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z miastaekologia warto wiedzieć

Jak powinny wyglądać Gliwice za około 20 lat? Jak miałaby funkcjonować 
gospodarka, szkolnictwo, administracja, jak kształtowałaby się przestrzeń 
miejska i relacje społeczne? w jakich Gliwicach chcielibyśmy żyć, pracować, 
bawić się? odpowiedzi na te pytania przyniesie nowa strategia rozwoju 
„Gliwice 2040”. to kluczowy dokument wyznaczający kierunek, w którym 
ma zmierzać miasto. Stwórzmy go wspólnie!

Startujemy!

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

o nadaniu takiej nazwy skwerowi wokół radiostacji przy ul. tar-
nogórskiej zdecydowali gliwiccy radni podczas sesji rady Miasta, 
która odbyła się w czwartek 18 lutego. 
Gliwicka Radiostacja to wyjąt-
kowe i ważne miejsce na mapie 
Gliwic. Świadek tragicznych wy-
darzeń historycznych, Pomnik 
Historii i najwyższa na świecie 
drewniana wieża nadawcza. 
Skwer wokół drewnianego masz-
tu Radiostacji otrzymał nazwę 
im. Franza Honioka, patrioty, 
który 31 sierpnia 1939 r. został 
zabity przez Niemców właśnie 
na tym terenie.

Kim był Franz 
Honiok?

Franz Honiok urodził się 28 marca 
1899 r. w ubogiej śląskiej rodzi-
nie we wsi Łubie. Wychowywany 
w duchu katolickim i patriotycz-
nym, wziął udział w III Powstaniu 
Śląskim i opowiadał się za przy-
łączeniem Górnego Śląska do 
Rzeczypospolitej Polskiej. Chcąc 
uniknąć późniejszych represji, 
przeniósł się do Tarnowskich Gór, 
po polskiej stronie granicy. Gdy 
powrócił do rodzinnej wsi, władze 
niemieckie próbowały wydalić go 

z kraju. Bez powodzenia – Honiok 
złożył skargę do Trybunału Roz-
jemczego ds. Obywateli działają-
cego przy Lidze Narodów w Ge-
newie, który orzekł, że Honiok 
opuścił kraj tymczasowo i pod 
przymusem, ma zatem prawo za-
chować niemieckie obywatelstwo. 
Po tych wydarzeniach pracował 
jako sprzedawca maszyn rolnych 
i kontynuował propolską działal-
ność, kolportował polską prasę, 
był też aktywnym członkiem 
Związku Polaków w Niemczech. 

31 sierpnia 1939 r. budynki Radio-
stacji przy ul. Tarnogórskiej stały się 
miejscem tak zwanej prowokacji 
gliwickiej – grupa esesmanów prze-
branych za powstańców śląskich 
zaatakowała Radiostację (wówczas 
Gliwice znajdowały się na teryto-
rium Niemiec). Sfingowany atak 
niemieckiego oddziału specjalnego 
na ich własną placówkę był częścią 
propagandowo-dezinformacyjne-
go przygotowania agresji na Polskę. 
Naziści chcieli w ten sposób zrzucić 
odpowiedzialność za rozpoczęcie 
wojny na stronę polską i uniknąć 

walk na kilku frontach – z Rzecz-
pospolitą i jej sojusznikami. Aby 
uwiarygodnić zajście, tej samej 
nocy aresztowano i odurzono 
środkami farmaceutycznymi Franza 
Honioka, obywatela niemieckiego, 
ale też powstańca śląskiego, który 
działał na rzecz polskości regio-
nu. Honiok został umieszczony 
w gliwickim areszcie, a następnie 
przewieziony w pobliże Radiostacji. 
Nieprzytomnego wniesiono do bu-
dynku nadajnika i zabito strzałem 
w głowę. Do dziś nie wiadomo, 
co stało się z jego ciałem. To, co 
wiemy o losie Honioka, to po-
kłosie śledztwa dziennikarskiego 
przeprowadzonego w latach 60. 
XX w. w oparciu o zeznania złożone 
w procesie norymberskim w 1946 
r. przez oficera SS, który 31 sierpnia 
1939 r. dowodził akcją dywersyjną. 

– Franz Honiok – Ślązak, katolik, 
powstaniec śląski, polski patriota, 
pierwsza ofiara II wojny świa-
towej. Jego osoba jest jednym 
z najbardziej wyrazistych symboli 
II wojny światowej, podczas której 
mordowano ludzi za to, kim byli: 

za tożsamość, wyznanie, świado-
mość narodową, pochodzenie. 
Nadanie jego imienia skwerowi 
wokół Radiostacji pozwoli pod-
kreślić, że ofiary nigdy nie są 
bezimienne, a także przypomnieć 
o tragicznych losach mieszkań-
ców górnośląskiego pogranicza. 
Franciszek Honiok działał bowiem 
na rzecz polskości Śląska i dlatego 
poniósł najwyższą ofiarę. O tym 
skromnym człowieku, po którym 
nie zostały prawie żadne pamiąt-
ki – nie tylko chcemy, ale mamy 
obowiązek pamiętać każdego roku 
31 sierpnia. Bo nie może być tak, 
że znamy nazwiska katów, a ofiary 
pozostają bezimienne. Dlatego nie 
niemieccy mordercy spod gliwickiej 
Radiostacji, nie oficerowie SS czy 
funkcjonariusze Gestapo, którzy po 
wojnie uniknęli odpowiedzialności 

za swoje czyny, będą bohaterami 
nowej, przygotowywanej przez 
Muzeum w Gliwicach stałej wysta-
wy poświęconej tym tragicznym 
wydarzeniom. Będzie nim Franz 
Honiok – mówi Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Na stronie internetowej Muzeum 
w Gliwicach można pobrać bez-
płatny e-book wydanej przez 
Muzeum w Gliwicach w 2019 r. 
publikacji: „Franz (Franciszek) Ho-
niok 1899–1939. Pierwsza ofiara 
II wojny światowej” autorstwa 
Martyny Werle, Michała Dylew-
skiego, Kacpra Jatty i uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 8 w Gli-
wicach-Bojkowie, przygotowanej 
pod kierunkiem Krzysztofa Kru-
szyńskiego, nauczyciela historii. 
 (mf)

20 lutego zmarł prof. dr hab. n.med. Mieczysław Chorąży, wybitny 
naukowiec, wieloletni Kierownik zakładu Biologii Nowotworów 
Narodowego instytutu onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – 
Państwowego instytutu Badawczego oddziału w Gliwicach.

Urodził się 31 sierpnia 1925 roku 
w Janówce, niewielkiej wsi na 
Podlasiu. W czasie wojny działał 
w konspiracji jako żołnierz Armii 
Krajowej, ukończył Szkołę Podcho-
rążych. Walczył w Powstaniu War-
szawskim, był dowódcą drugiego 
plutonu wchodzącego w skład 
kompani B-1, batalionu „Bałtyk”, 
pułku „Baszta”, toczącego krwawe 
walki z Niemcami w rejonie Moko-
towa. Jeszcze w trakcie powstania 
został dwukrotnie odznaczony 
Krzyżem Walecznych. Po kapitu-
lacji przebywał w obozie przej-
ściowym nr 121 w Pruszkowie, 
następnie w przejściowym obozie 
jenieckim w Skierniewicach, skąd 
trafił do Stalagu XIA w Altengra-
bow, gdzie doczekał końca wojny. 

Po ukończonych w 1951 roku 
studiach na Akademii Medycznej 
w Warszawie rozpoczął pracę 
w Zakładzie Biologii Nowotworów 

w Państwowym Instytucie Prze-
ciwrakowym (dzisiejszym oddziale 
NIO-PIB) w Gliwicach. W 1958 
roku obronił doktorat z nauk me-
dycznych i został p.o. kierownika 
Zakładu Biologii Nowotworów. Od 
1963 aż do 1995 roku pełnił funkcję 
kierownika tego Zakładu. Odbywał 
staże w Stanach Zjednoczonych. 
W 1961 roku uzyskał habilitację 
na Akademii Medycznej w Kato-
wicach. W latach 1973–1991 był 
jednym z pełnomocników dyrekto-
ra Instytutu do spraw rozbudowy 
Centrum Onkologii – Instytutu im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału 
w Gliwicach. 

