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Jest słodki i nadziany...

Trudno mu się oprzeć.
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AKTUALNOŚCI

Gliwice nadal pomagają Ukrainie. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej podarowało 
mieszkańcom ukraińskiej wsi autobus marki MAN A23. To drugi przegubowiec, który poje-
chał z Gliwic na Ukrainę.

Pojazd, który jeszcze w grudniu 
2022 r. przemierzał gliwickie ulice, 
trafił do oddalonej o 1000 km od 
Gliwic wsi Mychajło-Kotsyubinsk 
w obwodzie czernihowskim. Bę-
dzie służył mieszkańcom w co-
dziennej komunikacji.– Cieszymy 
się, że możemy wspomóc ukraiń-
ską społeczność i choć w drobny 
sposób ułatwić jej codzienne 
funkcjonowanie – mówi Henryk 
Szary, przez PKM w Gliwicach. 

O wsparcie do gliwickiego PKM-u  
za pośrednictwem ambasady 
i Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przedstawiciele z Ukrainy zwrócili 
się już po raz drugi – pierwszy 
przegubowiec za wschodnią gra-
nicę pojechał w czerwcu ubiegłego 
roku. Wówczas pojazd trafił do 
Lwowa. (mf)

CzerpieMY energię ze słońca

Z Gliwic na Ukrainę
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Przedszkole Miejskie nr 16

VIII LO na Sikorniku

Na ośmiu gliwickich budynkach oświatowych i dachu czechowickiej świetlicy działają już nowoczesne, 
miejskie mikroinstalacje fotowoltaiczne, zrealizowane w ubiegłym roku dzięki znaczącemu dofinansowa-
niu ze środków Unii Europejskiej. Niezależnie od pogody pozwolą pozyskiwać „zieloną” energię słoneczną 
i zaoszczędzić na kosztach eksploatacji obiektów.
Dokładnie 12 mikroinstalacji 
solarnych, składających się 
w sumie z około tysiąca paneli 
o łącznej mocy ponad 421 kilo-
watopików, wykonano w ramach 
projektu „Montaż instalacji 
fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej Miasta 
Gliwice”, objętego wnioskiem 
do Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Koszt re-

alizacji wyniósł ponad 2,4 mln zł.  
Wartość wnioskowanego dofinan-
sowania sięga ok. 2 mln zł. Panele 
zamontowano na siedzibach: 
Przedszkola Miejskiego nr 17 przy 
ul. Andromedy 36, Szkoły Podsta-
wowej nr 12 przy ul. Kopernika 63, 
Zespołu Szkół Techniczno-Informa-
tycznych przy ul. Chorzowskiej 5  
(dwie mikroinstalacje) i internatu 
ZST-I przy ul. Krakusa 16, VIII Li-

ceum Ogólnokształcącego przy ul. 
Sikornik 34 (trzy mikroinstalacje), 
Szkoły Podstawowej nr 23 przy 
ul. Sikornik 1, Szkoły Podstawo-
wej nr 36 przy ul. Robotniczej 6  
oraz Przedszkola Miejskiego  
nr 16 przy ul. Sportowej 17. Po-
jawiły się także na budynku przy  
ul. Nad Łąkami 1, pełniącym 
funkcję świetlicy dla mieszkańców 
dzielnicy Czechowice.

Zamontowane mikroinstalacje 
mogą wyprodukować nawet 
347,4 MWh energii elektrycznej 
rocznie, co w perspektywie cza-
su pozwoli miastu na oszczęd-
ności w kosztach eksploatacji 
budynków. Przypomnijmy, że 
dzięki montażowi paneli so-
larnych na budynkach Urzędu 
Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 
i ul. Jasnej, produkcja własna 

prądu w 2022 roku pokryła 
odpowiednio ponad 7% i 30% 
zapotrzebowania w tych 
obiektach. Poza tym nowo wy-
budowane instalacje solarne 
wpłyną na ograniczenie rocznej 
emisji dwutlenku węgla do at-
mosfery (nawet o 271,3 tony,  
jak się szacuje) oraz pyłu za-
wieszonego PM10 (nawet  
o 13,5 kg). (kik)
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KOMUNIKACJA

Zwiększanie bezpieczeństwa na miejskich ulicach i uspokajanie ruchu samochodowego to 
jedno z głównych założeń planu remontowego, realizowanego w tym roku przez Zarząd Dróg 
Miejskich. W Gliwicach nie zabraknie też większych inwestycji drogowych, o szczególnym 
znaczeniu dla miasta.

Na drogach. Bezpieczeństwo  
jest najważniejsze

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 
wykona w tym roku m.in. najpilniejsze 
zadania remontowe. Najważniejsze z nich 
związane są z kontynuowaniem programu 
dotyczącego zwiększania bezpieczeństwa 
na drogach i uspokajania ruchu w różnych 
częściach miasta.

W tym roku powstanie  
10 wyniesionych przejść 
dla pieszych: trzy przy  
ul. Okrzei i po jednym 
przy ul. Dubois, Elsnera, 
Orląt Śląskich, Sienkiewi-
cza, Królowej Bony,  
Gierymskiego  
i Beskidzkiej.

Jak podkreśla ZDM, wyniesione przejścia 
skutecznie zwiększają bezpieczeństwo 
pieszych – wymuszają na kierowcach 
zdjęcie nogi z gazu i ograniczenie pręd-
kości. Powstaną w miejscach, gdzie 
mamy do czynienia ze wzmożonym 
ruchem najmłodszych pieszych, m.in. 
w okolicach szkół, parku czy przedszkola. 

Na to przedsięwzięcie miasto ma 
otrzymać dofinansowanie z Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych 
(w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014–2020) 
w wysokości ponad 452 tys. zł (cał-
kowita wartość zadań wynosi ponad  
532 tys. zł). Pozyskane pieniądze pomo-
gą również Straży Miejskiej w realizacji 
innych działań zwiększających bezpie-
czeństwo użytkowników dróg – SM chce 
kupić mobilne urządzenia edukacyjne 
przydatne w nauce bezpieczeństwa ru-
chu drogowego.

Aby poprawić bezpieczeństwo na ulicach 
– poza tym projektem – ZDM zbuduje 
także wyniesienia nawierzchni przy  
ul. Czeremchowej, Kowalskiej, Szobiszo-
wickiej i Powroźniczej. Wyspowe progi 
zwalniające powstaną natomiast w ciągu 
ulicy Dolnych Wałów. Dodatkowo wy-
niesione skrzyżowania wybudowane 
zostaną u zbiegu ulic Kolberga i Udzieli 
oraz Kolejowej i Strzelców Bytomskich.

W planach remontowych 
Zarządu Dróg Miejskich 
na bieżący rok są też 
naprawy dróg i chodni-
ków, prace usprawniające 
korzystanie z przystanków 
autobusowych oraz udo-
godnienia dla rowerzy-
stów.

Remonty  
infrastruktury drogowej:
 pierwszy etap remontu jezdni 

i chodników ul. Jarzębinowej,
 remont jezdni i chodników  

ul. Cichej,
 budowa chodnika przy ul. Szma-

ragdowej,
 kolejny etap remontu jezdni 

i chodników ul. Rolników,
 drugi etap remontu ul. Tarno-

górskiej – od ul. Witkiewicza 
do Lipowej,

 budowa miejsc postojowych 
przy ul. Daszyńskiego w rejonie 
nr 422-426,

 remont jezdni i chodników ul. 
Witkiewicza, na odcinku od ul. 
Tarnogórskiej do ul. Opolskiej,

 remont drogi przy ul. Daszyń-
skiego 425-425A (w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywa-
telskiego),

 remont jezdni i chodników łącz-
nika Kujawska – Pszczyńska,

 budowa chodnika i przejścia 
dla pieszych przy ul. Reymonta 
i Cmentarnej.

Usprawnienia istotne dla 
komunikacji autobusowej:
 budowa peronu autobusowego 

przy ul. Kościuszki,
 budowa chodnika i peronu 

autobusowego przy ul. Koziel-
skiej,

 budowa zatoki autobusowej 
przy ul. Królewskiej Tamy,

 budowa chodnika i przejścia 
dla pieszych w rejonie zatoki 
autobusowej przy ul. Żernic-
kiej.

Udogodnienia  
dla rowerzystów:
 przebudowa wlotu drogi ro-

werowej przy ul. Powstańców 
Warszawy,

 budowa brakującego fragmen-
tu drogi rowerowej przy placu 
Piłsudskiego,

 budowa łącznika dla rowerów 
między ul. Witkiewicza a ul. 
Zakole,

 budowa drogi rowerowej 
przy ul. Kozielskiej w rejonie  
ul. Sopockiej.

Plany remontowe nie 
wyczerpują zadań ZDM. 
W Gliwicach realizowane 
będą także duże  
inwestycje drogowe.

Wśród największych zadań przewidzia-
nych na 2023 rok znalazła się budowa 
brakującej części obwodnicy zachodniej 
(od ul. Daszyńskiego do Sowińskiego), 
która zdecydowanie odciąży miejskie 
ulice. Dokończona zostanie przebudowa 
układu drogowego po południowej stronie 
dworca kolejowego i w okolicy placu Pia-
stów, co wiąże się także z poprawą estetyki 
sporej części śródmieścia. Trwa również 
budowa odcinka ul. Jana Brzechwy, dzięki 

której uzyska ona bezpośrednie połączenie  
z ul. Szafirową. Umożliwi to docelowo do-
jazd do nowego przedszkola. W planach 
jest również usprawnienie ruchu samo-
chodowego w sąsiedztwie Narodowego 
Instytutu Onkologii i dużego parkingu 
samochodowego – przy ul. Sienkiewicza, 
w rejonie połączenia z Drogową Trasą 
Średnicową, powstać ma minirondo 
(planowane rozpoczęcie prac w 2023 r.). 
Przewidziano też m.in. rozpoczęcie budo-
wy infrastruktury pieszo-rowerowej przy 
ulicach: Toszeckiej (na odcinku ok. 5 km 
– od zjazdu do restauracji McDonald's do  
ul. Wakacyjnej) oraz Strzelców Bytomskich 
na (na odcinku ok. 2 km – od ul. Naruto-
wicza do ul. Jachtowej wraz z remontem 
nawierzchni na ulicy Jachtowej).  (mf / al)

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 Z

DM
fo

t. 
M

. F
ol

ty
n 

/ U
M

 G
liw

ice



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 07/2023 (1148), 16 lutego 20234

Chodzą własnymi drogami, a gdy spadają, to tylko na cztery łapy. Od lat cieszą się też niesłabnącą popularnością w inter-
necie – pełnym zabawnych filmów i obrazków z ich udziałem. I choć słyną ze swojej niezależności, to w zamian za kocha-
jący dom potrafią odwdzięczyć się wspaniałą przyjaźnią. Aby się o tym przekonać, warto odwiedzić Centrum Handlowe 
Forum, gdzie w najbliższy piątek, 17 lutego, wspólnie z podopiecznymi Schroniska dla Zwierząt w Gliwicach będziemy 
świętować Światowy Dzień Kota.

