujące filmy, zdjęcia i archiwalne materiały dotyczące historii żeglugi 
śródlądowej w regionie Górnego śląska i opolszczyzny, w sezonie letnim cumuje w opolskim ujeździe.
Multimedialna i pływająca pla-
cówka, powstała z inicjatywy 
gliwickiej mariny, gromadzi 
w jednym miejscu i dokumentu-
je historię powstania i rozwoju 
żeglugi śródlądowej na terenie 
województw śląskiego i opolskie-
go w dwóch ostatnich wiekach. 
W posadowionym na platformie 
wodnym muzeum można m.in. 
obejrzeć kolekcjonerskie zdjęcia 
i filmy z okresu budowy Kanału 
Gliwickiego – najnowocześniej-
szej europejskiej drogi śródlą-
dowej końca lat 30. XX stulecia. 

Zwiedzanie muzeum cumującego 
obecnie w gliwickim porcie może 
być jedną z atrakcji nadchodzą-
cych ferii zimowych. W tym celu 
warto kontaktować się z biurem 
Mariny Gliwice (ul. Portowa 28, 
tel. 608-010-383, e-mail: kon-
takt@marinagliwice.pl).

Przypomnijmy, że istniejąca od 
dekady Marina Gliwice uchodzi za 
pionierkę rozwoju i promocji że-
glugi wodnej na Górnym Śląsku. 
Coraz trudniej jednak pogodzić 
jej bezpieczne funkcjonowanie 

z działalnością nowoczesnego 
portu śródlądowego. – Gliwicki 
samorząd niezmiennie wspiera 
starania jej dalszego rozwoju 
na zaoferowanej do dzierżawy 
w ubiegłym roku większej miej-
skiej działce przy ul. Portowej. 
Współpracę tę umacnia podpi-
sane ostatnio porozumienie mię-
dzy miastem a Fundacją MESA, 

odpowiedzialną za powstanie 
nowej gliwickiej przystani moto-
rowodnej – podkreśla aleksandra 
wysocka, zastępczyni prezydenta 
Gliwic odpowiedzialna m.in. za 
gospodarowanie miejskimi nie-
ruchomościami. 

Realizacja postanowień porozu-
mienia pozwoli otworzyć etap 

prac projektowych, a następnie 
inwestycji drogowych i właści-
wych prac budowlanych. Ich 
efektem będzie nowoczesna, 
bezpieczna i w pełni dostępna 
dla osób z niepełnosprawno-
ściami przystań motorowodna 
z miejscem do obsługi turystów 
i podróżnych oraz strefą rekre-
acji.  (kik)

muzeum w marinie wyróżnione

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach rozpoczyna prace 
nad koncepcją niskoemisyjnej biogazowni, w której z bioodpadów 
mogłoby powstawać paliwo wykorzystywane m.in. w procesie ogrze-
wania lokali podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. w związku 
z tym zachęca do wypełniania anonimowych ankiet z istotnymi dla 
przedsięwzięcia pytaniami.
Stając naprzeciw wyzwaniom 
związanym z kryzysem klima-
tycznym oraz rosnącymi koszta-
mi energii pochodzącej z paliw 
kopalnych, miejska spółka PEC- 
-Gliwice podejmuje wiele działań, 
których celem jest wspomaganie 
gospodarki obiegu zamkniętego, 
ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla oraz zwiększenie udziału 
lokalnie dostępnych zasobów 
energii w produkcji ciepła i energii 
elektrycznej na potrzeby Gliwic. 
Ma to przybliżyć nasze miasto do 
osiągnięcia neutralności klima-
tycznej.

Czy wiesz, że z jednej półtora-
litrowej torebki bioodpadów 
produkuje się tyle gazu, że 
wystarczy do napędzenia au-
tobusu komunikacji miejskiej, 
który dzięki temu paliwu może 
przejechać aż 3 km?

Dzięki nowej inicjatywie, ekolo-
giczna i nowoczesna biogazownia 
może w przyszłości przetwarzać 

substancje biodegradowalne, 
w tym frakcję organiczną do 
postaci biogazu, który w dalszej 
kolejności będzie wykorzystywa-
ny jako paliwo. W tym systemie 
każdy mieszkaniec segregujący 
bioodpady jest zarówno wytwór-
cą, jak i potem konsumentem 
wytworzonego z nich paliwa, a co 
najważniejsze odnosi korzyści 
m.in. w postaci chociażby niskich 
cen wytworzenia ciepła i energii 
elektrycznej oraz niższych opłat 
za utylizację odpadów.

Poprawne przygotowanie 
koncepcji biogazowni wyma-
ga pozyskania wiarygodnych 
informacji o dostępnej ilości 
i charakterystyce surowców bio-
degradowalnych, które mogą zo-
stać pozyskane. Ma to kluczowe 
znaczenie dla doboru wielkości 
obiektu i jego parametrów tech-
nologicznych, a także określenia 
niezbędnych nakładów inwesty-
cyjnych i oszacowania poziomu 
opłacalności przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej zachęca gliwiczan, 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność w mieście oraz inne 
podmioty i osoby wytwarzające 
odpady biodegradowalne w Gli-
wicach do udziału w anonimo-
wym badaniu ankietowym, 
którego celem jest określenie 
potencjału możliwych frakcji 
biodegradowalnych, zarówno 
w zakresie ich ilości, jak i asor-
tymentu.

ankiety elektro-
niczne są dostępne 
na stronie interne-
towej www.pec.
gliwice.pl w dziale 
strefa klienta / Ru-
szyły prace koncep-
cyjne zeroemisyjnej 
biogazowni.

Przygotowano odrębne ankiety 
dotyczące powstawania odpa-

dów biodegradowalnych w róż-
nych miejscach, w tym m.in. 
w gospodarstwach domowych.

PEC jest zainteresowany in-
formacjami, które dotyczą:
 odpadów biodegradowal-

nych z restauracji, hoteli, 
stołówek i innych obiektów 
zbiorowego żywienia;

 odpadów biodegradowal-
nych z przemysłu spożywcze-
go, zakładów przetwórstwa 
mięsnego, mleczarni itp.;

 odpadów zielonych zebra-
nych z terenów miejskich 
i odebranych z gospodarstw 
indywidualnych;

 odpadów biodegradowal-
nych z rolnictwa i hodowli 
zwierząt;

 odpadów biodegradowal-
nych z sadownictwa.

Ankieta jest w pełni anonimowa, 
nie są zbierane dane osobowe ani 
też inne dane wrażliwe. Podane 
informacje zostaną wykorzystane 
wyłącznie w procesie studialnym 
zadania projektowego i szeroko 
rozumianej statystyki.

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej zachęca do udziału 
w ankiecie.
 

Biogaz z odpadów – weź udział w ankiecie 
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https://www.pec.gliwice.pl/
https://www.pec.gliwice.pl/
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zakochane Gliwice zachwycą – to pewne! Jak co roku zapraszamy was na walentynko-
wy spacer – atrakcji pod znakiem czerwonego serca nie zabraknie. Gliwice to przecież 
miasto, które się kocha!
Walentynkowy spacer warto za-
cząć od Rynku. Właśnie tam naj-
mocniej zabije serce miasta! Od 
12 do 14 lutego w godz. od 17.00 
do 23.00 Ratusz będzie prezento-
wał się iście świątecznie! Walen-
tynkowy klimat podkreślą – rzecz 
jasna – rozgrzane do czerwoności 
serca i równie gorąca atmosfera, 
a miłosnej scenerii do zdjęć nie 
zabraknie.

Na pierwsze swoje walentynki 
zaprasza zakochane w kulturze 
Centrum kultury Victoria! Już 
w sobotę, 12 lutego, w godz. od 
16.00 do 21.00 na płycie Rynku 
pojawi się wyjątkowe fotolu-
stro, które uwieczni szczęśliwe 
pary na wspólnej zakochanej 
fotografii – warto zdążyć, bo to 
niepowtarzalna okazja, a świe-
cący napis „LOVE” podkreśli wy-
jątkową scenografię centralnego 
miejsca naszego miasta. Tego 

samego wieczoru CKV zaprasza 
do stacji artystycznej Rynek 
na dwa wyjątkowe koncerty.

O godz. 18.30 zagrają The 
Branchers, przedstawiciele 
młodej polskiej sceny muzycz-
nej, zauważeni przez Katarzynę 
Nosowską. Dla gliwiczan artyści 
wykonają utwory z nadchodzą-
cej debiutanckiej płyty. O godz. 
20.00 w klimat jazzowej magii 
i swingowego luzu zakochane 
Gliwice wprowadzi zespół So-
mething Sweet Quartet, który 
w nietuzinkowych i nowocze-
snych aranżacjach zaprezentuje 
ponadczasowe przeboje o miło-
ści, ale nie tylko.