Był pionierem badań nad muta-
genezą środowiskową oraz epi-
demiologią molekularną. Badania 
prowadzone przez zespół, którym 
kierował wniosły znaczący wkład 
w wiedzę nad uszkodzeniami DNA 
i chromosomów u mieszkańców 

uprzemysłowionej aglomeracji ślą-
sko-zagłębiowskiej oraz wykrycia 
dotąd nieznanych, dziedzicznych 
mechanizmów, powodujących 
zachorowania na nowotwory, 
zwłaszcza raka płuc. Był członkiem 
rzeczywistym Polskiej Akademii 
Nauk i członkiem czynnym Polskiej 
Akademii Umiejętności oraz wielu 
towarzystw naukowych, w tym 
Polskiego Towarzystwa Zwalcza-
nia Raka i Polskiego Towarzystwa 
Onkologicznego, którego był pre-
zesem. Był ponadto członkiem ho-
norowym Hungarian Oncological 
Society. Zasiadał w radach nauko-
wych instytutów badawczych, mię-
dzy innymi Instytutu Immunologii 
i Terapii Doświadczalnej PAN we 
Wrocławiu. W 2000 roku został 
doktorem honoris causa Uniwer-
sytetu Medycznego w Białymsto-
ku, a siedem lat później tą samą 
godnością uhonorowała go Śląska 
Akademia Medyczna w Katowi-

cach (obecnie Śląski Uniwersytet 
Medyczny). 

Do końca służył swoją wiedzą i do-
świadczeniem, pracując w niepeł-
nym wymiarze godzin jako starszy 
specjalista w gliwickim oddziale 

NIO-PIB. W 2017 roku, w uznaniu 
znamienitych zasług dla rozwoju 
polskiej medycyny oraz za wybitne 
osiągnięcia w pracy naukowo-ba-
dawczej, prezydent RP Andrzej 
Duda nadał mu Order Orła Białego.  
 (MwG/ap)
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Skwer Franza Honioka

zmarł prof. Mieczysław Chorąży
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Profesor Mieczysław Chorąży (1925–2021)
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Jak wynika z analizy Polskiego 
Alarmu Smogowego, Gliwice są 
w czołówce polskich miast najle-
piej radzących sobie z wymianą 
przestarzałych pieców i kotłów 
na bardziej przyjazne środowi-
sku systemy grzewcze. Działania 
te wspierane są z miejskich dota-
cji już od ponad 20 lat. W sumie 
na ich dofinansowanie wydano 
ponad 20 milionów złotych, 
co pozwoliło na zlikwidowanie 
starego ogrzewania w blisko  
9 tysiącach lokali, głównie 
mieszkalnych. Tylko w ubiegłym 
roku pomoc miasta w postaci 
dotacji celowych objęła ponad 
pół tysiąca lokali.

Jakość powietrza w Gliwicach 
stopniowo poprawia się, ale 
miasto nie składa broni. W walce 
ze smogiem sięga po nowe na-
rzędzia. Wkrótce uruchomiony 
zostanie Gliwicki Program 
osłonowy, którego celem bę-
dzie udzielanie pomocy osobom 
ponoszącym zwiększone koszty 
ogrzewania lokalu mieszkalnego 
po zmianie systemu grzewczego 
opartego na paliwie stałym na 
jeden z systemów ekologicznych. 
Szczegółowe kryteria zostały 
określone w uchwale podjętej 
na ostatniej sesji Rady Miasta 
Gliwice. akcja informacyjna 
dla mieszkańców ma ruszyć 
po uprawomocnieniu się 
uchwały i zaakceptowaniu 
przyjętych rozwiązań przez 
nadzór prawny wojewody 
śląskiego.

osłona dla 
mieszkańców, 
ochrona dla 
powietrza 

Choć Gliwice, podobnie jak inne 
miasta, zmagają się w czasie 
pandemii z negatywnymi skut-
kami gospodarczymi, na ekologii 
nie chcą oszczędzać. Pozwala 
na to wypracowana przez lata 
dobra kondycja finansowa mia-
sta, które nawet w tak trudnym 
okresie może korzystać ze swo-
ich zasobów budżetowych. 

– Ochrona powietrza i poprawa 
jego jakości to jeden z naszych 
miejskich priorytetów. Nowy 
program powinien zachęcić 
kolejnych gliwiczan do likwi-
dacji przestarzałych pieców czy 
kotłów. Będziemy dopłacać z bu-
dżetu miejskiego do bieżących 
kosztów ogrzewania mieszkań-
com, którzy po zmianie systemu 
grzewczego szczególnie odczują 
wzrost wydatków. Chcemy osła-

niać tych, którzy mogą mieć 
problem z regulowaniem na-
leżności i zwiększyć poczucie ich 
finansowego bezpieczeństwa. 
Niektórzy gliwiczanie właśnie 
w obawie o większe opłaty i pro-
blemy z dopięciem domowego 
budżetu odwlekają montaż no-
wego ogrzewania – mówi adam 
Neumann, prezydent Gliwic.

Gliwice będą jednym z bardzo 
niewielu miast, które ma taki 
program osłonowy. W ramach 
GPO dopłaty będą mogli otrzy-
mać gliwiczanie, którzy zajmują 
dane mieszkanie czy dom i są 
płatnikami rachunków za ogrze-
wanie, a te – po zmianie starego 
systemu ogrzewania na nowe, 
ekologiczne – mogą być większe. 
Jednym z warunków uzyskania 
wsparcia będzie mieszkanie 
w danym lokalu przed przepro-
wadzeniem trwałej zmiany sys-
temu ogrzewania – co najmniej 
od października roku poprzedza-
jącego rok złożenia wniosku, czy-
li w czasie poprzedniego sezonu 
grzewczego.

wymiana 
kopciucha 
obowiązkowa

Warto sobie uświadomić, że wy-
miana przestarzałych kotłów cen-
tralnego ogrzewania czy pieców 
na ekologiczne systemy grzew-
cze jest jednym z kluczowych 
elementów walki ze smogiem 
i – zgodnie z przepisami – jest ko-
nieczna. W przypadku niektórych 
kotłów ujętych w regulacjach 
antysmogowych termin ich wyłą-

czenia z eksploatacji wyznaczono 
w województwie śląskim już na 
styczeń 2022 roku. Z kolei piece, 
w których spalany jest węgiel lub 
drewno, powinny być zlikwido-
wane i zastąpione przez systemy 
grzewcze bardziej przyjazne śro-
dowisku do stycznia 2023 roku. 
Do końca 2027 roku mają zniknąć 
wszystkie kopciuchy.

Aby uzyskać dopłatę do bie-
żących kosztów ogrzewania 
w ramach Gliwickiego Progra-
mu Osłonowego, gliwiczanie 
muszą zamienić stare źródło 
ogrzewania na paliwa stałe, na 
jeden z czterech promowanych 
systemów ekologicznych:

 podłączenie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej,

 ogrzewanie elektryczne,
 kotłownie olejowe na lekki 

olej opałowy,
 ogrzewanie gazowe.

Zmiana sposobu ogrzewania 
musi być trwała – trzeba zli-
kwidować wszystkie instalacje, 
w których odbywa się spalanie 
paliw stałych tak, by nie dało 
się ich ponownie wykorzystać. 
Odbiór nowego systemu grzew-
czego powinien nastąpić po 
wejściu w życie GPO, a o dacie 
tej mieszkańcy zostaną poinfor-
mowani.

dopłaty  
nie tylko dla 
najuboższych

Gliwicki Program Osłonowy 
opracował Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej, ale jego beneficjentami 
mogą być nie tylko gliwiczanie 
objęci wsparciem OPS. Grupa 
odbiorców jest znacznie szersza. 
To mieszkańcy o dochodach prze-
kraczających nawet kilkakrotnie 
kryteria dochodowe wynikające 
z ustawy o pomocy społecznej. 
Dla osoby mieszkającej samotnie 
może to być aktualnie maksymal-
ny miesięczny dochód w wyso-
kości 3855,50 zł netto, a w przy-
padku większego gospodarstwa 
domowego – 2640 zł netto na 
jedną osobę.