Pierwsza w tym roku akcja adop-
cyjna w CH Forum (ul. Lipowa) 
odbędzie się w godz. od 16.00 
do 19.00. Na scenie głównej 
(poziom 0) będzie można zo-
baczyć kilkanaście kotów prze-
znaczonych do adopcji. Będą 
nad nimi czuwać wolontariusze 
z gliwickiego schroniska, którzy 
chętnie opowiedzą o każdym 
z podopiecznych. Odpowiedzą 
również na pytania, dotyczące 
świadomej i odpowiedzialnej 
adopcji zwierzaka oraz wytłu-
maczą, jak należy się przygoto-
wać na przyjęcie pod swój dach 
kociego członka rodziny. Z ich 
wiedzy i doświadczenia będą 
mogły skorzystać szczególnie 
osoby, które planują przygarnąć 
zwierzę po raz pierwszy.

Oprócz kotów, gotowych do 
poznania i pokochania, na od-
wiedzających czekać będą także 

warsztaty dla 
całych rodzin, 
podczas których 
uczestnicy wyko-
nają m.in. wędkę 
dla kota – z paty-
ków, sznurków 
i wstążek. Gotową 
zabawkę będzie 
można zabrać do 
domu – dla swoje-
go zwierzaka – lub 
podarować kotom 
ze schroniska.

Podczas spotkania  
czynny będzie też 
punkt informacyjny dla osób, 
które chciałyby zostać wolonta-
riuszami Schroniska dla Zwierząt 
w Gliwicach.

– Jeżeli aktualnie nie macie 
możliwości przygarnięcia psa 
lub kota, ale możecie podaro-

wać zwierzętom 
swój czas, to ser-
decznie zapraszam 
Was do gliwickiego 
schroniska. Opieka, 
uważność i czułość, 
to jest to, czego naj-
bardziej potrzebują 
nasi podopieczni. 

Zwierząt zawsze jest więcej niż 
możliwości i godzin, jakie 

możemy im poświęcić. 
Potrzebujemy 

wsparcia w so-
cjal izowaniu 
zwierząt, by 

mogły trafić 
do nowych do-
mów, ale także 
ludzkiego towa-

rzystwa dla zwie-
rzaków, nieprze-

z n a c zo ny c h 
do adopcji. 
Każdy z Was 
może im po-
lepszyć życie 
– zachęca 

B a r b a r a 
Malinow-

ska, kierownik Schroniska dla 
Zwierząt w Gliwicach. 

Na miejscu będzie się można 
również dowiedzieć o innych 
formach pomocy oraz aktual-
nych potrzebach gliwickiego 
Schroniska. 

Organizatorzy przypominają, że 
do CH Forum – nie tylko w Świa-
towy Dzień Kota – śmiało można 
wejść ze swoim czworonogiem 
i np. skorzystać z przyjaznej 
pupilom strefy gastronomicznej, 
zlokalizowanej w tylnej części 
sekcji restauracyjnej na pozio-
mie +1.

Szczegółowe informacje dostęp-
ne są na stronie wydarzenia na 

Facebooku (Dzień Kota w Fo-
rum – adoptuj, nie kupuj!).

 (ml)

Z KALENDARZA

16 lutego obchodzimy tłusty czwartek. To ostatni czwartek przed wielkim po-
stem. Wkraczamy w ostatni tydzień karnawału, nazywanego dawniej zapustami 
lub mięsopustem i kojarzonego z biesiadowaniem. W tłusty czwartek możemy 
nawiązać do starych zwyczajów. W naszej obyczajowości mocnym akcentem 
tego dnia jest jedzenie pączków. 

Dzień pączka Miasto wspiera  
strażaków  

ochotników 

Światowy Dzień Kota – przyjdź, poznaj, adoptuj!

fo
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W naszym kraju w zależności od 
regionu tłusty czwartek celebruje 
się najczęściej pączkami oraz fa-
workami. Co ciekawe, pączki nie 
zawsze były słodkim łakociem. 
Dawniej nadziewano je słoniną, 
boczkiem i mięsem. Obecnie 
największą popularnością cie-
szą się te wypełnione słodkim 
nadzieniem: z róży, owocowych 
dżemów i marmolad, ale wybór 
jest większy. Lubimy także pącz-
ki z adwokatem, bitą śmietaną, 
budyniem czy czekoladą.

Kreple, 
niedźwiedzie 
i placki ze słoniną

Tradycja tłustego czwartku sięga 
czasów pogańskich i związana 
jest z odejściem zimy i radością 
zbliżającej się wiosny – pito wów-
czas wino, zabijano najtłustsze 
zwierzęta i jedzono pieczone 
placki z ciasta chlebowego wy-
pełnione tłustą słoniną, mięsem 
i ziołami. Rzymianie celebrowali 
tzw. tłusty dzień przy suto zasta-
wionych stołach, uginających 
się pod półmiskami z mięsiwem 
i dzbanami wina. Ucztę również 

uzupełniały pączki z chlebowe-
go ciasta nadziewane słoniną. 
Zwyczaj pozwalający na jedzenie 
i picie do syta szybko zyskiwał 
zwolenników.

W Polsce wzmianki o jedzeniu 
pączków na słodko pojawiły się 
dopiero w XVI w. Ciastka różniły 
się nieco od tych, które znamy 
obecnie – w niektórych zamiast 
marmolady ukryty był orzeszek 
lub migdał. Ten, kto trafił na taki 
szczęśliwy kęs, miał cieszyć się 
dostatkiem, szczęściem i powo-
dzeniem.

Dawniej w tłusty czwartek po 
śląskich wsiach przemykały 
pochody przebierańców, m.in. 
niedźwiedzi, którymi straszono 
mieszkańców, zmuszając do 
częstowania uczestników zabawy 
słodkimi przekąskami. Na Śląsku 
pączki zwane są kreplami (z niem. 
Krapfen). Pierwsze wspomnienia 
o tym słowie pochodzą z XVI w. 
Początkowo kreple polewano 
miodem, ale później zamiłowa-
nie do nieograniczonej słodyczy 
wzięło górę i cukiernicy zaczęli 
wypełniać puszyste kule marmo-
ladą oraz innymi słodkościami.

Słodki 
karnawał na 
świecie

Amerykanie i Anglicy pod koniec 
karnawału świętują pancake 
Tuesday, podczas którego jedzą 
bardzo słodkie naleśniki z ma-
słem orzechowym i słodkim twa-
rożkiem, polane równie słodkim 
syropem. We Francji obchodzi 
się tłusty wtorek – podaje się 
wówczas bardzo cienkie naleśniki 
opływające masłem i karmelizo-
wanym cukrem zwane crêpes 
Suzette. Włosi podają frittelle 
z rodzynkami lub orzeszkami pi-
nii, słodkie castagnole – okrągłe 
twarde i kruche wypieki nadziane 
budyniem, kremem waniliowym 
lub likierami oraz nadziewane 
kremem i dżemem zeppole, 
przypominające nasze pączki. 
Holendrzy natomiast gustują 
w oliebollen – odpowiedniku 
naszych racuchów. W Hiszpanii je 
się churros, czyli paluszki o prze-
kroju gwiazdy polane karmelem, 
czekoladą i bitą śmietaną. Skan-
dynawowie celebrują koniec 
karnawału słodkimi bułeczkami 

kanelbullar. To cynamonowe 
drożdżówki z czekoladą i bitą 
śmietaną. Popularne są tam rów-
nież pszenne bułeczki dekorowa-
ne lukrem, polewą, budyniem 
i bitą śmietaną zwane semlą lub 
fastelavnsbollerem. 

Tłusty 
czwartek, winny 
piątek

Czwartkowe objadanie się słod-
kościami, jakkolwiek pyszne 
by nie były, ma niestety swoje 
konsekwencje. Jeden pączek 
ma od 200 (bez nadzienia) do  
400 kalorii (z nadzieniem 
i lukrem). Aby go spalić, trzeba 
biec przez 30 minut, wchodzić 
po schodach przez 12 minut, jeź-
dzić na łyżwach przez 30 minut, 
sprzątać mieszkanie przez 50 
minut lub… czytać książkę przez  
600 minut. My jednak pozo-
stajemy optymistami, którzy 
twierdzą, że w tłusty czwartek 
pączki nie tuczą i można je jeść 
bezkarnie. Smacznego! 
 (mf)
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BEZPIECZEŃSTWO

Gliwice przeznaczą w tym roku blisko 10,5 mln zł na budowę remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brzezince i wesprą finansowo wszystkie trzy gliwickie OSP łączną kwotą w wysokości ponad 
500 tys. zł. Środki te, w części przekazane w formie dotacji celowych, pozwolą na zakup niezbędnego 
wyposażenia i sprzętu, elementów do pojazdów pożarniczych i modernizację strażackiej infrastruktury.
W Gliwicach działa nie tylko 
Państwowa Straż Pożarna, któ-
ra z ogromnym poświęceniem 
niesie pomoc w sytuacjach 
zagrożenia. Wsparcie oferują 
także strażacy ochotnicy sku-
pieni w Ochotniczych Strażach 
Pożarnych, funkcjonujących 
jako stowarzyszenia. Te gliwic-
kie – działające od ponad 130 lat 
w Brzezince i Ostropie oraz od 
niemal ośmiu dekad w Bojkowie 
– są włączone do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Miasto każdego roku wspiera 
finansowo ich ważną misję.