Na oba koncerty liczba miejsc 
jest ograniczona i obowiązują 
bezpłatne wejściówki dostęp-
ne w Stacji Artystycznej Rynek 
oraz do pobrania online na 

ckv-thebranchers.konfeo.com/
pl/groups (The Branchers) 
i ckv-ssq.konfeo.com/pl/groups 
(Something Sweet Quarter). Na 
wszystkich zakochanych uczest-
ników czekać będą słodkie 
niespodzianki jako nieodłączny 
element udanego Dnia Zakocha-
nych. Organizatorzy przekonu-
ją, że jeśli pozwolicie sobie na 
odrobinę walentynkowej magii 
i będziecie #blisko kultury, spę-
dzicie niezwykle udany wieczór!

Oczywiście podczas koncertów 
wymagane będzie zachowa-
nie wszystkich niezbędnych 
środków ostrożności: złożenie 
pisemnego oświadczenia, obo-
wiązkowe zasłonięcie ust i nosa 
oraz dezynfekcja rąk.

Zaglądnijcie też do tańczących 
faunów przy urzędzie miej-
skim. Podejrzewamy, że też są 
zakochane – z wzajemnością! 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 skutecznie o to zadbali.

Zakochana fotka na skwerze 
Doncaster, pięknie przystro-
jonym w walentynkowy klimat, 
to już niemal tradycja, podob-
nie zresztą jak na mostku za-
kochanych – tam dodatkowo 
możecie przypieczętować Wa-
szą miłość, zawieszając kłódkę, 
która ponoć już na zawsze wiąże 
serca zakochanym.

Na walentynkowe święto przy-
gotowuje się także Palmiarnia 
miejska. Gorące uczucia w tro-
pikach? – to jest to! Mało znana 
legenda mówi, że kto w Dzień 
Świętego Walentego odwiedzi 
gliwickie tropiki, zagwarantuje 
sobie stałość gorących uczuć 
na co najmniej najbliższy rok.  

Już od soboty, 12 lutego, 
w Palmiarni czekać będą na 
Was wesołe standy gotowe do 
wspólnych zdjęć.

to jak? umawiajcie się na 
zakochany spacer po Gliwi-
cach! 
 (UM)
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https://ckv-thebranchers.konfeo.com/pl/groups
https://ckv-thebranchers.konfeo.com/pl/groups
https://ckv-ssq.konfeo.com/pl/groups
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu 
z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, 
automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

   do 4 tys. zł – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych  
 posiadających certyfikat Solar Keymark.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej;

   do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej 
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed 
datą złożenia wniosku);
do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q 
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EkoloGia

DO KIEDY TRZEbA ZLIKwIDOwAĆ 
STARE KOTłY wĘgLOwE?

 do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007  
        a 2012 rokiem.

 do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku  
         i zostały włączone do eksploatacji przed  
       1 września 2017 r.

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

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

KIEDY ZłOŻYĆ wNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. 
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EkoloGia

DOTACJA Z wFOŚigw – pROgRAM „CZYSTE pOwIETRZE”

CENTRALNA EwIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKów (CEEb)

pORówNANIE DOFINANSOwAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego 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?
przy pOZIOMIE pODSTAwOwYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

przy pOZIOMIE pODwYŻSZONYM – do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu 
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł 
w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym);

przy pOZIOMIE NAJwYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu 
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł w go-
spodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego 
prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

KIEDY ZłOŻYĆ wNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, 
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

SZERSZE INFORMACJE: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),  
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 14.00–16.00), 
czystepowietrze.gov.pl.

właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do 
bazy CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzo-
ru Budowlanego. Masz na to czas do 30 czerwca. W przypadku nowo uruchomionych instalacji –  
14 dni od dnia ich pierwszego uruchomienia. UWAGA! Nowo uruchomione instalacje to również te, 
w których dokonano zmiany starego źródła ciepła na nowe, np. piec, kominek. 

Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest 
posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.
Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

pOłĄCZ DOTACJE Z MIASTA I wFOŚigw  
I uZYSKAJ DO 100% ZwROTu KOSZTów INwESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

zasiĘG miasto GliwiCE CaŁy kRaJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
obejmuje również budynki wielorodzinne  X

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 19,5 tys. zł

nabór ciągły i refundacja  
od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

dla kotłów gazowych  
do max. 10 tys. zł  
dla pomp ciepła

Od max. 13,5 tys. zł  
dla kotłów gazowych  
do max. 40,5 tys. zł  

dla pomp ciepła

https://ceeb.gov.pl/
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kultuRa

wystawa fotografii modowej, drugi wieczór teatro-
mana, a może koncert „polskich Beatlesów” w Ce-
chowni? w ten weekend będzie z czego wybierać! 
niech nie umknie waszej uwadze, że do naszego 
kulturalnego kalendarza dołącza także Centrum 
kultury Victoria.

wszystkie wydarzenia kulturalne są publiko-
wane na stronie kultura.gliwice.eu. Jesteś 
organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na 
naszą stronę poprzez formularz. 

piątek 11 lutego

 W Bibliotece Centralnej (ul. 
Kościuszki 17) o godz. 18.00 
rozpocznie się wernisaż wy-
stawy fotograficznej „Dwa 
kolory” Łukasza Droździka.

 wernisaż wystawy akwarel 
mariusza kuli rozpocznie się 
o godz. 18.00 w Centrum 3.0 
– Gliwickim Ośrodku Działań 
Społecznych (ul. Studzienna 6).

sobota 12 lutego
 Miło nam poinformować, że 

w ten weekend odbędą się 
pierwsze wydarzenia kultural-
ne organizowane przez nową 
instytucję kultury – Centrum 
Kultury Victoria. W Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4–5) od-
będą się dwa koncerty: o godz. 
18.30 zagrają the Branchers, 
a o godz. 20.00 something 
sweet Quartet.

 O godz. 19.00 w Teatrze Miej-
skim w Gliwicach rozpocznie 
się drugi już Wieczór Teatroma-
na. Tym razem publiczność zo-
baczy spektakl „amadeusz”, 
a po przedstawieniu porozma-
wia z jego twórcami.

 Wyjątkowa gratka dla fanów 
Beatlesów! Na godz. 19.00 za-
praszamy do Cechowni w No-
wych Gliwicach (ul. Bojkowska) 
na koncert walentynkowy 
the Postman – grupy wyko-
nującej utwory słynnej czwórki 
z Liverpoolu.

niedziela 13 lutego
 „Jeszcze mocniej mnie po-

kochaj” – to tytuł walentyn-
kowego koncertu w ramach 
PaskudoFonii. W podwórku 
przy ul. Bednarskiej 8 wystąpi 
marcin styczeń.

poza tym:

 Kino studyjne Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3) zaprasza na 
seanse w ramach Filmowego 
Zimowiska. W ten weekend bę-
dzie można zobaczyć dwa filmy 
– „skarb mikołajka” i „Dziki 
zachód Calamity Jane”.

 Kto jeszcze nie zobaczył wy-
stawy „najwyższej próby! 
Rzeźbiarze i rzeźby i połowy 
XX w. na Górnym śląsku” 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a), ma czas do 13 lute-
go. Dla miłośników fotografii 
mamy dobrą wiadomość – 
w Czytelni Sztuki (Willa Caro) 
do 27 lutego można jeszcze 
oglądać wystawę „naga. 
Portret i akt 1959–1966” 
kazimiery Dyakowskiej.

 Do końca miesiąca można 
oglądać dwie ciekawe wysta-
wy w filiach Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Gliwicach. 
W galerii Perkoz (Filia nr 5 MBP 
w Gliwicach, ul. Perkoza 12) 
prezentowana jest ekspozycja 
fotograficzna „śląska wy-
prawa w Hindukusz 1976”, 
a w Filii nr 30 MBP w Gliwicach 
(ul. Partyzantów 25) można się 
znaleźć „w świecie kolorów” 
wiesławy Prychocen.

 W Centrum 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
do 4 marca można obejrzeć 
wystawę okręgową związku 
Polskich artystów Plastyków 
– okręgu Gliwicko-zabrzań-
skiego. W tym roku w wystawie 
bierze udział 52 artystów.

 Na ciekawą wystawę fotogra-
fii dyplomowych do 11 mar-
ca zaprasza Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5). (mm)

muzyczny wieczór teatromana

Ekowystawa w Palmiarni

Dziesiątka „kina” w amoku

„amadeusz” Petera shaffera w teatrze miejskim w Gliwicach to 
spotkanie z geniuszem wszech czasów, wolfgangiem amadeusem 
mozartem. 12 lutego będzie okazja, by spotkać się także z twórcami 
gliwickiego spektaklu.