Im większy dochód, tym niższa 
będzie dopłata do kosztów 
ogrzewania. Kwoty bazowe 
mogą ulegać zmianie wraz 
z waloryzacją kryterium docho-
dowego.

W wyliczeniu dofinansowania 
pod uwagę brane będą 3 główne 
kryteria:

 dochód,
 powierzchnia lokalu,
 liczba osób w gospodarstwie 

domowym.

W ustalaniu wysokości dopłat 
uwzględniana będzie tzw. po-
wierzchnia normatywna lokalu 
określona w ustawie o dodat-
kach mieszkaniowych. Nie ozna-
cza to, że mieszkańcy większych 
lokali dopłaty nie dostaną, 
a jedynie to, że takie metraże 
uwzględnione będą przy wylicze-
niu wysokości dofinansowania.

Na większe wsparcie mogą 
liczyć mieszkańcy i rodziny 

o najniższych dochodach – 
osoby mieszkające samotnie 
uzyskujące dochód miesięcz-
ny w wysokości do 1752,50 
zł netto oraz gospodarstwa 
domowe, w których dochód 
na osobę nie przekracza 1320 
zł netto. Zwiększoną pomoc 
przewidziano także dla gospo-
darstw domowych z dziećmi do 
16. roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, w któ-
rych są osoby ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, porusza-
jące się na wózku oraz osoby 
niepełnosprawne posiadające 
w orzeczeniu wskazanie o ko-
nieczności posiadania oddziel-
nego pokoju.

Zgodnie z GPO, dopłata może 
być przyznana na 6 miesięcy, 
ale co pół roku będzie można 
składać wniosek o wsparcie 
na kolejne 6 miesięcy. Gliwicki 
Program Osłonowy ma obowią-
zywać do końca 2027 r.

Chcesz  
wiedzieć 
więcej?

Prezentację dot. Gliwickiego 
Programu Osłonowego przyję-
tego uchwałą Rady Miasta Gli-
wice można znaleźć na stronie 
Gliwice.eu, w zakładce Zdrowie 
i Pomoc Społeczna.

Program będzie realizował Ośro-
dek Pomocy Społecznej – tel. 
32/335-96-08, 32/335-96-38.  
 (al)

ekologia

Na ekologii nie należy oszczędzać. z takiego założenia wychodzą władze Gliwic. 
Przygotowały program miejskiego systemu dopłat do bieżących kosztów ogrze-
wania, aby wesprzeć finansowo mieszkańców likwidujących tzw. kopciuchy.
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Przed zawodnikami niezwykle 
wymagająca trasa w Beskidy 
i z powrotem. Arena Bike Race to 
wyścig na dystansie 200 kilome-
trów na trasie Gliwice–Szczyrk–
Gliwice, który wystartuje spod 
Areny Gliwice. Na przejechanie 
trasy zawodnicy będą mieli 16 
godzin, a szlak prowadzić będzie 
malowniczymi szlakami przez 
m.in. Pszczynę, Bielsko-Białą, 
Skoczów czy Brennę. 

Przez Śląsk w Beskidy 
i z powrotem 

Po starcie spod gliwickiej Areny 
trasa najpierw przez leśne i polne 
tereny Rybnika i Żor doprowadzi 
uczestników do podnóża gór. Trasa 
jest bogato urozmaicona: Przełęcz 
Salmopolska, słynny Biały Krzyż, 
czterokilometrowy single track 
w Cygańskim Lesie czy przejazd 
przez zaporę oddzielającą zalew 
od Wisły albo tereny parkowe 
Pszczyny z pałacem w tle. 

 – Kolarze będą mieć do czynienia 
w zasadzie z każdym rodzajem 

terenu i nawierzchni: od asfaltu, 
po wystające korzenie i kamienie 
– około 40 procent trasy przebie-
gać będzie po leśnych, polnych 
i górskich szutrach – mówi Oskar 
Śleziona, współorganizator PBT.

Trasa zwijająca pętlę i kończą-
ca się znowu w Arenie Gliwice 

jak na wymagania mistrzów 
dwóch kółek nie jest długa, ale 
niewątpliwie wymagająca. Po-
zwoli wejść na wiosenne obroty 
starym wyjadaczom, ale będzie 
też sprawdzianem możliwości 
dla świeżo upieczonych długody-
stansowców. Nad jej przebiegiem 
czuwają specjaliści z Polish Bike 

Tour, którzy zachęcają, by wziąć 
udział w Arena Bike Race, traktu-
jąc wyścig jako rozgrzewkę przed 
serią ultramaratonów Polish Bike 
Tour mających miejsce w okresie 
wiosenno-letnim. Patronem ho-
norowym wydarzenia jest Akade-
mia Wychowania Fizycznego im. 
Jerzego Kukuczki w Katowicach.

okazja by pomóc

 – W dniu wyścigów w Arenie 
Gliwice będzie znajdował się 
także punkt odbioru rowerów. 
Z inicjatywy Polish Bike Tour zo-
stała zainicjowana akcja PANDA 
rower – w Arenie będzie można 
zostawić rower, którego już nie 
używamy. Zebrany sprzęt trafi do 
potrzebujących dzieci i młodzie-
ży z zaprzyjaźnionego Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach – mówi 
Aleksandra Burczy, kierownik 
ds. produkcji i rozwoju wyda-
rzeń własnych w zespole Arena 
Operator. 

Rowerzyści, którzy chcą roz-
począć sezon w wymagający, 
ale zarazem ciekawy sposób, 
powinni odwiedzić Eventim.pl,  
za pośrednictwem którego 
sprzedawane są bilety. Więcej 
informacji o wyścigu Arena 
Bike Race na: www.polishbike-
tour.pl oraz www.arenagliwice.
com.  
 (ARENA GLIWICE)

areNa GLiwiCe

Po roku wielka koszykówka ponownie zagościła w arenie Gliwice. w miniony weekend rozegrano 
w naszym mieście turniej kwalifikacyjny, którego stawką był awans do euroBasketu 2022. w gli-
wickiej „bańce”, jak anonsowano rywalizację z udziałem czterech zespołów grupy a, najlepszy 
okazał się izrael, drugie miejsce zajęła Hiszpania, a trzecie Polska. Całe trio uzyskało awans do 
przyszłorocznych mistrzostw Starego Kontynentu! odpadła rumunia.
Polacy do tej pory rozegrali 
w Arenie Gliwice jedno spotka-
nie. 20 lutego 2020 r. w meczu 
eliminacji do EuroBasketu Bia-
ło-Czerwoni przegrali z Izraelem 
71:75.

Wtedy na trybunach zasiadło aż 
12 043 fanów, co jest rekordem 
frekwencji na meczu koszyków-
ki w naszym kraju. Atmosfera 
była niesamowita. W tym roku, 
z uwagi na pandemię, na widowni 
zabrakło kibiców, a piątkowo-nie-
dzielną rywalizacją mogliśmy się 
emocjonować tylko przed telewi-
zorami. Co ciekawe, mecze „bań-
ki” transmitowała nie tylko polska 
telewizja, ale również hiszpańska 
Mediaset España.

A propos Hiszpanów. Arena Gliwi-
ce zrobiła fantastyczne wrażenie 
na aktualnych mistrzach świata. 
Na twitterowym koncie tej repre-
zentacji znalazł się krótki filmik 
z podpisem: „Wow, trenujemy 
w niesamowitej Arenie Gliwice!”

awansowali, zanim 
wyszli na parkiet!

Reprezentacja Polski awanso-
wała do mistrzostw Europy, 
zanim rozegrała w Arenie pre-
mierowy mecz z Hiszpanią! Jako 
pierwsi w „bańce” stanęli na-
przeciw siebie Izraelczycy i Ru-
muni. Sytuacja w grupie była 
taka, że jeśli ci pierwsi wygrają, 
to niezależnie od wyników in-
nych spotkań, awans uzyskają 
Hiszpania, Polska i Izrael. Tak 
też się stało – Rumuni przegrali 
71:79 i pożegnali się z marze-
niami o EuroBaskecie. 