W latach 
2018–2022 miasto 
przekazało prawie 
5,5 mln zł na 
dofinansowanie 
działalności 
Ochotniczych 
Straży Pożarnych

Tegoroczne środki miejskie 
w wysokości ponad pół miliona 
zł pozwolą OSP na zapewnienie 
gotowości bojowej (m.in. za-
kup umundurowania, środków 
ochrony indywidualnej, spe-
cjalistycznego sprzętu, paliwa 
i części do samochodów) oraz 
na bieżące funkcjonowanie. 
Wsparcie ze strony miasta jest 
kluczowe, ponieważ każdego 
roku strażacy z OSP w Bojkowie, 
Brzezince i Ostropie uczestniczą 
w kilkuset akcjach ratowniczo-
-gaśniczych, niosąc pomoc 

w pożarach, wypadkach ko-
munikacyjnych, podtopieniach 
budynków i posesji, usuwaniu 
skutków wichur czy gniazd nie-
bezpiecznych owadów. Liczba 
tych akcji sukcesywnie rośnie. 
W ubiegłym roku było ich w su-
mie 819, a łącznie w latach 
2019–2022 ponad 2800.

Nowa remiza 
dla Brzezinki

To najważniejsza w tym roku 
– finansowana w całości przez 
miasto – inwestycja na rzecz roz-
woju OSP. Dwukondygnacyjny 

budynek o powierzchni niemal 
662 m2 powstaje od ubiegłego 
lata obok dotychczasowej remi-
zy przy ul. Zamojskiej 8. Obiekt 
powinien być gotowy w trzecim 
kwartale tego roku. Miasto prze-
znaczy na jego budowę łącznie 
ponad 12 mln zł – ubiegłoroczna 
transza wyniosła ponad 2 mln zł,  
tegoroczna sięga 10,5 mln zł.

Nowa remiza będzie pełniła funk-
cję bazy strażackiej, niewielkiego 
centrum edukacyjno-kulturalne-
go oraz garażu dla trzech wozów 
bojowych OSP Brzezinka i ufun-
dowanej przez miasto przyczepy 
sprzętowej, wyposażonej w no-
woczesne pompy i węże, służącej 
do usuwania skutków powodzi 
i podtopień. Obiekt ma być wy-
posażony w zaplecze socjalno-
-biurowe i sanitarno-kuchenne, 

salę ćwiczeń, pomieszczenia dla 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„Dar Nadziei” działającego przy 
brzezińskiej OSP oraz dla Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej, 
szatnie, salę szkoleniową i konfe-
rencyjną. Powstanie też parking 
z miejscami postojowymi.

Dotychczasowa remiza OSP 
w Brzezince (garaż wybudowany 
przed laty własnymi siłami przez 
mieszkańców) ma służyć straża-
kom do prowadzenia ćwiczeń, 
wykonywania tzw. zapraw i jako 
magazyn sprzętowy.
 (kik)

Miasto wspiera  
strażaków  

ochotników 

Adam Neumann prezydent Gliwic
– Bardzo  doceniamy zaangażowanie i całodobową gotowość strażaków 
ochotników, którzy po godzinach swojej pracy, kosztem własnego czasu 
wolnego, biorą udział w często ryzykownych akcjach ratowniczych 
na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego. Od lat w szerokim zakresie 
dofinansowujemy działalność trzech gliwickich OSP, ponieważ bezpie-
czeństwo przeciwpożarowe oraz gotowość reagowania na wszelkie 
nagłe kryzysowe zdarzenia to sprawy najwyższej wagi. Wspierając 
strażaków ochotników, wspomagamy jednocześnie system państwowy, 
czyli zawodową Straż Pożarną.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

8 lutego w gliwickim Ratuszu 
odbyła się uroczystość Diamento-
wych Godów. Małżonków odzna-
czono medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”, nadanymi 
przez Prezydenta RP oraz w imie-
niu Prezydenta Miasta Gliwice 
wręczono pamiątkowe listy  
gratulacyjne wraz z kwiatami.

W gronie świętujących znaleźli się 
(w kolejności alfabetycznej):  
Stanisława i Tadeusz Biskupowie, 
Helga i Piotr Druchniakowie,  
Danuta i Piotr Owsińscy oraz  
Barbara i Janusz Tereszkiewiczowie. 

Szanownym Jubilatom życzymy 
wszystkiego najlepszego!

Zostaw 1,5% w Gliwicach. To jest ten czas!

Co roku kilkanaście milionów 
polskich podatników wspiera 
organizacje pozarządowe, a ści-
ślej ujmując, organizacje pożytku 
publicznego. Z roku na rok coraz 
więcej osób przekonuje się, że 
warto pomagać tym podmiotom 
poprzez przekazywanie części 
podatku – dawniej 1%, a obec-
nie 1,5%.

1,5% zmienia 
życie

Przekazywane kwoty z podatku 
są dla stowarzyszeń i fundacji 
ogromnym wsparciem, które 
pozwala im rozwijać działalność 
i skuteczniej pomagać innym. To 
często główny sposób finanso-
wania działań organizacji.

Zróbmy to 
razem – wspierajmy 
gliwickie 
organizacje!

W Gliwicach działa 
ponad 50 organizacji 
pożytku publicznego 

uprawnionych 
do otrzymania 
1,5% podatku

Wśród gliwickich OPP znajdziemy 
organizacje zajmujące się: kultu-
rą, pomocą społeczną, edukacją, 
działaniami na rzecz osób nie-
pełnosprawnych czy pomocą dla 
zwierząt. Co ważne, wybierając 
jedną z lokalnych organizacji, 

możemy wesprzeć potrzebują-
cych, którzy mieszkają blisko nas, 
przyczynić się do zrealizowania 
ciekawych inicjatyw, zapewnić 
atrakcyjne zajęcia dzieciom. 
To tylko kilka przykładów, bo 
dzięki naszemu wsparciu może 
się wydarzyć znacznie więcej. 
Jeśli natomiast nie skorzystamy 
z możliwości przekazania 1,5% 
wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego, to środki 
te trafią do budżetu państwa. 
Wybierajmy więc świadomie – 
to pomaganie, które nic nas nie 
kosztuje!

Jak przekazać 
1,5% dla gliwickiej 
OPP?

To proste! Należy w odpowiedniej 
rubryce formularza PIT wprowa-
dzić numer KRS organizacji, którą 
chcemy wesprzeć. Pamiętajmy, że 
można wskazać tylko jedną OPP, 
która otrzyma 1,5% podatku, wy-
nikającego z zeznania składanego 
za 2022 rok.

Sprawdź listę gli-
wickich organizacji 

pożytku publicznego 
i wybierz sam, której 

przekażesz 1,5% 
swojego podatku. 

Wykaz znajduje się na 
stronie Centrum 3.0 

pod adresem:  
gods.gliwice.pl w za-

kładce Kampania 1,5%

Również emeryci i renciści mogą 
pomóc – wystarczy, że wypełnią 
PIT-OP, wskazując w nim organi-
zację, której zostanie przekazany 
ich 1,5%.

Aby ułatwić przekazanie 1,5% na 
rzecz gliwickich OPP, Centrum 3.0 
zorganizuje dyżury PIT-owe przy 
ul. Studziennej 6, podczas których 
gliwiczanie będą mogli rozliczyć się 
z fiskusem i przekazać 1,5% po-
datku na dowolną, wybraną przez 
siebie gliwicką organizację. Odbę-
dą się w następujących terminach:  
8 marca (od godz. 14.30 do 16.30), 
20 marca (od godz. 15.30 do 
17.30), 31 marca (od godz. 10.00 
do 12.00).

Na rzecz OPP 
działa Centrum 3.0

Na co dzień z gliwickimi organi-
zacjami pozarządowymi współ-
pracuje Centrum 3.0 – Gliwicki 
Ośrodek Działań Społecznych. 
Właśnie ta jednostka realizuje 
kampanię promującą oddawanie 
1,5% podatku na rzecz gliwickich 
organizacji pożytku publiczne-
go. Stara się zwiększać wiedzę 
mieszkańców na ten temat 
i zachęcać do wzięcia sprawy 
w swoje ręce.

Informacje o możliwości przekaza-
nia 1,5% podatku na rzecz gliwic-
kich OPP będą dostępne w wielu 
miejscach, m.in. na ekranach ledo-
wych, ulotkach i plakatach, wysta-
wach informacyjnych, w mediach.

W tym roku po raz pierwszy 
w kampanię włączy się też mło-
dzież – Centrum 3.0 przygotowało 
specjalny konkurs na najlepszy 
filmik promujący kampanię, prze-
znaczony do publikacji w social 
mediach. Uczniowie będą mogli 
nie tylko wesprzeć słuszną akcję, 
ale także zdobyć cenne nagrody.

Szczegóły wszystkich wydarzeń 
kampanii, informacje o dyżurach 
PIT-owych i konkursie dla mło-
dzieży będą zamieszczane na 
stronie interenetowej gods.
gliwice.pl/kampania-15/.

Centrum 3.0 – Gliwicki 
Ośrodek Działań Społecznych

Nadchodzi czas rozliczeń podatkowych. Warto przekazać 1,5% podatku wybranej organizacji 
pożytku publicznego w Gliwicach. Na rzecz mieszkańców i naszego najbliższego otoczenia 
działa ponad 50 takich organizacji. Dzięki nam mogą realizować swoje działania jeszcze lepiej.

Sprawdź listę gliwickich Organizacji Pożytku 
Publicznego i wybierz sam, której przekażesz 

1,5% swojego podatku:
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ZDROWIE

Gliwickie Hospicjum potrzebuje pomocy. Placówka, która na co dzień z wielkim oddaniem, zrozumieniem i sza-
cunkiem wspiera mieszkańców cierpiących na nieuleczalne, postępujące choroby – głównie nowotworowe, 
znalazła się w dramatycznej sytuacji finansowej. Środki przekazywane z Narodowego Funduszu Zdrowia są 
zdecydowanie niewystarczające i nie pokrywają rosnących kosztów funkcjonowania. Dlatego władze Gliwic 
apelują do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie finansowania Hospicjum. 
Na wniosek prezydenta Gliwic Adama Neumanna, Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej RM i miejskich radnych, 
na ostatniej sesji podjęto uchwałę w tej sprawie. Jednogłośnie!
Stowarzyszenie Przyjaciół Cho-
rych „Hospicjum” w Gliwicach 
od ponad 22 lat realizuje usługi 
w zakresie opieki hospicyjnej 
i paliatywnej dla osób dorosłych. 
Stworzyło jeden z największych 
tego typu ośrodków w Polsce. 
Prowadzi Stacjonarny Ośrodek 
Opieki Paliatywnej, Poradnię Me-
dycyny Paliatywnej oraz Zespół 
Domowej Opieki Paliatywnej. 
Jest również bazą dydaktyczną 
Zakładu Medycyny i Opieki Pa-
liatywnej Katedry Pielęgniarstwa 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach oraz największym 
ośrodkiem akredytowanym do 
prowadzenia specjalizacji le-
karskiej w dziedzinie medycyny 
paliatywnej w województwie 
śląskim.