„Amadeusza” reżyseruje Nor-
bert Rakowski. Autor sztuki 
wziął pod lupę relację młodego 
Mozarta i szacownego kom-
pozytora Antonia Salierego. 
Na podstawie sztuki powstał 
także słynny film „Amadeusz” 
w reżyserii Miloša Formana.

– „Amadeusz” to tragedia 
człowieka, który w imię choro-
bliwych ambicji nie potrafił do-
strzec wspaniałości, jakie dało 
mu życie. W iluzorycznym za-
patrzeniu w samego siebie nie 
tylko nie docenił ofiarowanych 
mu talentów, ale życie poświęcił 
na zniszczenie innych – mówił 
przed premierą Norbert Ra-
kowski, reżyser spektaklu.

Wieczór Teatromana w TMG 
(ul. Nowy Świat 55–57) roz-
pocznie się o godz. 19.00 12 lu-
tego. Po przedstawieniu zapla-
nowano spotkanie z twórcami. 

Wezmą w nim udział aktorzy: 
Karolina Olga Burek, Mateusz 
Trzmiel i Błażej Wójcik.

 (mm)

kolorowe i różnorodne prace plastyczne gliwickich uczniów zostały 
wyróżnione w konkursie „Pocztówka z Gliwic”. od 14 lutego będzie je 
można oglądać na wystawie w Palmiarni miejskiej w parku Chopina.
Konkurs i ekspozycja zostały 
zorganizowane przez miejską 
spółkę – Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów. 
W czasie akcji „Spotkania 
z ekologią – część III” dzieci 
dowiedziały się między innymi, 
jak piknikować, aby zminima-
lizować ilość wytwarzanych 
odpadów oraz jak dbać o czy-
stość parków, lasów, rzek jezior 
i mórz. Wzięły w niej udział 
dzieci z gliwickich przedszkoli 
i uczniowie klas I–IV szkół pod-
stawowych. 

W konkursie plastycznym 
„Pocztówka z Gliwic” mali 

artyści mieli za zadanie za-
prezentować swoją wizję 
naszego miasta. Techniki, 
po które sięgnęły dzieci, są 
bardzo różne. Niektóre prace 
powstały na przykład z wy-

korzystaniem plastikowych 
nakrętek. Uczestnicy stworzyli 
także ciekawe makiety ulubio-
nych miejsc. Wystawę będzie 
można oglądać w Palmiarni 
do 18 marca.

– Głównym obszarem inspi-
racji dla prac konkursowych 
była Palmiarnia Miejska, co 
skłoniło nas do organizacji 
wystawy w tym miejscu. Pre-
zentowane prace nasycone są 
różnorodnością form i barw, 
korzystają z szerokiej gamy 
technik artystycznych – mówi 
Monika Niemczyk z PZO.
 (mm)

w plebiscycie miesięcznika „kino” wybrano dziesięć najciekawszych 
filmów 2021 roku. na dużym ekranie mają okazję oglądać je teraz 
widzowie gliwickiego kina studyjnego amok.
Wśród najciekawszych obra-
zów prezentowanych przy ul. 
Dolnych Wałów 3 jest między 
innymi „nomadland”, dramat 
w reżyserii Chloé zhao. W roli 
współczesnej nomady – nieza-
pomniana Frances McDormand. 
Warto także zwrócić uwagę 
na zaskakujący film „to była 
ręka Boga” Paolo sorrentino. 
Fanom piłki nożnej nie trzeba 
dodawać, że ta ręka należała 
oczywiście do Diego Maradony, 
ale osobista historia Sorrentino, 
która rozgrywa się w Neapolu 
lat 80., zainteresuje nie tylko 
miłośników futbolu. W ramach 
przeglądu Dziesiątka „Kina” 

wyświetlane są także „Psie 
pazury” Jane Campion. W roli 
charyzmatycznego farmera – 
świetny Benedict Cumberbatch.

Szczegółowy harmonogram pro-
jekcji jest dostępny na stronie 
internetowej amok.gliwice.pl.
 (mm)
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https://amok.gliwice.pl/
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PomaGamy

Jak co roku, ośrodek Pomocy społecznej w Gliwicach i straż miejska pomagają osobom bezdomnym 
przetrwać trudne zimowe miesiące. Również organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne 
i działające na terenie Gliwic wspomagają osoby pozbawione dachu nad głową. osoby potrzebujące 
mogą też korzystać z ogrzewalni, darmowych posiłków czy wystawianej na wieszakach odzieży.
Gliwiccy strażnicy miejscy 
regularnie kontrolują miejsca 
przebywania osób bezdomnych. 
Tylko w grudniu tego roku prze-
prowadzono 118 kontroli takich 
miejsc. W całym 2020 r. było ich 
587, w 2021 r. – 735, a w stycz-
niu br. – 48. Ze względu na niskie 
temperatury, w grudniu 2021 r. 
do ogrzewalni przewieziono 
12 osób, a w styczniu br. – 7. 
Strażnicy rozwożą też osobom 
bezdomnym gorącą herbatę 
i organizują dla nich wewnętrzne 
zbiórki odzieży, obuwia i kołder.

Warto wiedzieć, że osoby bez-
domne mogą kontaktować się 
z dyżurnym Straży Miejskiej 
pod bezpłatnym i całodobowym 
numerem interwencyjnym 986. 
Pod wojewódzkim całodobo-
wym numerem pomocy dla osób 
bezdomnych 987 można uzyskać 
informacje na temat pomocy 
oferowanej przez placówki oraz 
wsparcia doraźnego.

– Apeluję, aby nie pozostawać 
obojętnym i wszelkie sytuacje 
zagrożenia zdrowia lub życia 
osób bezdomnych zgłaszać bez-
pośrednio pod numer 986 – mówi 
Janusz Bismor, komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach.

osoby bezdomne 
mogą też liczyć na 
duże wsparcie pra-
cowników ośrodka 
Pomocy społecznej 
w Gliwicach, którzy 
stale współpracują 
ze strażą miejską 
oraz Policją.

Obecnie pracownicy Zespołu 
pracy socjalnej i usług ds. bezdom-
ności i zagrożenia bezdomnością 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gliwicach wspierają 67 osób 
bezdomnych przebywających 
w przestrzeni miejskiej. Potrze-
bujący mogą skorzystać ze schro-
nienia, oferty Punktu Higieny oraz 
pomocy doraźnej na terenie Gli-
wic – darmowej odzieży, obuwia 
i żywności.

– Pracownicy zespołu skupiają 
się na zmotywowaniu osób do 
skorzystania z oferty placówek 
dla osób bezdomnych, zadbania 
o stan zdrowia, podjęcia różnych 
form leczenia, w tym leczenia 

odwykowego. Odnotowujemy 
spadek liczby osób bezdomnych 
przebywających w przestrzeni 
miejskiej. W latach ubiegłych mo-
nitorowaliśmy pobyt ok. 100 osób, 
obecnie 67 – mówi Bogusława 
Duńska, kierownik Zespołu pracy 
socjalnej i usług ds. bezdomności 
i zagrożenia bezdomnością OPS 
w Gliwicach.

Osoby zainteresowane skorzy-
staniem ze wsparcia zespołu lub 
chcące poinformować o potrze-
bie udzielenia pomocy osobie 
bezdomnej mogą zgłosić się na 
ul. Bł. Czesława 36 lub nawiązać 
kontakt telefoniczny pod nume-
rem: 32/335-96-81 i 32/335-96-
-80 w poniedziałki w godz. od 
9.00 do 11.00, we wtorki, środy 
i piątki w godz. od 8.00 do 10.00 
oraz w czwartki w godz. od 13.00 
do 15.00.

Podobnie jak w latach ubie-
głych, od listopada do marca 
czynny jest całodobowy nu-
mer 693-346-323 dostępny 
dla osób bezdomnych, które 
chciałyby uzyskać informację 
na temat wsparcia w formie 
schronienia oraz pomocy do-
raźnej. Z numeru korzystają 
także mieszkańcy Gliwic, którzy 
poszukują informacji o dostęp-

nych formach pomocy dla osób 
bezdomnych. Numer ten jest 
obsługiwany przez pracownika 
Zespołu pracy socjalnej i usług 
ds. bezdomności i zagrożenia 
bezdomnością OPS w Gliwi-
cach.

Potrzebujący mogą też skorzy-
stać z Punktu Higieny działające-
go przy Izbie Wytrzeźwień przy 
ul. Okopowej 6 oraz doraźnej 
pomocy żywnościowej świad-

czonej na terenie Gliwic przez 
Stowarzyszenie Chrześcijańsko-
-Społeczne ,,Nowe Życie” przy 
ul. Anny Jagiellonki 48 i Oddział 
Rejonowy PCK przy ul. Wrocław-
skiej 16.