Podopieczni Mike’a Taylora 
do wieczornego, piątkowego 
meczu z Hiszpanią stawali 
więc bez stresu, pewni 
awansu. Podobnie 
zresztą jak mistrzo-
wie świata. Tre-
nerzy obu ekip 
mieli więc duży 
komfort i mogli 
trochę ekspe-
r y m e nto wa ć , 
dając szansę 
d e b i u ta n t o m 
bądź mniej do 
tej pory grającym 

zawodnikom. Po stronie gości 
brakowało graczy z NBA, u nas 
nie było m.in. Mateusza Ponit-
ki i Damiana Kuliga. Do kadry 
wrócił za to nominalny kapitan 
Adam Waczyński. 

Mistrzowie świata niemal dokład-
nie rok temu przegrali w Saragos-
sie z Biało-Czerwonymi 69:80. 
Rewanż w Gliwicach im się udał, 
choć do końca musieli walczyć 
o zwycięstwo, pokonując Pola-
ków zale-

dwie jednym punktem 89:88 
(26:27, 17:16, 27:22, 29:33) 

w niedzielę  
zgodnie z planem

Przed pierwszym niedzielnym 
meczem, w którym Hiszpania 
grała z Izraelem, Biało-Czerwoni 
mieli jeszcze szansę na drugą lo-
katę, ale potrzebna była do tego 
porażka Hiszpanii i zwycięstwo 
Polski z Rumunią. Stało się ina-

czej i w tabeli na drugim 
miejscu pozostała 

Hiszpania, bo 
pokonała 

I z r a e l 

78:73. Grupę wygrali jednak 
ci drudzy, marnując szansę na 
to, by być jedyną niepokonaną 
drużyną w całych eliminacjach 
EuroBasketu. 

Rumunia straciła szanse awansu 
już w piątek, dlatego niedzielny 
mecz był okazją dla Bało-Czer-
wonych, żeby przetestować kilku 
obiecujących zawodników. Poza 
meczową dwunastką znaleźli 
się Adam Hrycaniuk, Aaron Cel 
i Michał Sokołowski. Uczestników 
mistrzostw świata 2019 zastąpili 
Jeremy Sochan, Igor Milicić Jr. i Ja-
kub Garbacz. Młodzi nie zawiedli 
i Polska pokonała Rumunię 88:81 
(34:26, 16:21, 25:16, 13:18) 

Biało-Czerwoni po raz 29. wy-
stąpią na EuroBaskecie, który 
zorganizowany zostanie po raz 41. 
Trofeum będzie broniła reprezen-
tacja Słowenii. Przyszłoroczne Mi-
strzostwa Europy, w których udział 
wezmą 24 drużyny, odbędą się 
między 1 a 18 września 2022 roku 
w czterech krajach – Czechach, 
Gruzji, Niemczech i Włoszech.  
 (ARENA GLIWICE)

W Arena Bike Race zawodnicy będą mieli do pokonania ponad 200 km.

arena Gliwice szczęśliwa dla Biało-Czerwonych

arena Bike race – święto miłośników kolarstwa
to będzie największe wydarzenie rowerowe tej wiosny. wyścig rowerowy arena Bike race 27 marca to 
idealna okazja, by podszlifować swoją formę przed cyklem ultramaratonów PBt, który startuje w kwietniu.
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z miasta

Miasto przygotowało kolejny projekt realnej pomocy dla przedsiębiorców. Podczas lutowej 
sesji rady Miasta gliwiccy radni przyjęli proponowaną przez prezydenta Gliwic uchwałę zwal-
niającą przedsiębiorców z opłaty pierwszej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w lokalach gastronomicznych. w ramach pomocy odstąpiono też od waloryzacji 
czynszów za wynajem lub dzierżawę lokalu w 2021 r.
W związku z trudną sytuacją 
finansową przedsiębiorców, 
spowodowaną trwającą od roku 
pandemią i wprowadzonymi 
przez rząd obostrzeniami rzutu-
jącymi m.in. na działalność lokali 
gastronomicznych, gliwiccy radni 
podjęli uchwałę znoszącą opłatę 
pierwszej raty za zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu w tych loka-
lach.

Możliwość taką dała samorzą-
dom nowelizacja ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych. W Gliwicach jest 166 
punktów gastronomicznych, któ-
re będą mogły skorzystać z tego 
rozwiązania.

Dzięki tej uchwale przedsiębior-
cy prowadzący lokale gastrono-
miczne na terenie Gliwic zostaną 
zwolnieni z raty obejmującej 
okres od 1 stycznia do 30 kwiet-
nia br. Oznacza to, że środki za 
przedmiotowe zezwolenia, które 
wpłacili na konto Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zostaną im zwró-
cone. Z oświadczeń dotyczących 
sprzedaży alkoholu w 2020 r. 
złożonych przez przedsiębiorców 
wynika, że będzie to kwota 175 
800 zł. 

– Jedną z najbardziej po-
szkodowanych przez ograni-
czenia pandemiczne branż 
jest gastronomia. Decyzja 
o zwolnieniu przedsiębiorców 
z opłat za sprzedaż napojów 
alkoholowych, których nie 
mogą sprzedawać z uwagi na 
rządowe zakazy, jest więc dla 
mnie oczywistością. Jeśli zakazy 
będą podtrzymywane, będzie-
my występować do Rady Miasta 
o zgodę dotyczącą kolejnych rat 
tej opłaty. Trzeba jednak pa-
miętać, że takie zwolnienia nie 
uratują gastronomii. Uważam, 
że najlepszym rozwiązaniem 
byłoby umożliwienie przedsię-
biorcom prowadzenia działal-
ności z zachowaniem odpo-
wiednich reżimów sanitarnych 
– mówi prezydent Gliwic adam  
Neumann.

odStĄPieNie 
oD  
waLorYzaCJi 
CzYSzÓw

Kolejnym wsparciem dla przed-
siębiorców będzie odstąpienie 
od tegorocznej waloryzacji 
czynszów za wynajem lub dzier-
żawę nieruchomości stanowią-
cych własność miasta. Oznacza 
to, że w 2021 r. nie będzie 
wzrostu czynszu związanych z in-
flacją, natomiast w niektórych 
przypadkach konieczne będzie 
zawarcie stosownych aneksów 
do umów.

Zwolnienie z opłaty pierwszej 
raty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholo-
wych i odstąpienie od walory-
zacji czynszów za wynajem lub 
dzierżawę lokalu to nie jedyne 
formy pomocy ze strony miasta 
dla gliwickich przedsiębiorców.

W Gliwicach od początku pan-
demii działa Gliwicki Pakiet 
Pomocy dla Przedsiębiorców, 
dzięki któremu mogą oni korzy-
stać m.in. z ulg w czynszach za 
lokale i nieruchomości miejskie, 
ulg podatkowych, a do końca 
2020 r. ze zmniejszonych o 70% 
stawek za zajęcie pasa drogo-
wego na utworzenie ogródka 

kawiarnianego. Wartość udzie-
lonej gliwickim przedsiębiorcom 
pomocy – w ramach pakietu – to 
ponad 6,4 mln zł. 

Biorąc pod uwagę zniesioną 
opłatę pierwszej raty za zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu loka-
lach gastronomicznych, kwota 
całkowita tej pomocy wyniesie 
ponad 6,6 mln zł.

CzYNSze za 
lokale i nie-
rUCHoMoŚCi  
mieJskie

Szczegółowe zasady udzielania 
przez miasto ulg w tym zakresie 
określa Uchwała XIV/243/2020 
Rady Miasta Gliwice z 23 kwiet-
nia 2020 r., która obowiązuje 
od 28 kwietnia. Przedsiębiorcy 
mogą na jej podstawie skorzy-
stać m.in. z umorzenia części 
należnego czynszu i opłat za 
użytkowanie lub rozłożenia ich 
na raty.

Na tego typu pomoc mogą 
liczyć podmioty, które nie zale-
gały z opłatami na koniec 2019 
r. i były w dobrej sytuacji finan-
sowej na dzień 31 grudnia 2019 
r. (na podstawie przepisów unij-
nych dotyczących dozwolonej 
pomocy publicznej). Wnioski 

należy kierować do podmio-
tu, z którym zawarta została 
umowa najmu (np. ZBM I TBS, 
ZMB II TBS, MZUK, ZDM, szkoła 
czy stosowny wydział Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach). Ulgi 
uzależnione są od wykazanego 
przez wnioskodawcę spadku 
obrotów. Przedsiębiorca, który 
całkowicie zaprzestał działalno-
ści w związku z epidemią i jego 
obroty spadły do zera, będzie 
miał umorzoną całość kwoty 
netto czynszu. Ponieważ rząd 
nie zrezygnował z pobierania 
VAT-u od umorzonych czynszów, 
zwolnienie wynosi do 81,3%. 
Resztę stanowi VAT, który 
miasto musi odprowadzić do 
budżetu państwa.

dotychczas rozpatrzono 
pozytywnie 278 wniosków 
o odroczenie spłaty i umo-
rzono należności na łączną 
kwotę 621 997 zł.