W Hospicjum Miłosierdzia 
Bożego całkowicie bezpłatną, 
całodobową opiekę nad pacjen-
tami, zmagającymi się z nieule-
czalnymi chorobami, głównie 
nowotworowymi, sprawuje 
wielodyscyplinarny zespół ludzi 
o wielkich sercach i ogromnych 
pokładach życzliwości, składający 
się z lekarzy, pielęgniarek, fizjo-
terapeutów, psychologów, opie-
kunów medycznych,  kapelana 
i wolontariuszy. Tylko w ubiegłym 
roku udzielali oni wsparcia blisko 
600 chorym w ramach opieki 
domowej i prawie 340 pacjen-
tom w ośrodku stacjonarnym 
opieki paliatywnej przy ul. Da-
szyńskiego. Personel pracował 
nieprzerwanie także w okresie 
pandemii. W 2022 roku, w po-
radni, udzielono ponadto niemal 
1300 konsultacji.

Od 2018 roku gliwickie Ho-
spicjum prowadzi rozbudowę 
swojej placówki. W efekcie ma 
być  więcej łóżek dla chorych, 
mają poprawić się warunki 
pobytu pacjentów oraz pracy 
personelu. Ma powstać m.in. 
dział fizjoterapii i terapii zaję-
ciowej. Inwestycja jest w trakcie 
realizacji, jednak rosnące koszty 

bieżącego utrzymania placówki 
znacznie spowalniają postępy 
w jej realizacji.

Obecnie kluczowym 
wyzwaniem jest 
finansowanie bie-
żącej działalności 
Hospicjum i utrzy-
manie ciągłości jego 
działania.

Przez ostatnie lata sytuacja Sto-
warzyszenia Przyjaciół Chorych 
„Hospicjum” była trudna, ale 
obecnie stała się dramatyczna. 
Środki z Narodowego Funduszu 
Zdrowia nie pokrywają kosztów 
utrzymania placówki – w 2022 
roku strata Hospicjum wyniosła 
prawie 1,5 mln zł. Wysoki po-
ziom inflacji, mocno zauważalny 
wzrost kosztów wynagrodzeń, 
niedoszacowanie procedur 
medycznych, większe opłaty za 

leki, materiały opatrunkowe, 
energię elektryczną czy usługi 
zewnętrzne powodują, że Ho-
spicjum boryka się z wieloma 
problemami.

Wsparcie finansowe udzielane 
przez miasto, imprezy charyta-
tywne, zbiórki pieniędzy i różne 
akcje społeczne organizowane 
w Gliwicach pomagają placówce, 
ale nie załatają budżetowej dziu-
ry. Niezbędne jest zwiększenie 
wsparcia systemowego.

W tej ważnej dla mieszkańców 
sprawie władze samorządowe 
Gliwic mówią jednym głosem, 
zajmują zdecydowane stano-
wisko i apelują o pomoc do 
Ministra Zdrowia oraz Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

„Gliwickie Hospicjum, z przyczyn 
zupełnie od niego niezależnych, 
stoi przed ostatecznymi wybo-

rami” – podkreślają samorzą-
dowcy. Placówce grozi redukcja 
zatrudnienia, obniżenie jakości 
świadczonych usług, wydłużenie 
kolejek osób oczekujących na 
opiekę, a nawet… zamknięcie.

„Działający w Gliwicach Stacjo-
narny Ośrodek Opieki Paliatyw-
nej oraz Zespół Domowej Opieki 
Paliatywnej jest odciążeniem 
dla szpitali i pogotowia ratun-
kowego. W sytuacji zamknięcia 
Hospicjum gliwickie szpitale 
nie będą w stanie zabezpieczyć 
wystarczającej liczby łóżek oraz 
odpowiednio wykwalifikowane-
go personelu dedykowanego do 
opieki nad tą specyficzną grupą 
pacjentów. Konsekwencje likwi-
dacji placówki będą odczuwalne 
nie tylko dla Gliwic, ale niewąt-
pliwie przyczynią się do paraliżu 
całej ochrony zdrowia” – piszą 
władze Gliwic.

W perspektywie wzrastającej 
liczby osób potrzebujących 
opieki paliatywnej oraz obec-
nej sytuacji, w jakiej znajduje 
się Stowarzyszenie Przyjaciół 
Chorych „Hospicjum”, prezydent 
miasta wraz z miejskimi radnymi 
apelują do rządu i NFZ o finan-
sowanie procedur medycznych  
adekwatnie do potrzeb oraz 
o zniesienie limitów świadczeń, 
tak aby mieszkańcy Gliwic nie 
pozostali bez opieki w ciężkiej 
chorobie – w sytuacji, kiedy 
będą potrzebować ulgi w bólu 
i cierpieniu oraz fachowego 
wsparcia medycznego i psycho-
logicznego.  (kik / al)
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fo

t. 
M

. B
uk

sa
 / 

UM
 G

liw
ice

fo
t. 

Fr
ee

pi
k

https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 07/2023 (1148), 16 lutego 20238

KULTURA

To jest ten czas!

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

Koncerty, filmy, wykłady – nad-
chodzący weekend będzie ob-
fitował w ciekawe wydarzenia 
kulturalne. To ostatni weekend 
karnawału – warto wyjść z domu!

piątek 17 lutego
	„O odwadze myślenia. Oświecenie i kla-

sycyzm” – to temat wykładu Marty Witoń, 
który o godz. 17.00 rozpocznie się w Willi Caro 
(ul. Dolnych Wałów 8a). Wstęp wolny.

	W Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17) 
na godz. 17.00 zaplanowano wernisaż wy-
stawy „Taki jestem”. Wstęp wolny.

sobota 18 lutego
	O godz. 10.00 w Stacji Artystycznej Rynek 

(Rynek 4–5) rozpoczną się „Mini Nutki”, 
czyli zajęcia umuzykalniające dla dzieci. Będą 
zabawy muzyczne, ćwiczenia wzrokowo-
-słuchowe i relaksacyjne, a to wszystko przy 
akompaniamencie na żywo.

	W Bibliotece Centralnej (ul. Kościuszki 17) 
o godz. 11.30 rozpocznie się Biblioparty. Licz-
ba miejsc ograniczona, informacje i wejściówki 
w Bibliotece Centralnej, tel. 32/238-26-63.

	O godz. 15.00 w Willi Caro Światosław Lenar-
towicz wygłosi wykład „Piętno mistrzów 
– o wczesnej twórczości wybranych mala-
rzy prezentowanych na wystawie »Kolor 
i forma…«”. Wstęp wolny.

	Na godz. 16.15 zapraszamy na film „Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierw-
sza tajemnica” do kina Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

	Maraton tańców swingowych rozpocznie 
się o godz. 17.00 w Centrum Kultury Victoria 
(ul. Barlickiego 3). Wstęp wolny.

	O godz. 18.00 w teatrze Wit-Wit (ul. Jana 
Pawła II 15) będzie można zobaczyć bajkę 
dla dorosłych „A niech to gęś kopnie”.

	Weljar i Furda o godz. 19.00 wystąpią 
w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko” 
(ul. Pszczyńska 85).

niedziela 19 lutego
	Na Scenie Bajka (kino Amok) o godz. 18.00 

rozpocznie się koncert Zespołu Muzyki 
Salonowej Eleganza. W programie zespołu 
znajdą się walce, polki, czardasze, serenady, 
marsze, wiązanki, uwertury i tańce w wersji 
instrumentalnej znanych oraz czasem już zapo-
mnianych mistrzów takich jak: Johann Strauss, 
Josef Strauss, Edward Elgar, Jo Knümann, Angel 
Villoldo.                           (mm)

KULTURALNY
ROZKŁAD  
JAZDY

Na historycznym pograniczu

Muzyczne odkrycie roku  
#madeinGliwice

„Pamięć pogranicza. Opowieści o żydowskim życiu i Zagładzie na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim” to książka o ciekawej i trudnej historii Polski i Nie-
miec. Z autorami publikacji – Karoliną i Piotrem Jakoweńkami – będzie moż-
na porozmawiać w czwartek 23 lutego w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich  
(ul. Poniatowskiego 14). Początek spotkania o godz. 18.00, wstęp wolny.
Książka Jakoweńków to zbiór 20 
esejów. Każdy dotyczy innego 
miejsca na mapie Górnego Śląska 
i Zagłębia Dąbrowskiego. W „Histo-
rii pogranicza” są fotografie, relacje 
świadków historii i współczesnych 
mieszkańców, archiwalne materiały 
ikonograficzne i historyczne opisy, 
a przede wszystkim – opowieści 
o naszym regionie. Autorzy książki 
dokumentują także stan zachowa-
nia dziedzictwa żydowskiego i skutki 
Zagłady w przestrzeni publicznej 
i społecznej świadomości. Przede 
wszystkim jednak pytają o pamięć 
o dawnych mieszkańcach tych ziem. 
Czy potrafimy jeszcze współcześnie 
dostrzec ślady żydowskiej (nie)obec-
ności, prawie 80 lat po Holokauście?

– Powstanie „Pamięci pogranicza” 
zainspirowały liczne spotkania i dłu-
gie rozmowy z naszym przyjacielem 
Henrim Lustigerem-Thalerem. Kiedy 
w 2018 roku podróżowaliśmy wspól-
nie przez Zagłębie Dąbrowskie i Górny 

Śląsk, natrafiliśmy na liczne zapomnia-
ne żydowskie historie, miejsca i przed-
mioty. Wszystkie te kawałki drewna, 
ślepe ściany wyburzanych kamienic, 
klatki schodowe i martwe podwórka 
przemawiały do nas wielowiekową 
i piękną historią, jednocześnie sta-

wiając nam przed oczami kataklizm, 
który zniszczył bezpowrotnie ten świat 
– piszą Karolina i Piotr Jakoweńkowie 
we wstępie do książki.