Darmową odzież i obuwie można 
pozyskać w działającej na terenie 
Gliwic placówce PCK, jak również 
z wieszaków wystawionych m.in. 
przed Izbą Wytrzeźwień i Centrum 
Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” 
w Łabędach.

osoby pozbawione 
dachu nad głową 
mogą uzyskać 
schronienie 
w ogrzewalni lub 
w jednym ze schro-
nisk, z którymi 
ośrodek Pomocy 
społecznej ma 
zawarte umowy.

Działająca przy ul. Noakow-
skiego 1 ogrzewalnia zapewnia 
25 miejsc dla mężczyzn i 5 dla 
kobiet. Obecnie z tej usługi 
korzysta średnio 7 mężczyzn  
i 4 kobiety. W ogrzewalni do 
dyspozycji osób potrzebujących 
są dwa pomieszczenia pobytowe 
wyposażone w krzesła, osobno 
dla mężczyzn oraz dla kobiet. Każ-
de z pomieszczeń posiada dostęp 
do oddzielnej łazienki. Do użytku 
osób potrzebujących jest też ką-
cik kuchenny, w którym można 
przygotować m.in. gorący napój. 
Obiekt jest nowoczesny, wyposa-

żony w pompę ciepła, kolektory 
słoneczne, ma nowatorski system 
ogrzewania, a pracownicy pla-
cówki dokładają wszelkich starań, 
by osoby te mogły bezpiecznie 
przeczekać najmroźniejsze dni 
i noce w godnych warunkach.

Po uzyskaniu skierowania z OPS, 
bezdomni mężczyźni mogą uzy-
skać wsparcie w schronisku pro-
wadzonym przez Towarzystwo 
Pomocy św. Brata Alberta przy ul. 
św. Brata Alberta 63 w Gliwicach, 
w którym obecnie przebywa ok. 
70 mężczyzn. Bezdomne kobie-
ty mogą z kolei skorzystać ze 
schroniska prowadzonego przez 
Fundację „Zacisze Grażyny” przy  
ul. Leśnej 4 w miejscowości 
Niewiesze, w którym obecnie 
przebywa 14 kobiet.

Osoby bezdomne, które wymagają 
wsparcia placówki z usługami opie-
kuńczymi, mogą korzystać z miejsc 
pobytu w ramach umowy zawartej 
z Chrześcijańskim Stowarzysze-
niem Dobroczynnym, Oddział Te-
renowy w Rybniku-Niewiadomiu. 
Obecnie przebywa tam 18 osób.

Osoby chcące uzyskać schro-
nienie w placówkach lub inną 
pomoc świadczoną w ramach 
ustawy o pomocy społecznej 
powinny zgłosić się do Zespołu 
nr 3 ds. świadczeń – ul. Ziemo-
wita 1, pok. 5, tel. 32/337-11-81; 
w poniedziałki w godz. od. 9.00 
do 11.00, we wtorki, środy i piąt-
ki w godz. od 8.00 do 10.00 lub 
w czwartki w godz. od 13.00 do 
15.00. (mf)

Jest zimno, zwróć uwagę  
na potrzebujących! 
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EkoloGia

Rejestr źródeł ciepła jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków. w tej bazie, oprócz danych o ogrzewaniu, znajdą się też 
informacje o budynkach, programach pomocowych dla mieszkańców czy 
kontrolach kominiarskich. Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady 
wypełnienia deklaracji, publikowane przez GunB, można pozyskać ze strony 
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.
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kiEDy  
PoDlEGam 
oBowiĄzkowi 
REJEstRaCJi?

Jak  
zRoBiĆ to  
naJszyBCiEJ? 

ilE mam  
Czasu na  
zŁoŻEniE  
DEklaRaCJi?
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Gdy jesteś właścicielem lub 
współwłaścicielem domu jedno-
rodzinnego, zarządcą budynku 
wielorodzinnego lub właści-
cielem mieszkania, w którym 
na własną rękę zainstalowałeś 
dodatkowe źródło ciepła (np. 
kozę, piec czy kominek) o mocy 
do 1 MW.

 12 miesięcy – w przypadku 
istniejących budynków,

 14 dni – od uruchomienia 
źródła ciepła – w przypad-
ku nowych obiektów, jak 
i w przypadku obiektów 
istniejących, w których 
instaluje się nowe źródło 
ciepła.

Najlepiej online na komputerze, 
za pośrednictwem serwisu ceeb.
gov.pl. Do rejestracji konieczne 
jest posiadanie profilu zaufa-
nego, e-dowodu lub podpisu 
kwalifikowanego.

kRok 1. 
BuDynEk 
i aDREs

Po zarejestrowaniu się (np. przez 
profil zaufany), wybierasz opcję 
„budynek”, gdzie dodajesz adres 
lub adresy nieruchomości, jeśli 
posiadasz ich więcej. Następnie 
do wyboru są formularze „A” 
(dla budynków mieszkalnych – 
domów jednorodzinnych, kamie-
nic, bloków itp. oraz budynków 

zbiorowego zamieszkania, np. 
hoteli czy internatów) oraz „B” 
(dla budynków niemieszkalnych, 
o różnych typach działalności – 
od garaży, piekarni, przez muzea, 
biblioteki, domy kultury, szkoły, 
dworce, szklarnie, szpitale, biu-
ra, po kotłownie, gospodarstwa 
rolne i kościoły). Jeśli w budynku 
mieszkalnym znajdują się lokale 
niemieszkalne, to należy wypeł-
nić dwie deklaracje!

kRok 2.  
ŹRÓDŁa 
CiEPŁa

System zapyta cię, czy źródło 
zostało uruchomione po 1 lipca 
2021 roku.

Rejestrujesz wszystkie źródła 
ciepła i spalania paliw, jakie są 
w budynku. Najwięcej miejsca 
w deklaracji poświęcone jest 
kotłom na paliwa stałe. Trze-
ba określić, czy jest to kocioł 
z ręcznym czy automatycznym 
podawaniem paliwa (zasypowy). 
Następnie podać, jakiej klasy jest 
kocioł (ekoprojekt, klasy 3–5 lub 
poniżej klasy 3; jest też opcja 
„bez informacji”. W przypadku 
tych kotłów należy też podać, 
jakie jest stosowane paliwo – czy 
jest to węgiel, biomasa, pellet 
czy drewno).

Trzeba też zarejestrować kotły 
gazowe, olejowe, piece kaflo-
we, kominki, ogrzewanie z miej-

skiej sieci, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła, ogrzewanie elek-

tryczne. Nie trzeba podawać 
ani roku produkcji, jego mocy, 
ani typu kotła. Co ważne, ma 
znaczenie, czy jest to źródło 
używane czy nie – jeśli jest 
w budynku, to trzeba je zgłosić, 
odpowiednio zaznaczając, czy 
urządzenie jest eksploatowane 
czy nie. Liczą się też urządzenia 
wykorzystywane do ogrzewania 
wody użytkowej. 

warto wiedzieć, że w ser-
wisie ceeb.gov.pl wdrożono  
narzędzia sprawdzające, 
wyświetlające odpowiednie 
komunikaty i podpowiedzi, 
jeśli jakiejś niezbędnej in-
formacji zabraknie w dekla-
racji elektronicznej – to nie-
wątpliwa zaleta w stosunku 
do jej wersji papierowej.

kRok 3. 
zŁoŻEniE 
DEklaRaCJi

Na końcu system pyta, czy na 
pewno chcesz złożyć deklara-
cję. Kliknięcie „złóż” oznacza, 
że czynności nie można cofnąć. 
Można natomiast zapisać kopię 
roboczą, jeśli potrzebne jest 
zweryfikowanie informacji przed 
wysłaniem deklaracji. Swoją 
deklarację zobaczysz potem 
w systemie – wystarczy wrócić 
do początku i wybrać opcję „de-
klaracje złożone”. 

 
 (ŚR/kik)

Czas na rejestrację w Centralnej  
Ewidencji Emisyjności Budynków.  
Jak najszybciej złożyć deklarację?