Ulgi  
poDatkowe 

W ramach pomocy, na wniosek 
przedsiębiorcy można odroczyć 
termin płatności podatku lub 
zaległości podatkowej, rozłożyć 
na raty podatek lub zaległość 
podatkową, umorzyć w całości 
lub części zaległości podatkowe 
i odsetki za zwłokę. Od 1 kwiet-

nia 2020 r. miasto nie nalicza 
opłaty prolongacyjnej w decy-
zjach o rozłożeniu na raty lub 
odroczeniu terminu płatności 
podatku czy zaległości podat-
kowych. 

Od początku pandemii do Urzę-
du Miejskiego wpłynęło 412 
wniosków o udzielenie ulg w za-
płacie podatków (w większości 
w zakresie podatku od nieru-
chomości). według stanu na 
31 stycznia 2021 r. prezydent 
Gliwic umorzył zaległości po-
datkowe w łącznej wysokości 
702 235,14 zł, odroczył termin 
zapłaty podatku w wysokości 3 
381 054,79 zł oraz rozłożył na 
raty płatność podatku w wy-
sokości 1 065 453 zł. Rozpa-
trywaniem wniosków zajmuje 
się Wydział Podatków i Opłat 
Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji można uzy-
skać w Wydziale Podatków 
i Opłat Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, tel. 32/239-11-07, 
32/239-13-07.

Miasto wsparło też restaurato-
rów i właścicieli lokali, którzy 
zorganizowali kawiarniane 
ogródki. Do końca 2020 r. o 70% 
zmniejszono im opłatę za zajęcie 
pasa drogowego na sezonową 
działalność gastronomiczną. 
Pomocą objęto 46 właścicieli 
restauracji i kawiarń, którzy 
uzyskali wsparcie w formie 
obniżanych opłat na kwotę 137 
350 zł.

Dodatkowo MZUK obniżył 
czynsze z dzierżawy stanowisk 
handlowych na terenie giełdy 
samochodowej – łączna kwota 
obniżenia czynszów dla ok. 357 
dzierżawców wyniosła 560 950 
zł.

Szczegółowe informacje na 
temat procedur dotyczących 
Gliwickiego Pakietu dla Przed-
siębiorców (wraz z linkami do 
formularzy wniosków) można 
znaleźć na stronie bip.gliwice.
eu w odnośniku: Zmiany w ob-
słudze klientów UM w Gliwicach 
w okresie epidemii => Gliwicki 
pakiet pomocy dla przedsiębior-
ców – instrukcja.  
 (mf)

Gliwicki Pakiet Pomocy dla  
Przedsiębiorców coraz szerszy
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dr anna Syrek-Kosowska 
(grupa gospodarcza) – 
jako ekspert uczestniczy-
ła w tworzeniu strategii 
biznesowych we współ-
pracy z największymi 
międzynarodowymi i pol-
skimi firmami. Psycholog 
biznesu, wykładowczyni 

akademicka, autorka licznych publikacji i wy-
powiedzi medialnych w tematach związanych 
z zarządzaniem i coachingiem. Certyfikowany 
konsultant SFA, Honorowy VP the International 
Society of Coaching Psychology. Współtwórczyni 
Akademii Profesjonalnego Coachingu w Wyższej 
Szkole Biznesu oraz Forum Coachingu i Superwi-
zji, wykładowczyni i prelegentka m.in. w Wyższej 
Szkole Biznesu, City University (UK), Akademii L. 
Koźmińskiego oraz Uniwersytecie Śląskim.

Szymon Ciupa (grupa 
przestrzenna) – to eks-
pert ds. Smart City i GIS, 
wykładowca na Uniwer-
sytecie Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, autor 
publikacji naukowych 
i artykułów, które ukazały 
się m.in. w Studiach Ko-

mitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
PAN, The GIS Professional (USA). W jego dossier 
znajdziemy współpracę m.in. dla Urzędu Miasta 
Kielce, UM w Gliwicach, Dąbrowie Górniczej, 
Opolu i Toruniu, Miejskiej Pracowni Urbanistycz-
nej w Łodzi, Metropolii Poznań. To zdobywca 
wielu prestiżowych nagród za system informacji 
przestrzennej, w tym wyróżnienia podczas kon-
gresu Smart City Expo w Barcelonie. Prowadzi 
bloga o miastach inteligentnych w Polsce.

dr hab. inż. arch. Ma-
ciej Borsa (grupa prze-
strzenna) – wiceprezes 
i przewodniczący Komisji 
Rzeczoznawców Towa-
rzystwa Urbanistów Pol-
skich, kierownik katedry 
na Wydziale Architektury, 
Budownictwa i Sztuk 

Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Ka-
towicach. Propagator m.in. zintegrowanego za-
rządzania rozwojem i zastosowania partycypacji 
społecznej. Koordynator i współautor projektów 
polskich oraz międzynarodowych dot. praktyki 
projektowej, wykorzystania nowych technologii 
i innowacji społecznych, projektant i facylitator 
debat publicznych dot. kształtowania przestrzeni, 
koordynator i współautor strategii ponadnarodo-
wych, makroregionalnych i regionalnych.

#GLiwiCe2040

EKSPERCI GRUP ROBOCZYCH

Kontakt:  Biuro Rozwoju Miasta UM  
(tel. 32/338-65-50 lub 32/338-65-63)

Więcej na: gliwice2040.gliwice.eu

https://strategia2040.gliwice.eu/
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dr Leszek trząski (grupa 
środowiskowa) – przyrod-
nik, długoletni pracownik 
naukowy Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach 
i Głównego Instytutu 
Górnictwa, zastępca dy-
rektora Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego oraz pra-

cownik naukowy PAN. Autor m.in. opracowań 
eksperckich związanych z ochroną środowiska 
dla podmiotów samorządowych, rządowych 
i górniczych. Współtwórca licznych programów 
ochrony środowiska i planów gospodarki odpa-
dami, kilku strategii sektorowych i terytorialnych, 
ocen oddziaływania na środowisko oraz licznych 
koncepcji programowo-przestrzennych i studiów 
projektowych dotyczących różnych aspektów 
gospodarowania środowiskiem. 

Sylwia widzisz-Pronobis 
(grupa społeczna) – ar-
chitektka i urbanistka, 
animatorka społeczna. 
Ekspertka w zakresie 
włączania społeczności 
lokalnych do projekto-
wania przestrzeni pu-
blicznej, zaangażowana 

w projekty Wolnego Stowarzyszenia Zielonych 
Artystów, Fundacji Laboratorium Architektury 
60+, Stowarzyszenia Miasto dla Mieszkańców 
Bytom, Medialab Katowice i Fundacji Napraw 
Sobie Miasto. Prowadzi warsztaty i konsultacje 
społeczne na temat rozwiązań przestrzennych, 
działań rewitalizacyjnych, gminnych strategii 
i budżetu obywatelskiego w całej Polsce. Orga-
nizatorka m.in. V Kongresu Ruchów Miejskich na 
Śląsku i w Zagłębiu.

Grzegorz Pronobis (grupa 
społeczna) – właściciel 
firmy Pronobis Studio, 
członek Izby Architektów 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Ekspert w zakresie prawa 
budowlanego, zagospo-
darowania przestrzenne-
go i animacji społecznej, 

zaangażowany w projekty Stowarzyszenia Miasto 
dla Mieszkańców Bytom, archiBYTOM, Wolnego 
Stowarzyszenia Zielonych Artystów i Fundacji 
Napraw Sobie Miasto. Prowadzi warsztaty 
i konsultacje społeczne na temat rozwiązań 
przestrzennych, działań rewitalizacyjnych, bu-
dżetu obywatelskiego i strategii gminnych. 
Współorganizator m.in. 5-dniowego wydarzenia 
Re. Bytom-Rewitalizacja z mieszkańcami wraz 
z konferencją naukową.