Karolina Jakoweńko kieruje Domem 
Pamięci Żydów Górnośląskich, od-
działem Muzeum w Gliwicach. Ten 
niezwykły zabytek, dawny żydowski 
dom przedpogrzebowy, mieści się 
przy czynnym żydowskim cmentarzu. 
Kapitalny remont obiektu został sfi-
nansowany przez gliwicki samorząd. 
Wystawa stała prezentuje wielowie-
kową historię górnośląskich Żydów. 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich 
jest placówką unikatową w skali kraju. 
Karolina Jakoweńko razem z Piotrem 
Jakoweńką od kilkunastu lat prowadzą 
także Fundację Brama Cukermana, któ-
ra za wieloletnią działalność na rzecz 
przywracania i ochrony pamięci Żydów 
polskich w Zagłębiu Dąbrowskim i na 
Górnym Śląsku została uhonorowana 
Nagrodą Specjalną Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin 2022.  (mm)

Jakub Skorupa został wybrany Odkryciem roku 2022 
Empiku w kategorii muzyka. Uznanie jury zdobył jego 
debiutancki album „Zeszyt pierwszy”.
Mieszkający w Gliwicach artysta 
zachwycił muzycznym „zapisem ob-
serwacji zderzających dorosłość i rze-
czywistość z piękną wrażliwością”. Ja-
kub Skorupa jest wokalistą, gitarzystą 
i autorem tekstów. Na płycie połączył 
melancholijny rap z alternatywnym 
brzmieniem.

Gliwicka publiczność miała okazję 
posłuchać materiału z „Zeszytu 
pierwszego” we wrześniu 2022 roku, 
podczas pierwszej edycji festiwalu 
Show off zorganizowanego przez 

Centrum Kultury Victoria w No-
wych Gliwicach przy ul. Bojkowskiej. 
Skorupa rozkręcił tę imprezę, dając 
pierwszy, świetnie przyjęty przez 
widownię koncert. (mm)

Jakub Skorupa

Karolina i Piotr Jakoweńkowie
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Książkę „Pamięć pogranicza / The Borderland Memory” wydała  
Biblioteka Śląska. Publikację będzie można kupić 23 lutego podczas 
spotkania z autorami.

https://kultura.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
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WALENTYNKI

To były wyjątkowe walentynki w Gliwicach! Wyjątkowe, bo #BliskoKultury – w Bojkowie 
odbyła się prywatka z najlepszą muzyką taneczną, a na Rynku intrygujący koncert The 
Wonderstand oraz Festiwal Słodkości i Rękodzieła. Dziękujemy za wspólną zabawę!

Miasto pełne miłościMiasto pełne miłości
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10 lutego parkiet Sceny Bojków był rozgrzany do czerwoności! Królowali na nim 
tancerze w przebraniach w stylu retro. Prywaciarze, czyli Bartek i Paweł – didżejski 
duet z Gliwic, zadbali o to, by z płyt winylowych popłynęła najlepsza muzyka ta-
neczna. To były hity z różnych dekad – od lat 50. do dziś. Na Prywatce w Bojkowie 
świetnie bawiło się kilkaset osób.

Dźwiękowy klimat 11 lutego zmienił się o 180 stopni, jednak nadal pozostaliśmy 
w kręgu dobrej muzyki. W Stacji Artystycznej Rynek wystąpił tajemniczy duet The 
Wonderstand. To były ciekawe, alternatywne brzmienia utrzymane w nieco melan-
cholijnej tonacji. Na wokalu można było usłyszeć znanego z formacji Oscar’s house 
gliwiczanina Marcina Paska.

Cały gliwicki Rynek w weekend 11 i 12 lutego zmienił swoje oblicze – wszystko za 
sprawą Festiwalu Słodkości i Rękodzieła. Przy Ratuszu pojawiły się także walentyn-
kowe ozdoby – w formie pomysłowych ramek do zdjęć. Zakochaną fotkę można 
było zrobić sobie do 14 lutego włącznie. Także na skwerze Doncaster i mostku nad 
Kłodnicą rozbłysły walentynkowe iluminacje. (mm)
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKODORADCA PRZYPOMINA

SZERSZE INFORMACJE – WYDZIAŁ ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH
32/238-55-26, 32/238-54-45, 32/238-54-82 – w godzinach pracy UM

Wejście w życie uchwały antysmogowej. Kotły na paliwo sta-
łe uruchomione po 1 września 2017 r. muszą spełniać wymagania 
klasy 5 wg normy PN-EN 303–5:2012, a kominki wymagania ekoprojektu.

Kotły wyprodukowane przed 2007 rokiem lub bez tabliczki  
znamionowej.

Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piece typu koza.

Kotły wyprodukowane pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.

Kotły wyprodukowane po 2012 roku, które zostały włączone do 
eksploatacji przed 1 września 2017 r.

Kotły 3 oraz 4 klasy wg normy PN-EN 303–5:2012

Kotły klasy 5 wg normy PN-EN 303–5:2012

start 
po 1 września 2017 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2021 r.

zakaz eksploatacji 
od 1 stycznia 2023 r.*

wymiana 
do 31 grudnia 2023 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2025 r.

wymiana 
do 31 grudnia 2027 r.

** Polityka energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje odejście od spalania węgla w gospodarstwach domowych w miastach do 2030 r. 
   – https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/264

LIFE20 IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY

bezterminowo**

*Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (w tym kominki) użytkowane 
przed wejściem w życie uchwały (1 września 2017 r.)

wymiana  
do 31 grudnia 2022 r.  

na urządzenia spełniające 
wymagania ekoprojektu

możliwość dalszej eksploatacji, jeśli urządzenie osiąga 
sprawność cieplną minimum 80% lub jest wyposażone  

w urządzenie do redukcji emisji pyłu gwarantując  
spełnienie kryterium ekoprojektu

https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/264
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EKOLOGIA

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

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

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

do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej 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.

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego 
roku po odbiorze inwestycji. DODATKOWE INFORMACJE: 32/238-54-45, 32/238-55-26, 32/238-54-82.

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-
nego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą i o rocznym dochodzie do 135 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 – maks. 66 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – maks. 99 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia 
i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodar-
stwa domowego do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2651 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym);
 przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – maks. 135 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy 
spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1526 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym 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.

„CZYSTE POWIETRZE” Z PREFINANSOWANIEM
Można też uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację w ramach tzw. prefi-
nansowania, czyli wypłaty części dotacji w formie zaliczki na konto wykonawcy.
Z tej możliwości mogą skorzystać beneficjenci uprawnieni do poziomu dofinansowania PODWYŻSZONEGO  
i NAJWYŻSZEGO. Aby skorzystać z prefinansowania, do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć m.in. podpisaną 
umowę z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia.

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.
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W czwartek, 23 lutego, przed Urzędem Miejskim w Gliwicach będzie 
można spotkać pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
którzy w Antydepresyjnym Punkcie Edukacyjnym będą udzielać infor-
macji na temat depresji i informować, gdzie można szukać pomocy.
Obniżone samopoczucie, spadek nastroju, 
smutek, rezygnacja, brak sensu życia, trudno-
ści w radzeniu sobie z codziennością i proble-
mami, to częste oznaki depresji. Ta choroba 
mocno wpływa na relacje z innymi osobami, 
izoluje od otoczenia, zamyka. Warto stawić 
jej czoła i szukać pomocy dla siebie i bliskich 
nam osób.

W najbliższym czasie, 23 lutego, w Świa-
towym Dniu Walki z Depresją przed główną 
siedzibą Urzędu Miejskiego (przy wejściu od 
strony ul. Zwycięstwa), w godz. od 10.00 do 
14.00, będzie czynny Antydepresyjny Punkt 
Edukacyjny Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Gliwicach i Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych gliwickiego UM. Pracow-
nicy Poradni będą rozdawać ulotki informa-
cyjne na temat depresji i radzić, gdzie szukać 
pomocy. Akcja jest organizowana w naszym 
mieście już po raz szósty.

Z kolei Górnośląskie Stowarzyszenie „Familia” 
przy ul. Św. Huberta 60 zaprasza tego dnia na 
telefoniczne konsultacje psychologiczne i te-
rapeutyczne oraz ewentualne umówienie na 
bezpłatne spotkanie w zaplanowanym terminie. 
W godz. od 16.00 do 18.00 można zadzwonić 
pod numer telefonu: 797-286-962. 

Na bezpłatne badania przesiewowe dla gli-
wickich dzieci i młodzieży dotyczące depresji 
zaprasza Niepubliczna Poradnia Psychologicz-
no-Pedagogiczna Akademia Nauki Gliwice przy 
ul. Hoblera 10 (dojazd od ul. Tarnogórskiej). 
Od 23 lutego przez dwa tygodnie prowadzone 
będą działania profilaktyczno-informacyjne 
(test + konsultacja z psychologiem). Zapisy 
będą przyjmowane od piątku 17 lutego po-
przez stronę internetową akademiagliwice.pl.  
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 15.00 do 20.30 oraz w soboty 
w godz. od 8.00 do 13.00. (mf)

Gliwice były pierwszym dużym miastem na Górnym Śląsku, do 
którego w 1945 roku wkroczyli sowieci. Wielu żołnierzy dopuściło 
się wyjątkowego okrucieństwa na mieszkańcach miasta. Pamięć 
ofiar uczczono przy tablicy przy kościele św. Jerzego w Łabędach.
Wywózki do pracy w ZSRR rozpoczęły się na 
przełomie lutego i marca 1945 roku. Dotknęły 
wielu rodzin mieszkających na Górnym Śląsku. 
Wśród deportowanych były osoby różnych 
narodowości. Ta tragedia rozgrywała się także 
w Gliwicach, które były jednym z pierwszych 
górnośląskich miast, do którego wkroczyła 
Armia Czerwona.

– Deportowani do ZSRR, przed ich zapako-
waniem do bydlęcych wagonów, przebywali 
w obozie przejściowym NKWD dla ludności 
śląskiej i Niemców, który zorganizowany był na 

terenie Dużego Osiedla (Grosse Siedlung). Obej-
mował on obecne ulice: Wolności, Partyzantów, 
Wieniawskiego i Popiełuszki – przypomina Rada 
Dzielnicy Łabędy na swoim Facebooku.