Przypominamy! Do 30 czerwca m.in. właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy budynków 
wielorodzinnych (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) muszą zarejestrować dostępne źródła ciepła 
w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny urząd nadzoru Bu-
dowlanego (GunB). CEEB będzie m.in. narzędziem wspierającym wymianę nieekologicznych kotłów 
grzewczych, z których najstarsze – zgodnie ze śląską uchwałą antysmogową – należało usunąć z na-
szych domostw do końca ubiegłego roku. złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej 
zrobić to przez internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Podpowiadamy, co należy wiedzieć.
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https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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sPoRt

komunikaty

zakŁaD GosPoDaRki  
miEszkaniowEJ  

w GliwiCaCH PRzyPomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (tekst jednolity: uchwała nr XIII/217/2020 
Rady Miasta Gliwice z 13 lutego 2020 r.), od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 
r. zostanie przeprowadzona aktualizacja wniosków osób, ubiegających się 
o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się o wynajęcie mieszkania do 
remontu (dotyczy osób, które złożyły wnioski do 31 grudnia 2005 r.), do doko-
nania obowiązku aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego ubiegania 
się o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Druki oświadczeń aktualizacyjnych dostępne będą:
• w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12, 
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-

gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane oświadczenia należy składać w budynku Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy placu Inwalidów Wojennych 12 
lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia aktuali-
zacyjne przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

osoby, które nie zaktualizują złożonego wniosku, zostaną  
wykreślone z rejestru.

w czeskiej ostrawie odbyły się mistrzostwa śląska w lekkiej atletyce. ze wzglę-
du na pandemię i spowodowane nią ograniczenia, w rywalizacji uczestniczyło 
nieco mniej zawodników i zawodniczek niż w poprzednich latach, ale i tak 
liczba ponad 300 lekkoatletek i lekkoatletów robi wrażenie. Reprezentanci 
Piasta Gliwice swoją obecność zaznaczyli siedmioma medalami.

Wicemistrzem Śląska w biegu 
na 3000 metrów został Cyprian 
Grzełka. Zawodnik Piasta poko-
nał ten dystans w czasie 9 min 
17,17 sek. Również na drugim 
stopniu podium stanęła Wikto-
ria Drózd. Kulomiotka pchnęła 
kulę o wadze 4 kg na odległość 
10 m i 58 cm. Takie same miej-
sce w biegu na dystansie 1500 
metrów zajęła Oliwia Hałka, 
uzyskując czas 4 min 54,96 sek.

Dwa brązowe medale z zawodów 
przywiozła Magdalena Peciak, 
która w skoku w dal zaliczyła 
odległość 5 m, a w trójskoku 
osiągnęła odległość 10,70 m. 
Również Oliwier Czernel w biegu 
na 600 metrów z czasem 1 min 
27,08 sek. zajął trzecie miejsce, 

podobnie jak Agnieszka Ślusarek, 
która na dystansie 60 metrów 
uzyskała czas 8,12 sek.

Oliwier Czernel i Oliwia Hałka 
uzyskali minima, które dają 

im prawo startu na halowych 
mistrzostwach Polski Juniorów. 
Odbędą się one w połowie lu-
tego w Rzeszowie.

 (piast.gliwice.pl/kik)

niebiesko-Czerwoni rozpoczęli rundę wiosenną od porażki 0:2 w spotkaniu 
z Pogonią szczecin. Rywalizacja z wiceliderem tabeli była bardzo wyrównana, 
jednak w drugiej części to Portowcy okazali się być bardziej skuteczni i po bram-
kach kamila Grosickiego oraz Vahana Bichakhchyana zainkasowali trzy punkty.
Intensywniej w ten mecz we-
szli podopieczni Waldemara 
Fornalika, którzy mocno ata-
kowali. Niebiesko-Czerwoni 
stworzyli sobie kilka sytuacji, 
ale uderzenia Michała Chrap-
ka, Kristophera Vidy, Toma 
Hateleya i Damiana Kądziora 
nie znalazły drogi do siatki. 
W późniejszych fragmentach 
pierwszej części gry aktywniejsi 
zaczęli być Portowcy, ale nie 
potrafili przedrzeć się przez do-
brze funkcjonującą defensywę 
gliwiczan.

W drugiej połowie gra toczyła 
się głównie w środku pola. 
Piast mógł otworzyć wynik 
rywalizacji, ale Dante Stipica 
zdołał obronić strzał Arkadiu-
sza Pyrki. Chwilę po tej akcji 
do głosu doszli goście, którzy 
wykorzystali swoją pierwszą 
szansę po zmianie stron. W 59. 
minucie do siatki trafił Kamil 
Grosicki, który wykorzystał do-
granie Sebastiana Kowalczyka. 
Decydujący cios zadał Vahan 
Bichakhchyan, który pokonał 
Františka Placha w końcówce 
spotkania.

– Ktoś może powiedzieć, że za-
liczyliśmy falstart, ale trzeba od 
razu odpowiedzieć, że graliśmy 
z naprawdę klasową drużyną, 
o której – nie bez przyczyny – 

mówi się, że jest kandydatem 
do tytułu mistrza Polski. Do 
momentu utraty pierwszej 
bramki to był wyrównany mecz 
pod kątem sytuacji strzeleckich. 
Oczywiście, Pogoń miała więcej 
z posiadania, być może lepiej 
operowała piłką, z kolei jeśli cho-
dzi o konkrety, to nic wielkiego 
się nie działo. Mogliśmy uniknąć 
tych goli, a dokonane zmiany nie 
odmieniły oblicza gry. Później 
ten mecz był już pod kontrolą 
Pogoni Szczecin. Nie załamujemy 
się, zdając sobie sprawę, z kim 
graliśmy. Robimy konsekwentnie 
swoje i wiemy, co mamy robić. 
To jest najważniejsze – skomen-
tował po spotkaniu Waldemar 
Fornalik, trener Piasta Gliwice.

Kosta Runjaić, trener Pogoni 
Szczecin, dodał: – Bardzo 
cieszymy się z tego ciężko wy-
walczonego zwycięstwa. Piast 
grał bardzo nieprzyjemnie, 
bronił się bardzo kompakto-
wo, a szczególnie w pierwszej 
połowie szybko przechodził do 
ofensywy. Były też sytuacje, 
w których mieliśmy szczęście. 
Do tego doszły trudne warunki 
gry. Widoczne jednak było, że 
cały czas staraliśmy się grać 
naszą piłkę. To był wyrówna-
ny mecz i miałem wrażenie, że 
kto pierwszy strzeli gola, ten 
wygra. Na szczęście byliśmy 
to my.

Biuro Prasowe GKS Piast/(kik)

Po 12 porażkach z rzędu gliwiczanie pod wodzą 
nowego trenera maroša kováčika ograli u siebie 
Hydrotruck 86:82. spotkanie z radomianami przy-
niosło niezwykle cenne zwycięstwo.
W tym meczu obowiązywało 
hasło „Wszystkie ręce na po-
kład”! GTK zaczęło spotkanie 
agresywnie, zmuszając trenera 
HydroTrucka do reakcji na rosną-
cą przewagę punktową i przerwy 
na żądanie. Udane wejście pod 
kosz Aleksandra Wiśniewskiego 
i trafienie z półdystansu Jaba-
riego Hindsa pozwoliło wygrać 
pierwszą kwartę (25:21).

Po powrocie na parkiet zawodni-
cy GTK uderzyli jeszcze mocniej, 
odskakując na kilkanaście „oczek” 
przewagi. W schematach ich gry 
niemal wszystko szło jak powinno 
– w zasadzie tylko rzuty osobiste 
były jedynym elementem, o który 
trener Kováčik mógł mieć preten-
sje do swoich zawodników. Rado-
mianie mieli okazję zniwelować 
trochę strat rzutami wolnymi, ale 
trafienie z półdystansu Gołębiow-
skiego pomimo asysty obrońcy 
dało gliwiczanom solidną zaliczkę 
(51:36) po pierwszej połowie gry.

W drugiej części kłopoty z prze-
winieniami spowodowały, że 
pierwszopiątkowy Put usiadł 
na ławce rezerwowych, a jego 
miejsce zajął Gołębiowski. Nie 

zmieniło to gry gospodarzy, któ-
rzy konsekwentnie powiększali 
swoją przewagę. Gliwiccy kibice 
zamarli na chwilę, kiedy kontuzji 
doznał Stumbris, ale kilka minut 
później okazało się, że uraz nie 
jest tak groźny. W międzyczasie 
na parkiet wszedł Put. Rado-
mianie byli bezradni i swoją grę 
opierali głównie o indywidualne 
zagrania. Impuls do odnowy dał 
im Ahmed Ismael Hill, który zre-
dukował straty swojego zespołu 
do stanu 68:54 dla gliwiczan.