#GLiwiCe2040

Jak powinny wyglądać Gliwice za około 20 lat? Jak miałaby funkcjonować gospodarka, szkolnictwo, administracja, 
jak kształtowałaby się przestrzeń miejska i relacje społeczne? w jakich Gliwicach chcielibyśmy żyć, pracować, bawić 
się? odpowiedzi na te pytania przyniesie nowa strategia rozwoju „Gliwice 2040”, nad którą prace zainaugurowano 
oficjalnie 22 lutego. to kluczowy dokument wyznaczający kierunek, w którym ma zmierzać miasto. w jego tworze-
nie angażowani będą szeroko gliwiczanie!
– Po lutowej sesji, na której gli-
wiccy radni pozytywnie przyjęli 
uchwałę w sprawie rozpoczęcia 
prac nad nową strategią rozwoju 
miasta do roku 2040, oficjalnie 
startujemy z projektowaniem 
tego strategicznego dokumentu, 
który będzie kompleksowym wy-
znacznikiem działań i odpowie-
dzią na zmieniające się trendy 
gospodarcze i środowiskowe oraz 
potrzeby mieszkańców. Obecna 
strategia rozwoju naszego mia-
sta została uchwalona w 2002 
roku i większość wyznaczonych 
w niej celów została osiągnięta. 
Zmieniła się również pozycja 
Gliwic na tle regionu i kraju – 
podkreślał w Ratuszu podczas 
konferencji prasowej prezydent 
Gliwic adam Neumann. W spo-
tkaniu uczestniczył również jego 
zastępca, wiceprezydent Mariusz 
Śpiewok oraz kierująca pracami 
zespołu zadaniowego Katarzyna 
Kobierska, naczelnik Biura Roz-
woju Miasta UM w Gliwicach.

ważnym elementem 
strategii „Gliwice 2040” 
będzie analiza zmienia-
jących się uwarunkowań 
społecznych, gospodar-
czych, przestrzennych 
i środowiskowych.

Pozwoli to uniknąć przypad-
kowości w dalszym działaniu 
i sprawi, że podjęte decyzje do-
tyczące wizji życia społecznego, 

inwestycji, gospodarki czy pla-
nowania przestrzennego będą 
ze sobą spójne, odpowiadając 
faktycznym potrzebom miasta 
i jego mieszkańców.

– Priorytetem jest ciągły 
rozwój Gliwic i podnoszenie 
komfortu życia gliwiczan. Tak 
jak zapowiadałem w swoim 
programie wyborczym, zależy 
mi szczególnie na współpracy 
z mieszkańcami i angażowaniu 
ich w planowanie przyszłości 
miasta i dzielnic. Liczę więc na 
czynny udział w pracach nad 
strategią wszystkich, którym bli-
skie jest nasze miasto, zwłaszcza 
na zaangażowanie młodzieży, 
seniorów, społeczników, przed-
siębiorców, wszystkich pracują-
cych zawodowo i niezawodowo, 
radnych dzielnicowych – mówił 
prezydent adam Neumann.

Warto przypomnieć, że Gliwice 
dysponują już diagnozą poten-
cjalnych kierunków rozwoju, wy-
korzystującą 5 koncepcji miasta 
przyszłości – kompaktowego, 
elastycznie reagującego na zmia-
ny, ekologicznego, kreatywnego, 
wykorzystującego inteligentne 
rozwiązania w duchu smart city. 
Dokument dla pełnego zobrazo-
wania sytuacji w mieście wymaga 
jednak uzupełnienia o odczucia 
i spostrzeżenia samych gliwiczan.

Okazją ku temu będą 2-godzin-
ne, popołudniowe warsztaty 

z zainteresowanymi tematem 
mieszkańcami poszczególnych 
dzielnic, organizowane cyklicz-
nie od 4 marca – ze względu na 
trwającą pandemię w trybie 
zdalnym, na platformie komu-
nikacyjnej Zoom. W spotkaniach 
rozpoczynających się zawsze 
o godz. 17.00 wezmą udział 
przedstawiciele kierownictwa 
miasta. Chęć uczestnictwa 
warto zgłaszać do 2 dni przed 
wybranym terminem spotka-
nia, klikając w link formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie gliwice2040.gliwice.eu.

kalendarz  
marcowych spotkań:
 4 marca (czwartek) – dla 

mieszkańców Łabęd i Czecho-
wic

 9 marca (wtorek) – dla miesz-
kańców Sośnicy i Ligoty Zabr-
skiej

 12 marca (piątek) – dla miesz-
kańców Szobiszowic, Zatorza 
i Baildona

 16 marca (wtorek) – dla miesz-
kańców Brzezinki, Starych Gli-
wic, Ostropy, Wilczego Gardła, 
Wójtowej Wsi i Bojkowa

 18 marca (czwartek) – dla 
mieszkańców Trynku i Sikor-
nika

 22 marca (poniedziałek) – 
dla mieszkańców Kopernika, 
Obrońców Pokoju i Żernik

 30 marca (wtorek) – dla 
mieszkańców Wojska Polskie-
go, Śródmieścia i Politechniki

Zgłoszone podczas spotkań po-
mysły i uwagi gliwiczan zostaną 
przekazane grupom roboczym, 
które przy wsparciu doświad-
czonych ekspertów w danej 
dziedzinie przygotują na ich 
podstawie propozycje zapisów 
odnośnie wizji Gliwic w 2040 

roku. W dalszej kolejności formu-
łowane będą cele strategiczne 
i operacyjne, a na końcu (jak się 
przyjmuje, w IV kwartale 2022 
roku) powstanie projekt samej 
strategii, który trafi pod obrady 
Rady Miasta.

Informacje dotyczące postępów 
prac przy strategii „Gliwice 2040” 
będą systematycznie zamiesz-
czane na stronie gliwice2040.
gliwice.eu. Zachęcamy do jej 
śledzenia!   (kik)

Ty też możesz wiele  
zrobić dla miasta!

EKSPERCI GRUP ROBOCZYCH

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

dr Marcin Baron 

– wykła-
d o w c a 
Uniwer-
s y t e t u 
Ekono-
m i c z -
n e g o 

w Katowicach, członek 
Zespołu Zadaniowego 
Komitetu Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 
PAN ds. zintegrowanej 
polityki rozwoju Polski i Eu-
ropy oraz Komisji Studiów 
nad Przyszłością Górnego 
Śląska PAN i Śląskiej Rady 
Innowacji, współautor 
obowiązującej strategii 
Gliwic. 

EKSPERT  
WIOdąCY

https://strategia2040.gliwice.eu/
https://strategia2040.gliwice.eu/
https://strategia2040.gliwice.eu/
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ekologia

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

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

do KiedY trzeBa 
zLiKwidować 

Stare KotłY węGLowe?

pRzYpominamY

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

zYSKaJ doFiNaNSowaNie!
 1. dotaCJa z MiaSta
Kto MoŻe Się Starać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
Na Co? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy eN 303-5.
iLe MoŻNa zYSKać?

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

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

 2. dotaCJa z wFoŚiGw (program „Czyste powietrze”)
Kto MoŻe Się Starać? osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.
Na Co? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
iLe MoŻNa zYSKać?

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

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

więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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Futsalowa drużyna Piasta pewnie pokonała drugą prze-
szkodę w w rozgrywkach Pucharu Polski, pokonując mi-
strza ligi tarnowskiej – zakłady Mechaniczne tarnów 9:0. 