W sobotę 11 lutego w Łabędach zorganizowano 
uroczystości poświęcone pamięci ofiar depor-
tacji Ślązaków i Niemców na teren ZSRR, która 
miała miejsce w roku 1945. Była to 78. rocznica 
tych wydarzeń. Uczestnicy obchodów złożyli 
kwiaty przy tablicy upamiętniającej zesłanych 
na Wschód, a następnie wzięli udział w mszy 
świętej w kościele pw. św. Jerzego.  (mm)

Dzień Walki z Depresją 

Pamięć o ofiarach Tragedii 
Górnośląskiej 1945 roku

Komunikat  
Wojskowego Centrum  
Rekrutacji w Gliwicach

DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA 
(DZSW) – jest dla wszystkich, którzy nie pełnili służ-
by wojskowej, a chcą odbyć przeszkolenie wojskowe 
i w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do służby 
zawodowej.

Jako żołnierz DZSW otrzymasz:
• wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych (4560 zł brutto) już 

od pierwszego dnia służby,
• pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej po ukończeniu 

DZSW,
• pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej, po spełnieniu 

wymagań określonych dla danego stanowiska.
Czas odbywania DZSW wliczony jest do czasu odbywania służby wojskowej 
albo okresu zatrudnienia.

DZSW można przerwać w każdym momencie na wniosek żołnierza.

DZSW składa się z 2 etapów:
• szkolenie podstawowe 28-dniowe – jeśli składałeś już przysięgę wojskową, 

ten etap Cię nie dotyczy,
• szkolenie specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na 

stanowisku służbowym w jednostce wojskowej – trwające do 11 miesięcy.
Na czas służby masz zapewnione wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz 
ubezpieczenie zdrowotne. Masz wybór – nie musisz być skoszarowany, 
możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką.

Po ukończeniu DZSW możesz:
• wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej;
• pełnić służbę w rezerwie aktywnej;
• ubiegać się o powołanie do służby zawodowej.
Wymagania ustawowe wobec kandydatów

Do dobrowolnej służby wojskowej może być powołana osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada nieposzlakowaną opinię,
3. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
4. ukończyła 18 lat,
5. nie była karana za przestępstwo umyślne,
6. nie jest przeznaczona do służby zastępczej,
7. nie jest wyłączona od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej 

w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
8. nie posiada nadanego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego do 

służby w jednostce zmilitaryzowanej,
9. posiada wykształcenie:

• co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku 
służbowym w korpusie oficerów,

• co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia 
służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,

• co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stano-
wisku służbowym w korpusie szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej składa wniosek do Szefa Wojskowego Centrum 
Rekrutacji.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1. kopię dokumentu tożsamości,
2. kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
3. kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do dobro-

wolnej zasadniczej służby wojskowej, w szczególności potwierdzających 
posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończe-
nia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia 
o prawie wykonywania zawodu, a także posiadane uprawnienia do 
kierowania pojazdami.

Trwa nabór:
• wejdź na portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl i podaj niezbędne 

dane,
• wniosek o powołanie możesz złożyć podczas kwalifikacji wojskowej oraz 

w dowolnym Wojskowym Centrum Rekrutacji,
• bądź gotowy na kontakt od rekruterów z WCR – poinformują Cię o terminie 

i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, gdzie przejdziesz 
niezbędne procedury naboru (rozmowę kwalifikacyjną, badania lekarskie 
i psychologiczne), a jeśli pomyślnie ukończysz ten etap, otrzymasz kartę 
powołania do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego  
(261-124-658) lub bezpośrednio do WCR Gliwice, mieszczącego się  

przy ul. Zawiszy Czarnego 7.

https://akademiagliwice.pl/
https://www.zostanzolnierzem.pl/#/login
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ARENA GLIWICE

SKILLET NA ŻYWO!

Silesia Fishing  
już w ten weekend

Przeżyj to w kwietniu

Jeden z najbardziej  
utytułowanych zespo-

łów rockowych XXI wie-
ku wystąpi 28 kwietnia 

w Arenie Gliwice. Bilety 
już do nabycia m.in. na 

platformach eBilet.pl 
i Eventim.pl.

W dyskografii tej grupy znajdziemy albu-
my pokryte złotem oraz pojedynczą i po-
dwójną platyną, które do dzisiaj sprzedały 
się w ponad 12 milionach kopii na całym 
świecie. Oprócz podboju wielu billboardo-
wych notowań, twórczość Skillet została 
wykorzystana przez m.in. WWE, Marvel, 
ESPN, MLB, NHL czy NFL. Na swoim jede-
nastym w dorobku krążku – „Dominion” 
– grupa przekonuje do swojego wyobra-
żenia buntu. „Nazywam to pozytywną 
rebelią” – mówi basista i wokalista grupy, 
John Cooper, dodając: „To bunt przeciw 
intymnym elementom, takim jak strach 
czy niepokój. To bunt przeciwko zewnętrz-
nym czynnikom, które próbują zmienić cię 
w kogoś, kim nie chcesz być. To celebracja 
wolności w naszym życiu i przypomnienie, 
że trzeba walczyć o rzeczy, w które wie-
rzysz. Może to niepopularna w niektórych 

miejscach opinia, ale nie ma nic bardziej 
rock’n’rollowego”.

17 lutego światło dziennie ujrzy „Domi-
nion: Day of Destiny (Deluxe Edition)”, 
czyli rozwinięcie „Dominion” o 5 dodatko-
wych utworów, w tym m.in. „Finish Line” 

z gościnnym udziałem Adama Gontiera 
z hardrockowej grupy Saint Asonia.

Już 27 i 28 kwietnia autorzy takich 
przebojów jak „Monster”, „Hero” czy 
„Feel Invincible” dwukrotnie wystą-
pią w Polsce, a towarzyszyć im będą:  

Like A Storm, czyli nowozelandzki zespół 
hard rockowy, który w zeszłym roku wy-
dał swój czwarty krążek „Okura” oraz 
łącząca ze sobą elementy rocka, metalu 
oraz popu formacja Eva Under Fire. Do 
zobaczenia 28 kwietnia w Arenie Gliwice! 
 (ARENA GLIWICE)

18 i 19 lutego w Arenie Gliwice odbędą 
się Śląskie Targi Wędkarskie Silesia Fishing 
– wielkie święto wszystkich miłośników 
spędzania wolnego czasu z wędką nad 
wodą. Topowe marki, znane osobistości, 
moc atrakcji i tysiące klientów – nie może 
Cię zabraknąć na tym wydarzeniu!

Ideą Silesia Fishing jest stworzenie plat-
formy społeczno-biznesowej integrują-
cej wędkarzy z branżą, udostępniając im 
przestrzeń do wymiany kontaktów, na-
wiązania nowych relacji, zakupu najlep-
szych dostępnych na rynku produktów, 
zapoznania się z nowościami na kolejny 
sezon, uczestnictwa w szeregu aktyw-
ności oraz atrakcji, a przede wszystkim 
stania się częścią wielkiej społeczności, 

spotykającej w jednym miejscu, by dzielić 
się swoją pasją.

Dołącz do naszej społeczności, bądź na 
bieżąco ze wszystkimi informacjami i re-
zerwuj wolny weekend! Rozpocznij nowy 
sezon z Silesia Fishing!

HARMONOGRAM 
GODZINOWY TARGÓW:
• sobota, 18 lutego: 9.00–18.00
• niedziela, 19 lutego: 9.00–17.00

Dzieci do 10. roku życia mogą wziąć 
udział w wydarzeniu bezpłatnie, nie 
posiadając biletu.
 (ARENA GLIWICE)

Żabson oraz agencja Winiary Bookings 
zapraszają na premierowe koncerty pro-
mujące album „Ostatni Ziomal”! Daj się 
zabrać na jego planetę i przeżyj z nami tę 
muzyczną eksplorację na Małej Arenie – 
widzimy się 14 kwietnia.

Zamknięcie trylogii wydawniczej po al-
bumach „To Ziomal” i „Internaziomal” to 
najlepsza okazja dla artysty na spotkanie 
z fanami i wspólne doświadczenie nowe-
go poziomu doznań muzycznych na żywo. 
Założyciel wytwórni Internaziomale zagra 

4 halowe, limitowane koncerty i każdy 
z nich będzie wyniesieniem niesamowitej 
energii koncertowej Żabsona, z której 
jest doskonale znany, na całkiem nowy 
poziom. 

Artysta przygotowuje na te spotkania 
wyjątkową oprawę audiowizualną, a kli-
mat występów będzie spójny z nowym 
materiałem jak nigdy dotąd. Szczegóły 
koncertów i bilety na goingapp.pl. 

 (ARENA GLIWICE)
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https://www.ebilet.pl/
https://www.eventim.pl/
https://goingapp.pl/
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SPORT / OGŁOSZENIA
OFERTA PRACY

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego 

nieograniczonego odbywającego się w drodze licytacji

na sprzedaż samochodu osobowego 
marki OPEL Insignia 2.0 CDTI MR’14.

Postępowanie licytacyjne rozpocznie się 21 lutego 2023 r. o godz. 12.00.
Wszystkie informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie 

internetowej www.pec.gliwice.pl.
Informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod numerem 

telefonu 32/335-01-09 oraz 32/335-01-96, w godz. 7.00 – 15.00  
lub 32/335-01-04.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją 

ogłoszenia organizowanego wg procedur 
określonych Regulaminem PEC-Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę wodomierzy do wody ciepłej.
Termin składania ofert: 22 lutego 2023 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 22 lutego 2023 r. o godz. 11.01
Pełna treść jest dostępna na www.pec.gliwice.pl

KOMUNIKATY

Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej  

w Gliwicach przypomina
Zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu miasta Gliwice (uchwała Rady Miasta Gliwice nr 
XXXVI/755/2022 z 12 maja 2022 r.) od 1 do 28 lu-
tego 2023 r. zostanie przeprowadzona aktualiza-
cja wniosków osób ubiegających się o wynajęcie 
mieszkania zakwalifikowanego do remontu.
Wzywa się wszystkie osoby, które ubiegają się 
o wynajęcie mieszkania do remontu (dotyczy 
WYŁĄCZNIE osób, które złożyły wnioski do  
31 grudnia 2005 r.), do dokonania obowiązku 
aktualizacyjnego, potwierdzającego chęć dalszego 
ubiegania się o wynajęcie mieszkania zakwalifi-
kowanego do remontu.
Druki oświadczeń aktualizacyjnych obowiązujące 
w roku 2023 dostępne będą:
• w holu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 

pl. Inwalidów Wojennych 12, 
• na stronie internetowej Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl.
Wypełnione i podpisane (czytelnym podpisem, 
zawierającym imię i nazwisko wnioskodawcy) 
oświadczenia należy składać w budynku Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą 
przy pl. Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać 
pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 
Oświadczenia aktualizacyjne przesłane drogą 
elektroniczną nie będą brane pod uwagę.