Radomianie od początku czwar-
tej kwarty mocno naciskali na 
zawodników GTK i wymuszali 
ich błędy. Dzięki temu przewaga 
gospodarzy malała w zastrasza-
jącym tempie. Trener Kováčik 
wykorzystał dwie przerwy na 
żądanie, ale nie poprawiło to 
sytuacji. Przyjezdni nadal byli 
w grze, depcząc gliwiczanom 
po piętach. W pełnym emocji 
zakończeniu faulowany Stumbris 
pewnie wykonał dwa rzuty wol-
ne i przypieczętował zwycięstwo 
86:82. W kolejnym meczu GTK 
zagra w najbliższą niedzielę 
w Lublinie z Pszczółką Polski 
Cukier Start. (GTK/kik)

siedem medali 
lekkoatletów Piasta

Dwa ciosy Portowców

zwycięstwo Gtk!
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oGŁoszEnia
oferty pracy

komunikaty

Przedsiębiorstwo 
komunikacji  

miejskiej  
sp. z o.o.  

z siedzibą w Gliwicach,  
ul. Chorzowska 150

oferta pracy na stanowisko 
elektromontera  
– konserwatora

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało m.in.:
• organizowanie własnego stanowiska pracy 

z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony 
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz 
zasad ergonomii,

• dbanie o stan techniczny instalacji i urządzeń 
elektrycznych, montaż nowych urządzeń,

• konserwacja i bieżąca naprawa urządzeń i in-
stalacji elektrycznych w zakładzie,

• dbanie o stan techniczny rozdzielni niskiego 
napięcia,

• przeprowadzenie przeglądów okresowych 
elektronarzędzi,

• usuwanie zgłaszanych awarii oraz bieżące 
naprawy,

• obsługa i nadzór nad poprawnością działania 
przepompowni ścieków,

• codzienna kontrola stanu technicznego bu-
dynków, wymiennikowni i urządzeń oraz opi-
niowanie w tym zakresie możliwości napraw 
lub likwidacji,

• współpracowanie z innymi pracownikami pod-
czas realizacji zadań zawodowych.

wymagania:
• wykształcenie zawodowe kierunkowe,
• doświadczenie zawodowe: min. 1 rok w za-

kresie zadań,
• uprawnienia: min. elektryczne eksploatacyjne 

SEP do 1 kV,
• dobry poziom wiedzy zawodowej.
oferujemy:
• umowę o pracę na pełny etat,
• pakiet socjalny.;
wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy,
• list motywacyjny,
• kserokopię dokumentów potwierdzających 

staż pracy oraz posiadane kwalifikacje.
List motywacyjny oraz życiorys powinny być wła-
snoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty mu-
szą być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty należy przesłać na adres e-mailowy: 
info@pkm-gliwice.com.pl do 11 marca 2022 r., 
temat wiadomości: „Nabór na elektromontera 
– konserwatora”.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaprosze-
ni kandydaci, którzy spełniają wymogi zawarte 
w ogłoszeniu o naborze. O terminie rozmowy 
kandydaci będą informowani indywidualnie.
Złożone oferty nie będą zwrócone. Oferty nie-
wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone  
3 miesiące po zakończeniu naboru.

informacja administratora danych – praco-
dawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 150; adres e-mail: info@pkm-gliwice.
com.pl, KRS 0000102832, regon 273604433.

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 
ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na-
stępujących celach: 
a) rekrutacji pracowników: przeprowadzenia naboru 

na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandy-
datur i wyboru kandydata na wolne stanowisko 
pracy,

b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych oso-
bowych w powyższych celach są:
• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 

6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia) 
wynikający z Kodeksu pracy,

• prawnie uzasadniony interes administratora da-
nych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest 
potwierdzenie i udokumentowanie podawanych 
przez Panią/Pana danych osobowych i jest oparty 
na art. 221 § 5 Kodeksu pracy,

• w zakresie, w jakim podaje Pani/Pan w dowolnej 
formie i z własnej inicjatywy dodatkowe dane oso-
bowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy 
prawa podstawą przetwarzania jest udzielona przez 
Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 
1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz 
przepisy art. 22 1a-1b Kodeksu pracy).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być 
osoby upoważnione przez administratora danych 
osobowych, dostawcom systemów informatycznych 
i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi 
w przypadku prowadzenia korespondencji.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym. Podanie danych w wyma-
ganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie pozostawienie 
Pani/Pana aplikacji bez rozpatrzenia.

6. Pani/Pana dane osobowe w zakresie dokumentacji 
aplikacyjnej będą przechowywane przez okres do 
3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób 
niezatrudnionych) lub do momentu wycofania zgody 
(dla zakresu objętego zgodą). 

7.  W przypadku zatrudnienia dokumentacja z naboru 
zostanie włączona do Pani/Pana akt pracowniczych 
i będzie przechowywana zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać przedłużony 
w indywidualnych przypadkach w celach związanych 
z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane 
do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządze-
nia.

9. Ma Pani/Pan prawo do żądania od spółki dostępu 
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 
przenoszenia danych.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Pre-
zesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

informacja dla rolników o konieczności  
zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia oC rolników 

oraz umowy ubezpieczenia budynków wchodzących  
w skład gospodarstwa rolnego

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina rolnikom posiadającym 
gospodarstwa rolne położone na terenie miasta Gliwice o konieczności zawarcia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz umowy ubezpieczenia budynków wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego. Obowiązek powyższy wynika z art. 44 i art. 59 
ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. DzU z 2021 r., poz. 
854), i podlega kontroli Prezydenta Miasta Gliwice.

nr naboru: zDm-kP.110.1.1.2022 
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 powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział 
w odbiorach robót oraz przeglądach 
technicznych w okresie gwarancyj-
nym i egzekwowanie 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 inter-
pelacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

9. Prowadzenie innych działań w zakre-
sie 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 bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

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

ne do kierowania robotami budow-
lanymi 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, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przed-
miotowym stanowisku, w szcze-
gólności: o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, 
o drogach publicznych, Prawo bu-
dowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Kodeks 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień 
publicznych, ustawa o finansach 
publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

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 
danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice.

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. wymagane dokumenty i oświad-
czenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uwaGa – wszystkie potrzebne formu-
larze oraz oświadczenia są dostępne 

na stronie zdm.bip.gliwice.eu  
w zakładce naBoRy.

oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 
25 lutego 2022 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów do 
zarządu Dróg miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat 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 merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl  
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. Publikacja wy-
kazu numerów referencyjnych nastąpi 
do 28 lutego 2022 r.
Planowany termin testu merytoryczne-
go i rozmowy kwalifikacyjnej: 3 marca 
2022 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 mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji niniejszego ogło-
szenia o naborze jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłą-
czeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

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 oraz pod ogło-
szeniem o naborze opublikowanym 
na zdm.bip.gliwice.eu.

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

6.6. 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 osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego 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.

stRaŻ miEJska w GliwiCaCH
sm-oF.110.1.2022

nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
w straży miejskiej w Gliwicach

1. wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem fizycznym i psychicz-

nym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 

ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popeł-
nione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2. wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU z 2019 r., poz. 1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.),

• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 
(DzU z 2021 r., poz. 1763); 

b) umiejętności w zakresie sztuk walki, potwierdzone 
właściwym dyplomem;

c) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników 
miejskich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy – do pobrania,
c) formularze oświadczeń – do pobrania.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie b) i c) do-
stępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym 
na stronie internetowej sm.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
5. zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicz-

nych,
b) podejmowanie i inicjowanie działań zmierzających 

do zapewnienia ładu i porządku publicznego na 
terenie miasta Gliwice,

c) podejmowanie działań mających na celu zapobie-
ganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz 
współdziałanie w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic 
miasta w zakresie utrzymania czystości i porząd-
ku,

e) kontrola przestrzegania obowiązków dotyczą-
cych czystości i porządku oraz gospodarowania 
odpadami wynikających z przepisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice oraz ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach i ustawy o odpadach.