Już w 2. minucie Rabiej zagrał 
do Czecha i to on otworzył 
wynik tego spotkania. Chwilę 
później gospodarze pogubili 
się i w konsekwencji Rabiej 
znalazł się sam przed bramką, 
strzelając drugiego gola dla go-
ści. Chwilę później Marcel Tyl 
trafił w słupek gliwickiej bramki. 
To tylko jednak podrażniło roz-
kręcających się z każdą minutą 
zawodników Piasta. Najpierw 
Dasaiev zagrał do Sandrinho, 
któremu pozostało tylko do-
pełnić formalności. Potem już 
sam Dasaiev wykończył podanie 
Ixemada. Gospodarze jeszcze 
nie zdążyli spojrzeć na tablicę, 
by zobaczyć, jaki jest wynik, 
gdy Solecki przechwycił piłkę, 
podciągnął z nią kilkanaście 
metrów i mocnym strzałem po 
parkiecie zmienił rezultat na 5:0. 
Wysokie prowadzenie trochę 
zdemobilizowało gości, bo w 14. 
min Orlando Duarte postanowił 
wziąć czas. Było to chyba jed-
nak po to, aby przekazać swoim 
podopiecznym, że mają zmienić 
taktykę. Piast bowiem potem 
oddał inicjatywę rywalom, sku-
piając się na obronie i wypro-
wadzeniu kontr. W 17. minucie 
gliwiczanie rozklepali tarnowian 
i Rabiej zagrał do Czecha, który 

zdobył swojego pierwszego gola 
w tym spotkaniu. Za chwilę 
Szyszko skutecznie zakończył 
akcję Czecha i było już 7:0. Ta-
kiem wynikiem zakończyła się 
pierwsza część tego pojedynku.

Po przerwie obraz gry diame-
tralnie się zmienił. Tarnowianie 
przesunęli wyżej linię obrony 
i mecz się wyrównał. To szyb-
ko przełożyło się na pierwszą 
okazję dla gospodarzy. Czyż 
miał miejsce i czas, by oddać 
strzał, ale kapitalną interwen-
cją popisał się Bogdziewicz. 
Pomiędzy 8. a 10. minutą go-
spodarze na chwilę zamknęli 
Piasta pod ich bramką, goście 
nie dopuścili jednak do oddania 

celnego strzału. W 33. min, po 
zagraniu ręką Ixemada, Sojda 
wykonywał przedłużony rzut 
karny, ale Bogdziewicz obronił 
ten strzał. Gliwiczanie robili 
wrażenie zaskoczonych takim 
obrotem sprawy, bo za chwilę 
Sojda miał kolejną okazję już 
z akcji. Potem dwa razy pod 
rząd Bogdziewicz wygrał po-
jedynki sam na sam. Wreszcie 
po kontrze, Ixemad zagrał do 
Soleckiego, który nie miał pro-
blemów z umieszczeniem piłki 
w bramce. W następnej akcji 
wracający do gry po kontuzji 
Franz zagrał do Ixemada, któ-
ry ustalił końcowy wynik tego 
spotkania.   
 (piast.gliwice.pl)

w meczu kończącym 18. kolejkę PKo ekstraklasy Piast Gliwice 
uległ beniaminkowi z Poznania 0:1. Jedyną bramkę w tym spo-
tkaniu zdobył Mateusz Kuzimski, który wykorzystał jeden z kon-
trataków swojego zespołu. Gliwiczanie kończą serię bez porażki 
na dziesięciu ligowych spotkaniach.

Od początku rywalizacji drużyny 
narzuciły sobie szybkie tempo 
rozgrywania akcji. Szczelna gra 
w obronie, która również ce-
chowała rywalizujące zespoły 
w ostatnich starciach, była 
widoczna w pierwszej połowie. 
Bardziej dostrzegalni w ataku byli 
gospodarze, którzy za sprawą 
uderzeń Michała Żyro i Kristo-
phera Vidy zgłaszali mocniejszy 
sygnał, by wyjść na prowadze-
nie. Czujność bramkarza Warty 
była jedyną przeszkodą, aby 
Niebiesko-Czerwoni wyszli na 
prowadzenie.  W pierwszych 30 
minutach gospodarze zepchnęli 
gości do głębokiej defensywy. 
Gospodarze często gościli na 
połowie przeciwnika, który wy-
czekiwał błędu i był wyraźnie 
nastawiony na grę z kontrataku.

W drugiej części spotkania 
Piast nie zwalniał tempa, jed-

nak brakowało precyzyjnego 
wykończenia. Sytuacja się 
zmieniła, gdy Mateusz Kuzim-
ski pokierował piłkę wprost 
w bramkę Františka Placha. Po 
straconym golu podopieczni 

Waldemara Fornalika konse-
kwentnie atakowali połowę 
Warty Poznań.

 (Biuro Prasowe  
Piast Gliwice SA)

Pewny awans Piasta 

Beniaminek minimalnie lepszy

ogłoszony z początkiem roku przez Gliwickie 
towarzystwo Koszykówki projekt „akademia 
Koszykówki GtK Gliwice” staje się faktem. 19 
lutego list intencyjny dotyczący współpracy pod-
pisali prezydent Gliwic adam Neumann, prezes 
zarządu Polskiego związku Koszykówki rado-
sław Piesiewicz i prezes GtK Gliwice Jarosław 
zięba. w spotkaniu uczestniczyła również ewa 
weber, wiceprezydent Gliwic odpowiedzialna 
m.in. za sferę sportu i oświaty w mieście.

Szkolenie koszykarskie dzieci 
i młodzieży od 7. do 19. roku życia, 
doskonalenie umiejętności mło-
dych adeptów koszykówki i po-
pularyzacja tej dyscypliny sportu 
wśród gliwiczan to główne cele 
nowo powołanej Akademii Ko-
szykówki GTK Gliwice. W ramach 
przedsięwzięcia w wybranych 
szkołach uruchamiane mają być 
klasy mistrzostwa sportowego 
dla dzieci (przez pierwsze 3 lata 
nauki gimnastyczne, następnie 
orientowane w kierunku popular-
nego „kosza”) oraz licealna klasa 
koszykarska. Nabór pierwszaków 
na rok szkolny 2021/2022 właśnie 
się zaczyna – prowadzą go SP nr 4 
i 19 oraz III LO, które zdecydowały 
się przystąpić do projektu.

Przewidziany w ramach Akade-
mii program nauki dla klas I–III 
szkół podstawowych ma sku-
pić się na ogólnorozwojowym 
szkoleniu sportowym dzieci 
oraz czerpaniu przez nich rado-
ści z ruchu w każdej formie. Na 
tym etapie elementy koszykówki 
mają być wprowadzane tylko 
i wyłącznie w formie zabawowej.

Po ukończeniu klasy III dzieciom 
i ich rodzicom zostanie zapropo-
nowane kontynuowanie nauki 
w klasie IV koszykarskiej, urucha-
mianej – jak się obecnie planuje 
– w SP nr 19 działającej w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy 
ul. Syriusza (funkcjonuje w nim 
również III LO). Klasa ta będzie 
przeznaczona nie tylko dla ma-
łych absolwentów mistrzostwa 
sportowego z SP nr 4 i 19, ale 
dla wszystkich chętnych uczniów 
z Gliwic. Szkolenie dzieci ukie-
runkowane zostanie na rozwój 
każdego z zawodników. Wynik 
sportowy na tym etapie będzie 
miał znaczenie drugorzędne.

Flagowym „produktem” Aka-
demii ma być licealna klasa ko-
szykarska, w której pod okiem 
doświadczonych trenerów 
uczniowie rozpoczną profesjo-
nalne szkolenie sportowe. Celem 
będzie przejście z koszykówki 
młodzieżowej do koszykówki 
seniorskiej.

– Od wielu lat w środowisku 
koszykarskim mówi się, że jest 
potrzeba zbudowania silne-
go ośrodka na Śląsku, gdzie 
najbardziej uzdolnieni młodzi 
zawodnicy będą mogli rozwijać 
swoje kariery. Gliwice, w któ-
rych supernowoczesnej hali, 
Arenie Gliwice, rozgrywane są 
mecze w ramach eliminacji do 
koszykarskich Mistrzostw Euro-
py mężczyzn 2022, są do tego 
stworzone. Przyszłość koszyków-
ki jest tu – podkreślał podczas 
spotkania w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach Radosław Piesie-
wicz, prezes zarządu Polskiego 
Związku Koszykówki, wręczając 
prezydentowi Gliwic oprawioną 
w ramkę, pamiątkową koszulkę 
polskiej kadry z autografami 
zawodników.