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

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów 

Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 36,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym pn.: 
„Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności 

Cywilnej Przedsiębiorstwa Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach”.

Termin składania ofert: 20 lutego 2023 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 20 lutego 2023 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na: platformazakupowa.pl/pn/
skladowisko_gliwice/proceedings 

Urząd Miejski w Gliwicach                                            nabór nr KD.2111.1.2023.MZUK-1
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice 

nabór na stanowisko dyrektora  
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 25c
Do głównych obowiązków dyrektora będzie na-
leżało:
1. Realizacja zadań związanych z wykonywaniem 

i świadczeniem usług komunalnych oraz usług 
w zakresie kultury fizycznej i sportu na obszarze 
miasta Gliwice.  

2. Zarządzanie jednostką w pełnym zakresie, w tym 
m.in.: 
• podejmowanie działań zapewniających reali-

zację celów i zadań Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych (MZUK) w sposób zgodny z pra-
wem, efektywny, oszczędny i terminowy,

• planowanie na poziomie strategicznym i ope-
racyjnym,

• wyznaczanie kierunków działania MZUK,
• kierowanie bieżącą działalnością MZUK,
• podejmowanie bieżących decyzji z zakresu 

realizowanych zadań,
• planowanie i nadzorowanie wykonania remon-

tów oraz inwestycji,
• nadzór nad prawidłowym i sprawnym funkcjo-

nowaniem jednostki,
• dbałość o wysoką jakość świadczonych usług 

oraz ich skuteczność,
• organizowanie i nadzorowanie administracyj-

nej, finansowej i gospodarczej obsługi MZUK, 
• zawieranie umów i porozumień związanych 

z realizacją zadań objętych działalnością MZUK, 
• pozyskiwanie zewnętrznych środków finan-

sowych,
• dysponowanie środkami finansowymi okre-

ślonymi w planie finansowym, nadzór nad 
gospodarowaniem nimi, odpowiedzialność za 
ich prawidłowe wykorzystanie, przestrzeganie 
dyscypliny budżetowej. 

3. Realizacja obowiązków pracodawcy samorządo-
wego, w tym m.in.: sprawowanie zwierzchnictwa 
służbowego, nadzorowanie prawidłowej realizacji 
zadań oraz dokonywanie czynności z zakresu 
prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych 
w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych.

4. Reprezentowanie Miejskiego Zarządu Usług Ko-
munalnych w kontaktach zewnętrznych w zakre-
sie realizowanych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe (udokumentowane kse-

rokopią dyplomu).
2. Co najmniej 5 lat stażu pracy lub prowadzenie 

przez co najmniej 5 lat własnej działalności gospo-
darczej o charakterze zgodnym z wymaganiami 
na oferowanym stanowisku pracy (potwierdzone 
kserokopiami świadectw pracy lub kserokopią do-
kumentu poświadczającego prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej, z którego będzie wyni-
kał okres oraz zakres prowadzonej działalności). 

3. Przedstawienie koncepcji pracy na stanowisku 
objętym ogłoszeniem.

4. Spełnienie opisanych poniżej wymagań wy-
nikających z przepisów ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy  
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zgodnie 
z którymi dyrektorem Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych może być osoba, która:
• posiada obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych,
• cieszy się nieposzlakowaną opinią,
• nie była skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,

• nie była/nie jest osobą ukaraną karą zakazu 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi,

• nie była/nie jest osobą ukaraną karą zakazu 
zajmowania stanowiska lub wykonywania 
zawodu lub pracy w organach i instytucjach 
samorządu terytorialnego. 

5. Znajomość przepisów:
• ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (t.j. DzU z 2023 r., poz. 40),
• ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-

nych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),
• ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamó-

wień publicznych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1710 
z późn. zm.),

• ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce ko-
munalnej (t.j. DzU z 2021 r., poz. 679),

• ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530),

• ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(t.j. DzU z 2022 r. poz. 572),

• ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1947). 

Kompetencje oraz cechy osobowościowe wpły-
wające na efektywność sprawowania funkcji za-
rządczych: 
odpowiedzialność, umiejętność podejmowania de-
cyzji, umiejętność współpracy, świadomość celów, 
umiejętność koncepcyjnego myślenia, umiejętność 
organizowania pracy, nastawienie na rozwiązywa-
nie problemów, umiejętność postrzegania zadań 
przez pryzmat całości zagadnienia, świadomość 
różnorodności perspektyw wszystkich zaintereso-
wanych stron. 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Praca w siedzibie Miejskiego Zarządu Usług 

Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców 
Bytomskich 25c. 

2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy.

3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
4. W zależności od potrzeb istnieje konieczność 

wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy. 
5. Stały dopływ informacji i gotowość do udzie-

lania odpowiedzi w związku z bieżącym zarzą-
dzaniem jednostką (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

6. Praca w stresie oraz konieczność podejmowania 
decyzji pod presją czasu. 

7. Dyspozycyjność. 

8. W zależności od potrzeb istnieje konieczność 
wykorzystania samochodu prywatnego do celów 
służbowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny. 
2. Życiorys zawodowy (CV).
3. Kwestionariusz osobowy (zgodnie ze wzorem 

opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią 
ogłoszenia w plikach do pobrania), 

4. Formularz oświadczeń (zgodnie ze wzorem opu-
blikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogło-
szenia w plikach do pobrania). 

5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wy-
magany staż pracy/doświadczenie zawodowe  
oraz kwalifikacje.

6. Koncepcja pracy na stanowisku objętym ogło-
szeniem. 

List motywacyjny, CV, kwestionariusz, oświadczenia 
oraz koncepcja pracy powinny być własnoręcznie 
podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 3 marca 
2023 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski 

w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
(decyduje data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem 
platformy e-PUAP. Do korespondencji należy do-
łączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Dodatkowe informacje w sprawach dotyczących 
procedury postępowania konkursowego można 
uzyskać pod numerem telefonu 32/238-56-50.
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zosta-
ną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy 
rekrutacyjnej.
Dodatkowe informacje
1. Dane osobowe zawarte w składanych doku-

mentach aplikacyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Admi-
nistratorem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o stanowisko objęte naborem 
jest Prezydent Miasta Gliwice. 

2. Regulamin konkursu jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach oraz w Urzędzie Miejskim w Gliwicach 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac (pok. 357 na  
III piętrze urzędu). 

3. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 
530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowane 
imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby 
wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowa-
dzonego naboru. 

4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie miała 
obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego, 
o którym mowa w art. 24 h ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2023 r., 
poz. 40), w terminie 30 dni od daty objęcia sta-
nowiska.  

5. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne (t.j. DzU z 2022 r., poz. 
1110) określa między innymi ograniczenia ja-
kim podlegają osoby pełniące funkcje publiczne. 
W związku z powyższym osoba zatrudniona na 
stanowisku dyrektora Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach nie będzie mogła:
• być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub 

komisji rewizyjnych spółek prawa handlowe-
go, lub likwidatorem tych spółek, a także być 
pełnomocnikiem wspólnika, o którym mowa 
w art. 11 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. 
o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników (DzU z 2022 r., poz. 318) z za-
strzeżeniem art. 6 ustawy, 

• być syndykiem lub zastępcą syndyka w po-
stępowaniu upadłościowym lub nadzorcą lub 
zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym, 

• być zatrudniona lub wykonywać innych zajęć 
w spółkach prawa handlowego, które mogły-
by wywołać podejrzenie o stronniczość lub 
interesowność,

• być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub 
komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem 
rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,

• być członkiem zarządów fundacji prowadzą-
cych działalność gospodarczą,

• posiadać w spółkach prawa handlowego więcej 
niż 10% akcji lub udziały przedstawiające wię-
cej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej 
z tych spółek, 

• prowadzić działalności gospodarczej na wła-
sny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, 
a także zarządzać taką działalnością lub być 
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w pro-
wadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to 
działalności wytwórczej w rolnictwie w zakre-
sie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie 
i zakresie gospodarstwa rodzinnego, a także 
pełnienia funkcji członka zarządu na podsta-
wie umowy o świadczenie usług zarządzania, 
o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania 
wynagrodzeń osób kierujących niektórymi 
spółkami (DzU z 2020 r., poz. 1907).

Prezydent Miasta Gliwice
Adam Neumann

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

Do grona 8 najlepszych drużyn juniorskich w piłce ręcznej kobiet awan-
sowały zawodniczki klubu SPR Sośnica Gliwice. W 1/8 finału Mistrzostw 
Polski Juniorek gliwiczanki pokonały drużyny z Radomia, Lubina i Gdyni.
Od piątku do niedzieli, 10–12 lutego, w Gliwi-
cach odbyły się rozgrywki w ramach 1/8 finału 
Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej 
kobiet. W piątek i sobotę drużyny z Gliwic, 
Radomia, Lubina i Gdyni rywalizowały w hali 
przy ul. Chorzowskiej 5. W niedzielę rozgrywki 
przeniosły się do Centrum Sportowo-Kultural-
nego „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25.

Każdego dnia rywalizacji gliwiczanki pokonywa-
ły kolejną drużynę przewagą jednego punktu. 
W piątek wygrały z SMS Zagłębie Lubin (25:24), 
w sobotę zwyciężyły z SPR Arka Gdynia (28:27), 
a w niedzielę przypieczętowały zwycięstwo, 
pokonując skład PreZero APR Radom (33:32).