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

nych,
c)  miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4-miesięcznym 

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

nieokreślony.
7. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu 

poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogło-
szenia wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewidziane dla pracow-

nika realizującego wyżej opisany zakres zadań to 
inspektor;

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

c) proponowane warunki zatrudnienia: wynagro-
dzenie zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody 
motywacyjne oraz nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

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

czeniach,
• finansowanie dodatkowych uprawnień (po-

jazdy uprzywilejowane, użytkowanie urządzeń 
przeznaczonych do obezwładniania energią 
elektryczną – TASER),

• możliwość korzystania z własnej siłowni oraz 
hali sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodniowym 
szkoleniu w zakresie technik interwencji i sa-
moobrony, w tym użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej 
pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym 
się zespole, 

• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pra-
cowników,

• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych;
e) planowany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 

2022 r.
9. termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć kom-
plet własnoręcznie podpisanych dokumentów do 
21 lutego 2022 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finanso-

wego Straży Miejskiej w Gliwicach w godzinach 
pracy straży,

b) za pośrednictwem poczty na adres siedziby Straży 
Miejskiej w Gliwicach (decyduje data wpływu 
oferty do straży),

c) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@
smgliwice.pl (należy przesłać fotokopię podpisa-
nych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do Straży Miejskiej 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie 

na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (rozmowa 
kwalifikacyjna może odbywać się z wykorzysta-
niem narzędzi komunikacji elektronicznej),

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

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

d)  wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy 
sporządzić w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie (dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem),

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

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, organizowanych  
wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

Dostawę wodomierzy do wody ciepłej.
termin składania ofert: 15 lutego 2022 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 15 lutego 2022 r. o godz. 11.01

Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Gliwice – 6 zadań 
inwestycyjnych.

termin składania ofert: 16 lutego 2022 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 16 lutego 2022 r. o godz. 11.01
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oGŁoszEnia

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami (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 po-
dane do publicznej wiadomości nw. 
wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

oferuje do wynajęcia pomieszczenia  
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

a1 i a4, Dtś, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic. Komunikacja miejska – linie 
autobusowe 178 i 202.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 

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

oferuje do wynajęcia  
halę magazynową w Gliwicach  

przy ul. Portowej 28.
Powierzchnia użytkowa obiektu: 1641,81 m²
wymiary wewnętrzne: 73,3 m x 23,7 m
wyposażenie hali:
1. Suwnica 12,5 t z wyposażeniem.
2. Suwnica 5 t z wyposażeniem. 
Teren jest ogrodzony, ochraniany oraz monito-
rowany telewizją przemysłową 24 h.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
centrum Gliwic.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28, 

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

nieruchomościoferty pracy

nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej urzę-
du miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu)  
zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale ogłoszenia i komunikaty / wykazy nieru-

chomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność miasta Gliwice:
• wykaz nr 11/2022 do 21 lutego 2022 r.,
• wykaz nr 21/2022 do 22 lutego 2022 r.,
• wykaz nr 22/2022 do 21 lutego 2022 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości obejmującej:
• działki nr: 466/16, 883/1, 897/2, 1222, 1462/1, 

1464/1, 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1, 
2678/1, 2604/5, o łącznej powierzchni 1,2685 
ha, zapisanej w kw nr kR1B/00027177/7, 
położonej w gminie zembrzyce, powiecie 
suskim, województwie małopolskim, stano-
wiącej własność miasta Gliwice.

termin przetargu: 23 lutego 2022 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
234 700,00 zł
w tym: 168 470,70 zł – cena zawiera 23% podatek VAT;
66 229,30 zł – cena zwolniona z podatku VAT na podstawie  
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług  
– t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
wadium: 23 500,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 lutego 2022 r.
---------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieru-
chomości niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/34, obręb Czechowice Północ, o pow. 

1196 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, 
użytek „RV”, kw Gl1G/00092888/6, 

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb 
Czechowice Północ, kw Gl1G/00092858/7,  
tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną dro-
gą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewentual-
nie istniejące sieci posadowione przez współ-
właścicieli działki lub dostawców mediów.

nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 1 marca 2021 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
203 900,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości  
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
wadium: 20 400,00 zł 
termin wpłaty wadium: 22 lutego 2022 r.
---------------------------------------------------------------------
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości obejmującego 
niezabudowane:
• działki nr 1334 (kw nr Gl1G/00028499/3), 

1335/5 (kw nr Gl1G/00091344/4) oraz 
zabudowaną działkę nr 1335/7 (kw nr 
Gl1G/00034552/8), obręb sośnica, poło-
żonego przy ul. władysława sikorskiego 66  
w Gliwicach, stanowiącego własność mia-
sta Gliwice. Łączna powierzchnia działek: 
0,4379 ha.

termin przetargu: 7 marca 2022 r., godz.10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
1 191 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane 
działki nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zabudowana 
działka nr 1335/7, obręb Sośnica, zwolniona jest z opodatkowa-
nia podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
wadium: 119 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 marca 2022 r.
---------------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa 
własności nieruchomości niezabudowanych obej-
mujących działki:
• nr 77/49, obręb Czechowice Północ, o pow. 

2030 m2, położonej przy ul. Poziomkowej, uży-
tek „RiVa” i „RiVb”, kw Gl1G/00092907/6, 

• udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, obręb 
Czechowice Północ, kw Gl1G/00092858/7,  
tj. ul. Poziomkowej, będącej wewnętrzną dro-
gą dojazdową. zbyciu nie podlegają ewentual-
nie istniejące sieci posadowione przez współ-
właścicieli działki lub dostawców mediów.

nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 9 marca 2022 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto):  
347 300,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości  
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
wadium: 34 800,00 zł 
termin wpłaty wadium: 2 marca 2022 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 / sprzedaż  

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 
lokalizację nieruchomości można sprawdzić  

na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu w zakładce 
oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targów 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 ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

ul. zwyCiĘstwa 63, lokal nr 8
Cena wywoławcza nieruchomości: 469 100,00 zł

ul. Polna 42 – nieruchomość gruntowa zabu-
dowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym 
Cena wywoławcza nieruchomości: 526 700,00 zł

ul. kośCiElna 7, lokal nr 1
Cena wywoławcza nieruchomości: 157 000,00 zł

ul. wyszyŃskiEGo 14D, lokal nr V
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 270 000,00 zł

al. koRFantEGo 6, lokal nr iii
Cena wywoławcza nieruchomości: 993 500,00 zł

ul. GwiazDy PolaRnEJ 54, lokal nr V
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 200,00 zł

ul. taRnoGÓRska 20a, lokal nr i
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 200,00 zł

ul. DziEwanny 3a, lokal nr i
Cena wywoławcza nieruchomości: 65 600,00 zł

ul. naDRzECzna, garaż nr 10
Cena wywoławcza nieruchomości: 7400,00 zł

na płd. od ul. BŁ.CzEsŁawa, garaż nr 10
Cena wywoławcza nieruchomości: 9200,00 zł

szczegółowe informacje na temat 
lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 
32/338-39-53, 32/338-39-69. 
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest także na  

bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty /  
sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

informacja  
o przetargach  
ogłoszonych 

przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład Gospodarki mieszkaniowej

1. wydzierżawienia nieruchomości stanowiących 
własność miasta Gliwice:
• nr 12–13/2022, 22/2022, 25/2022, 29/2022 do 

18 lutego 2022 r.,
• nr 14/2022 do 15 lutego 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/

2. lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy:
• nr 21/2022 do 17 lutego 2022 r.,
• nr 26/2022 do 22 lutego 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-loka-
li-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezyden-
ta-miasta/

 

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. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● magazynier – operator  
    wózka widłowego 

wykształcenie zawodowe; roczne do-
świadczenie zawodowe; uprawnienia 
na wózek widłowy UDT; zakres obo-
wiązków: obsługa magazynu, przy-
jęcie, przeliczenie ilościowe towaru, 
wysyłka; jedna zmiana; miejsce pra-
cy: Knurów; mile widziany emeryt;

● opiekun medyczny 
wykształcenie kierunkowe, spe-
cjalność: opiekun medyczny; do-
świadczenie zawodowe; zakres 
obowiązków: pomoc w wykony-
waniu codziennych czynności, m.in. 
korzystania z łazienki, spożywania 
posiłków, lokomocja, udzielanie po-
rad z zakresu opieki podopiecznym; 
miejsce pracy: Knurów; zatrudnie-
nie w ramach projektu „Dzienny 
Dom Opieki Medycznej Sanvita” 
współfinansowany ze środków UE 
w ramach EFS;

● operator CnC 
wykształcenie zawodowe; mile wi-
dziane doświadczenie zawodowe; 
mile widziana umiejętność obsługi 

maszyn CNC, umiejętność wykony-
wania pomiarów, obsługi suwmiarki, 
zacięcie techniczne, chęci do pra-
cy; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● tokarz konwencjonalny 
wykształcenie zawodowe lub do-
świadczenie zawodowe; umiejęt-
ność czytania rysunku technicznego; 
zakres obowiązków: praca przy pro-
dukcji urządzeń firmy ENKO; jedna 
zmiana, miejsce pracy: Gliwice;

● pracownik pralni 
wykształcenie min. zawodowe; pra-
wo jazdy kat. B; zakres obowiązków: 
przygotowanie i sortowanie odzie-
ży i flag, dobranie odpowiedniej 
technologii prania, obsługa maszyn 
pralniczych oraz magla i suszarek, 
dostarczanie odzieży i flag do klien-
tów z terenu woj. śląskiego; jedna 
zmiana od 6.00 do 14.00; miejsce 
pracy: Gliwice Łabędy;

● energetyk 
wykształcenie: brak wymagań; zdol-
ność do pracy na wysokości pow. 3 

metrów; prawo jazdy kat. B; zakres 
obowiązków: montaż urządzeń 
elektrycznych pod instalacje foto-
woltaiczne; praca na terenie woj. 
śląskiego; 

● księgowa 
wykształcenie wyższe ekonomicz-
ne; znajomość zasad księgowości 
budżetowej, planu kont i klasyfika-
cji budżetowej, zasad gospodarki 
finansowej jednostki budżetowej 
i dyscypliny finansów publicznych; 
umiejętność obsługi programu 
Vulcan Finanse, Word, Excel; zakres 
obowiązków: rozliczanie odpłatno-
ści za przedszkole, sprawdzanie pod 
względem formalnym i rachunko-
wym dowodów księgowych oraz 
ich dekretowanie, wprowadzanie 
faktur do systemu bankowego, 
sporządzanie kont korygujących, 
prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 
przyjmowanie na stan i likwidacja 
środków trwałych, obsługa aplika-
cji internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – zamówienia wspól-
ne; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 3 lutego 2022 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

nabór nr kD.210.5.2022.ED-1
urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w wydziale Edukacji  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu) 
oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 

w treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 18 lutego 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gli-
wicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje 
data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja 
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwier-
dzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
http://bip.gliwice.eu
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masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj 
go do kontenera! Ruszają zbiórki elektrośmieci 2022. Będą prowadzone sukcesywnie przez cały rok 
we wszystkich gliwickich dzielnicach.
Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urządze-
nia i gadżety, zużyty sprzęt oświe-
tleniowy – to nie tylko zalegające 
w naszych mieszkaniach graty, 
ale też odpady niebezpieczne, 
których nie należy wrzucać do po-
jemników na odpady komunalne. 

Przez cały rok można oddawać je 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej 199 albo przynieść je 
do specjalnie oznakowanego sa-
mochodu, który w wybrane sobo-
ty będzie stał zaparkowany w gli-
wickich dzielnicach. Tegoroczne 

zbiórki elektrośmieci przeprowa-
dzi gliwicka firma Enviropol.PL sp. 
z o.o. Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu na 
stronie segreguj.gliwice.eu, (w za-
kładce Harmonogram wywozu). 

Zebrane od mieszkańców elektro-
odpady są ponownie przetwarza-
ne. Stosuje się do tego technolo-
gie przyjazne środowisku.

Uwaga! Elektroodpady należy 
dostarczać na miejsce zbiórki 
w określonych w harmonogra-

mie godzinach! Wcześniejsze 
składowanie elektroodpadów jest 
zabronione! Odpady będą przyj-
mowane wyłącznie w obecności 
pracowników firmy odbierającej, 
tak aby nie dochodziło do zaśmie-
cania terenu, na którym zbiórka 
jest organizowana.  (mf)

zbiórka  
elektrośmieci

2
0
2
2

HaRmonoGRam zBiÓREk zuŻytEGo sPRzĘtu ElEktRyCznEGo i ElEktRoniCznEGo w 2022 R.

Data GoDz. miEJsCE

19 lutego 10.00-12.00
12.30-14.30

ŁaBĘDy, ul. Radosna (parking przy kościele)
ostRoPa, ul. Daszyńskiego (przy kościele)

26 lutego
10.00-12.00

12.30-14.30

szoBiszowiCE, ul. Sztabu  
Powstańczego 27 (parking)
BoJkÓw, ul. Rolników (przy kościele)

12 marca 10.00-12.00
12.30-14.30

woJska PolskiEGo, ul. Ordona (parking)
liGota zaBRska, ul. Pocztowa (przy szkole)

19 marca

10.00-12.00

12.30-14.30

tRynEk, ul. Młodych Patriotów  
(parking przy wjeździe na osiedle)
oBRoŃCÓw PokoJu, ul. Paderewskiego  
(parking samochodowy)

26 marca
10.00-12.00

12.30-14.30

koPERnika, ul. Kopernika  
(przy pawilonie handlowym)
ŻERniki, ul. Żernicka

2 kwietnia 10.00-12.00
12.30-14.30

BRzEzinka, ul. Zamojska (przy kościele)
sośniCa, ul. Korczoka (przy kościele)

9 kwietnia 10.00-12.00
12.30-14.30

sikoRnik, ul. Pliszki  
(parking przy kościele)
staRE GliwiCE, ul. Szafirowa (parking)

23 kwietnia
10.00-12.00

12.30-14.30

wÓJtowa wiEś, ul. Głowackiego  
(przy kościele)
zatoRzE, ul. Okrzei (parking przy GCE)

7 maja
10.00-12.00

12.30-14.30

śRÓDmiEśCiE, pl. Piłsudskiego 
(parking samochodowy)
CzECHowiCE, ul. Nad Łąkami/ul. Toszecka

14 maja
10.00-12.00
12.30-14.30

sośniCa, ul. Przedwiośnie (przy szkole)
ŁaBĘDy, ul. Staromiejska  
(parking przy szkole)

21 maja
10.00-12.00

12.30-14.30

woJska PolskiEGo, ul. Ordona  
(parking samochodowy)
liGota zaBRska, ul. Pocztowa (przy szkole)

28 maja
10.00-12.00

12.30-14.30

szoBiszowiCE, ul. Batalionu  
Kosynierów 1-7 (parking)
BoJkÓw, ul. Rolników (przy kościele)

11 czerwca
10.00-12.00
12.30-14.30

ŁaBĘDy, ul. Literatów (przy placu zabaw)
ostRoPa, ul. Daszyńskiego  
(przy kościele)

18 czerwca

10.00-12.00

12.30-14.30

tRynEk, ul. Młodych Patriotów  
(parking przy wjeździe na osiedle)  
oBRoŃCÓw PokoJu, ul. Paderewskiego  
(parking samochodowy)

25 czerwca
10.00-12.00
12.30-14.30

koPERnika (przy Sanktuarium)
ŻERniki, ul. Żernicka

Data GoDz. miEJsCE

9 lipca
10.00-12.00
12.30-14.30

sośniCa, ul. Przedwiośnie (przy szkole)
ŁaBĘDy, ul. Staromiejska  
(parking przy szkole)

23 lipca

10.00-12.00

12.30-14.30

śRÓDmiEśCiE, ul. Ziemowita  
(parking przy katedrze)
wilCzE GaRDŁo, parking na skwerze  
ul. Traktorzystów/ul. Astrów

30 lipca
10.00-12.00

12.30-14.30

wÓJtowa wiEś, ul. Głowackiego  
(przy kościele)
zatoRzE, ul. Okrzei (parking przy GCE)

6 sierpnia 10.00-12.00
12.30-14.30

sikoRnik, ul. Pliszki (parking przy kościele)
staRE GliwiCE, ul. Szafirowa (parking)

20 sierpnia
10.00-12.00
12.30-14.30

BRzEzinka, ul. Zamojska (przy kościele)
śRÓDmiEśCiE, pl. Piłsudskiego  
(parking samochodowy)

27 sierpnia 10.00-12.00
12.30-14.30

ŁaBĘDy, ul. Radosna (parking przy kościele)
ostRoPa, ul. Daszyńskiego (przy kościele)

10 września
10.00-12.00

12.30-14.30

szoBiszowiCE, ul. Sztabu Powstańczego 27  
(parking)
BoJkÓw, ul. Rolników (przy kościele)

17 września
10.00-12.00

12.30-14.30

woJska PolskiEGo, ul. Ordona  
(parking samochodowy)
liGota zaBRska, ul. Pocztowa (przy szkole)

24 września

10.00-12.00

12.30-14.30

tRynEk, ul. Młodych Patriotów  
(parking przy wjeździe na osiedle) 
oBRoŃCÓw PokoJu, ul. Paderewskiego 
(parking samochodowy)

8 października
10.00-12.00

12.30-14.30

koPERnika, ul. Kopernika  
(przy pawilonie handlowym)
ŻERniki, ul. Żernicka

15 października
10.00-12.00
12.30-14.30

sośniCa, ul. Korczoka (przy kościele)
ŁaBĘDy, ul. Staromiejska  
(parking przy szkole)

22 października
10.00-12.00

12.30-14.30

śRÓDmiEśCiE, ul. Ziemowita  
(parking przy katedrze)
CzECHowiCE, ul. Nad Łąkami/ul. Toszecka

5 listopada
10.00-12.00

12.30-14.30

wÓJtowa wiEś, ul. Głowackiego  
(przy kościele)
zatoRzE, ul. Okrzei (parking przy GCE)

19 listopada 10.00-12.00
12.30-14.30

sikoRnik, ul. Pliszki (parking przy kościele)
staRE GliwiCE, ul. Szafirowa (parking)

26 listopada 10.00-12.00
12.30-14.30

BRzEzinka, ul. Zamojska (przy kościele)
ŁaBĘDy, ul. Literatów (przy placu zabaw)

https://segreguj.gliwice.eu/