Rozgrywki w ramach 1/8 finału Mistrzostw 
Polski Juniorek w piłce ręcznej kobiet trwały 
równolegle w Gliwicach, Elblągu, Legnicy 
i Szczecinie. W każdym z miast rywalizowały 
po 4 drużyny. W Elblągu najlepszy okazał się 
skład KS Zgoda Ruda Śląska, w Legnicy EU-
CO-UKS Dziewiątka Legnica, a w Szczecinie 
MKS PR Gniezno.

W ćwierćfinale zawodniczki SPR Sośnica Gli-
wice zawalczą w grupie M Gniezno z klubem 
MTS Kwidzyn oraz w grupie N Legnica ze 
składem MKS KUSY Szczecin.  (ml)

Szczypiornistki w ćwierćfinale 
Mistrzostw Polski Juniorek
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http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
https://platformazakupowa.pl/pn/skladowisko_gliwice/proceedings
www.pzogliwice.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojshaydqltqmfyc4nbvheytcnjqhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbsheydg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojyhezdoltqmfyc4mzvha4tambzhe
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgu2tsojyhezdo
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OGŁOSZENIA

* miejsce przeprowadzenia licytacji może ulec zmianie (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godzinie 
8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej zgm-gliwice.pl)

Wyciągi z ogłoszeń – pełna treść ogłoszeń dostępna jest na  
bip.gliwice.eu oraz na stronie internetowej Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej – zgm-gliwice.pl (wraz z rzutami lokali  
i fotografiami). Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 32/338-39-53.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
OGŁASZA

20 marca 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3  
(II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 5 usytuowanego w budynku przy  
ul. WITKIEWICZA 5 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 37,98 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 
4,48 m², komórka: 1,72 m²
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia (lokal ma dostęp do WC w czę-
ściach wspólnych nieruchomości)
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 187 o powierzchni  
417 m², obręb Centrum, KW GL1G/00073174/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 145 000,00 zł
WADIUM: 7300,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.30 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 6 usytuowanego w budynku przy  
ul. WITKIEWICZA 5 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 55,82 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 
4,03 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka 
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 187 o powierzchni  
417 m², obręb Centrum, KW GL1G/00073174/9
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 220 200,00 zł
WADIUM: 11 100,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 2 usytuowanego w budynku przy  
ul. PIASTOWSKIEJ 26 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 35,32 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 
6,46 m²
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój 
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 985 o powierzchni  
431 m², obręb Trynek, KW GL1G/00063847/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 144 800,00 zł
WADIUM: 7400,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------

 o godz. 10.30 rozpocznie się I ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 2 usytuowanego w budynku przy  
ul. LOTNIKÓW 41 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 49,79 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, WC, przedpokój 
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Lotników 39, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, działki nr 991/2, 1001/3 o łącznej powierzchni 5589 m², 
obręb Trynek, KW GL1G/00105072/8
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 213 100,00 zł
Wadium: 10 700,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 11.00 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 1 usytuowanego w budynku przy  
ul. ŚREDNIEJ 10 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz z oddaniem działki w użyt-
kowanie wieczyste do 17 czerwca 2104 r.
POWIERZCHNIA LOKALU: 61,09 m2

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: Raciborska 1, 1A, Średnia 10, 
działka nr 827 o powierzchni 1391 m2, obręb Stare Miasto,  
KW GL1G/00031738/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 237 200,00 zł,
w tym cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu netto + 23% VAT: 
2557,75 zł + 588,28 zł,
cena I opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu brutto: 3146,03 zł
WADIUM: 11 900,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 11.30 rozpocznie się I ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 2 usytuowanego w budynku przy  
ul. JAGIELLOŃSKIEJ 3 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 53,86 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, 
spiżarka
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 287 o powierzchni  
313 m², obręb Centrum, KW GL1G/00026425/0
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 197 200,00 zł
Wadium: 9900,00 zł

27 marca 2023 r. w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)* odbędą się przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

 o godz. 9.00 rozpocznie się II ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 2 usytuowanego w budynku przy  
ul. WITA STWOSZA 26 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 44,65 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – piwnica: 
9,88 m²
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia (lokal posiada dostęp do WC 
w częściach wspólnych nieruchomości)
KONDYGNACJA: I piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 1709 o powierzchni  
462 m², obręb Szobiszowice, KW GL1G/00032311/3
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 153 500,00 zł
WADIUM: 7700,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 9.30 rozpocznie się III ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu użytko-
wego nr II usytuowanego w budynku przy  
ul. ZWYCIĘSTWA 29 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 26,01 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pomieszczenie
KONDYGNACJA: przyziemie
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 121 o powierzchni  
530 m², obręb Stare Miasto, KW GL1G/00032683/1
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 73 600,00 zł
WADIUM: 3700,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.00 rozpocznie się IV ustny prze-

targ nieograniczony na sprzedaż lokalu użyt-
kowego nr I usytuowanego w budynku przy  
ul. USZCZYKA 31 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 43,91 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak

SKŁAD LOKALU: 3 pomieszczenia
KONDYGNACJA: parter
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działka nr 773 o powierzchni  
647 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00011867/2
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 97 000,00 zł
WADIUM: 4900,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 10.30 rozpocznie się III ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 8 usytuowanego w budynku przy  
ul. JANA ŚLIWKI 27 

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 25,94 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie pomocnicze, 
z dostępem do WC znajdującego się na klatce schodowej (sta-
nowiącego część wspólną nieruchomości) 
KONDYGNACJA: II piętro
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843 i 1111/1 o łącznej 
powierzchni 1907 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00052591/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 88 700,00 zł
WADIUM: 4500,00 zł
-------------------------------------------------------------------------------------
 o godz. 11.00 rozpocznie się III ustny przetarg 

nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkal-
nego nr 13 usytuowanego w budynku przy  
ul. JANA ŚLIWKI 27

FORMA ZBYCIA: sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki
POWIERZCHNIA LOKALU: 54,13 m²
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA PRZYNALEŻNEGO – brak
SKŁAD LOKALU: 2 pokoje, kuchnia, pomieszczenie pomocnicze, 
przedpokój, z dostępem do WC (stanowiącego część wspólną 
nieruchomości) znajdującego się na klatce schodowej – z wej-
ściem z drugiej klatki schodowej
KONDYGNACJA: poddasze
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA: działki nr 843 i 1111/1 o łącznej 
powierzchni 1907 m², obręb Kłodnica, KW GL1G/00052591/5
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 150 300,00 zł
WADIUM: 7600,00 zł

NIERUCHOMOŚCI

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości:
• obejmującego niezabudowane działki 

nr: 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 
188 (KW nr GL1G/00022026/5), 189/4 
(KW nr GL1G/00130484/3) oraz 144/2 
i 169 (KW nr GL1G/00023961/8), obręb 
Stare Gliwice, położone przy ul. Brzechwy 
w Gliwicach, stanowiące własność Miasta 
Gliwice. Łączna powierzchnia przedmioto-
wych działek wynosi: 2,0849 ha.

Termin przetargu: 22 lutego 2023 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
7 000 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 700 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 lutego 2023 r.
----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:
• obejmującej niezabudowaną działkę 

324 o pow. 0,0961 ha, obręb Stare Gli-
wice, zapisaną w księdze wieczystej nr 
GL1G/00046633/7. Działka położona jest 
w Gliwicach przy ul. Wesołej i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 28 lutego 2023 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
335 920,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 33 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 lutego 2023 r.
----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości oznaczonej jako: 
• dz. nr 942/2, obręb Kłodnica, poł. przy 

ul. Szobiszowickiej 6A w Gliwicach, o pow. 
0,0298 ha, zabudowana budynkami  
nr 1474, 1623 o pow. użytkowej 169,74 m2, 
użytek Bi – inne tereny zabudowane,  
KW nr GL1G/00010517/7, stanowiąca 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 7 marca 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
209 000,00 zł brutto 
(zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
– t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
Wadium: 20 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 marca 2023 r.
----------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 
• działka nr 808, obręb Stare Gliwice, 

o pow. 0,1655 ha, użytek: RIVa – grunty or-
ne, zapisana w KW nr GL1G/00032522/5,

• działka nr 810, obręb Stare Gliwice, 
o pow. 0,2404 ha, użytek: RIVa – grun-
ty orne/0,2168 ha, B – tereny mieszka-
niowe/ 0,0236 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00010540/7.

Działki położone są przy ul. Kozielskiej i sta-
nowią własność Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 28 marca 2023 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
1 027 000,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podat-
kiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
Wadium: 102 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 marca 2023 r. 
----------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż pra-
wa własności części nieruchomości obejmującej:
• niezabudowane działki nr 3/2, 4, 5, obręb 

Zalew Czechowice, o łącznej powierzchni 
0,3906 ha, KW GL1G/00032807/7, poło-
żonych przy ul. Toszeckiej, stanowiących 
własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 4 kwietnia 2023 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości: 562 950,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera poda-
tek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2022 r.,  
poz. 931 z późn. zm.). 
Wadium: 56 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 marca 2023 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 przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy pl. Inwa-
lidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieruchomości  
umieszczonych w wykazach.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

1. Nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-
wienia:
• nr 25/2023 do 22 lutego 2023 r.,
• nr 28/2023 do 24 lutego 2023 r.,
• nr 26–27/2023 do 28 lutego 2023 r.,

• nr 22/2023 do 1 marca 2023 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-
-dzierzawa/

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości:

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 28/2023 do 27 lutego 2023 r.;

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 30/2023 do 1 marca 2023 r.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. II ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego przy ul. Jana Śliwki 22/U-1 o pow. 42,86 m2

Termin przetargu: 28 lutego 2023 r., godz. 12.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1030,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. I ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu za najem lokalu 
użytkowego przy ul. Strzelców Bytomskich 42 (parter) o pow. 169,76 m2

Termin  przetargu: 28 lutego 2023 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4580,00 zł.

Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na www.tbs2.pl

http://bip.gliwice.eu
https://zgm-gliwice.pl/
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
https://zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta-dzierzawa/
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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ZAŁATW ZAŁATW 
SPRAWĘ SPRAWĘ 
PRZEZ PRZEZ 
INTERNETINTERNET

Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów 

w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę 

wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę 
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między 
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, 

pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

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

WARTO WIEDZIEĆ

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