– Cieszy nas ta współpraca 
i docenienie Gliwic przez koszy-
karski świat. Koszykówka staje 
się w naszym mieście dyscypli-
ną równorzędną piłce nożnej, 
uwzględnioną w naszej naj-
nowszej strategii sportu w gru-
pie dyscyplin priorytetowych. 
Liczymy, że dzieci i młodzież, 
szkolone w ramach Akademii 
Koszykówki GTK Gliwice pod 
skrzydłami Polskiego Związku 
Koszykówki, zasilą w przyszłości 
nie tylko GTK, ale i polską kadrę 
narodową – skomentował pre-
zydent Gliwic adam Neumann. 
 (kik)
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warto wiedzieć

Nieodpłatna pomoc prawna 
obejmuje wsparcie w zakre-
sie: prawa pracy, prawa cywilne-
go, prawa karnego, prawa admi-
nistracyjnego, prawa rodzinnego 
i opiekuńczego, prawa celnego, 
dewizowego i handlowego, 
przygotowania do rozpoczęcia 
prowadzenia działalności go-
spodarczej, prawa podatkowego 
(również w zakresie prowadzenia 
działalności gospodarczej), ubez-
pieczenia społecznego, mediacji.

Formy wsparcia:
1. poinformowanie osoby 

uprawnionej o obowiązują-
cym stanie prawnym, o przy-
sługujących jej uprawnie-
niach lub o spoczywających 
na niej obowiązkach, w tym 
w związku z toczącym się 
postępowaniem przygoto-
wawczym, administracyjnym, 
sadowym lub sądowo-admi-
nistracyjnym,

2. wskazanie osobie uprawnio-
nej sposobu rozwiązania jej 
problemu prawnego,

3. sporządzenie projektu pisma 
w w/w sprawach, z wyłą-
czeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowa-
niu przygotowawczym lub 
sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo-
-administracyjnym,

4. sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów 
sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w po-
stępowaniu sądowym, ustano-
wienie adwokata, radcy praw-
nego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym oraz informa-
cje o kosztach postępowania 
i ryzyku finansowym związa-
nym ze skierowaniem sprawy 
na drogę sądową.

Nieodpłatna  
mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby 

uprawnionej o możliwościach 
skorzystania z polubownych 
metod rozwiązywania spo-
rów, w szczególności mediacji 
oraz korzyściach z tego wyni-
kających,

• przygotowanie projektu umo-
wy o mediację lub wniosku 
o przeprowadzenie mediacji,

• przygotowanie projektu 
wniosku o przeprowadzenie 
postępowania mediacyjnego 
w sprawie karnej,

• przeprowadzenie mediacji,
• udzielenie pomocy w sporzą-

dzeniu do sądu wniosku o za-
twierdzenie ugody zawartej 
przed mediatorem.

Mediator, przeprowadzając media-
cję, wspiera strony w znalezieniu 
przez nie satysfakcjonującego 
porozumienia. Mediacja może 
być prowadzona z każdą ze stron 
osobno lub z udziałem stron jed-

nocześnie (a w razie potrzeby do-
datkowo z każdą ze stron osobno).

Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do 

indywidualnej sytuacji osoby 
uprawnionej, zmierzające do 
podniesienia świadomości tej 
osoby o przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywa-
jących na niej obowiązkach,

2. wsparcie w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemów, 
w tym – w razie potrzeby 
– sporządzenie wspólnie 
z osobą uprawnioną planu 
działania i pomoc w jego 
realizacji,

3. porady dla osób zadłużonych 
i porady z zakresu spraw 
mieszkaniowych oraz zabez-
pieczenia społecznego.

Komu przysługuje  
bezpłatna pomoc 
prawna i nieod-
płatne poradnic-
two obywatelskie?
1. Każdej osobie, która nie jest 

w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej, 
przy czym na mocy tzw. Tar-
czy 3.0 zniesiony został obo-
wiązek składania oświadczeń 
o braku możliwości poniesie-
nia takich kosztów.

2. Z pomocy mogą skorzystać 
również osoby prowadzące 
jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudnia-
jące innych osób w ciągu 
ostatniego roku.

Jak skorzystać  
z nieodpłatnej  
pomocy prawnej?

aby skorzystać z nieodpłatnej 
porady prawnej, należy wcze-
śniej telefonicznie umówić 
jej termin:

W przypadku punktów nieod-
płatnej pomocy prawnej obsługi-
wanych przez radców prawnych 
i adwokatów w:
• Ośrodku Pomocy Społecznej 

(Zespół Pracy Socjalnej), ul. 
Sikorskiego 134 (radcy praw-
ni),

• Ośrodku Pomocy Społecznej, 
ul. Górnych Wałów 9 (adwo-
kaci),

• Gliwickim Ośrodku Integra-
cji Niepełnosprawnych, ul. 
Zwycięstwa 34 (radcy prawni 
i adwokaci),

za pomocą poczty elektronicz-
nej na adres: npp_gliwice@ops.
gliwice.eu. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt w godzinach 
pracy infolinii NPP Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gliwicach 
(codziennie od 8.30 do 10.30) 

pod numerem telefonu: 517- 
-081-054.

W przypadku nieodpłatnej pomo-
cy prawnej i mediacji realizowa-
nej przez Stowarzyszenie „Sursum 
Corda”, obsługiwane przez adwo-
katów, radców prawnych w:
• Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2, ul. Partyzantów 25,
• Zespole Szkolno-Przedszkol-

nym nr 2, ul. Kopernika 63, 

W przypadku nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego 
i mediacji realizowanych przez 
Stowarzyszenie „Sursum Corda”, 
obsługiwane przez adwokatów, 
doradców obywatelskich w:
• Poradni Psychologiczno-Peda-

gogicznej, ul. Gierymskiego 1,
• Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych nr 2, ul. Partyzantów 25,

za pomocą poczty elektronicznej 
na adres: zd@um.gliwice.pl. Pra-
cownik Urzędu Miasta skontaktu-
je się z osobą uprawnioną w celu 
umówienia porady telefonicznej/
mailowej. W przypadku pytań 
prosimy o kontakt w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach pod numerem telefonu: 
32/239-12-59.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.    
 (ZD)

warto korzystać z nieodpłatnej  
pomocy prawnej!

zmienność prawa, niejasno sformułowane przepisy, konieczność odwołania się od otrzymanej decyzji 
lub sformułowanie pozwu to uciążliwy problem dla wszystkich, którzy samodzielnie szukają rozwią-
zań. Naprzeciw wychodzą specjaliści działający w Gliwicach w ramach punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Niosą pomoc bezpiecznie, bo telefonicznie lub mejlowo.

fo
t. 

Pi
xa

ba
y



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 08/2021 (1045), 25 lutego 2021 11

iNweStYCJe

22 lutego rozpoczęła się przebudowa odcinka ul. tarnogórskiej, związana z budową Centrum Przesiadko-
wego. Kierowcy i pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami, które potrwają do końca roku. ruszyły 
już także prace przy przebudowie układu drogowego i placu popołudniowej stronie dworca PKP.
Prace przy ul. Tarnogórskiej obej-
mą fragment od ul. Kolberga do 
ul. Witkiewicza. Po ich zakończe-
niu ulica zyska nową konstrukcję 
nawierzchni, nowe oświetlenie, 
a pozostała istniejąca infra-
struktura podziemna zostanie 
przebudowana. Na wjeździe do 
Centrum Przesiadkowego wy-
konane zostanie skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną. W ciągu 
ul. Tarnogórskiej zostaną także 
wykonane zatoki postojowe oraz 
ciągi pieszo-rowerowe i rowe-
rowe, stanowiące kontynuację 
dróg, które zostaną wybudowane 
na obszarze Centrum Przesiad-
kowego.

Uwaga kierowcy  
i pasażerowie

Na czas robót na odcinku ul. 
Tarnogórskiej od ul. Kolberga do 
Witkiewicza wprowadzony został 
ruch jednokierunkowy, a ruch 
pieszych odbywa się chodnikiem 
tylko po jednej stronie ulicy. Ob-
jazdy zostały poprowadzone ul. 
Witkiewicza (która na czas prac 
stała się ulicą jednokierunkową) 
i ul. Opolską. Przedsiębiorstwo 
Remontów Ulic i Mostów S.A. 
uczula kierowców, by zachowali 
ostrożności i zwracali uwagę na 
oznakowanie tymczasowe. Jeśli 
harmonogram prac zostanie po-
prowadzony zgodnie z planem, 
przebudowa powinna zakończyć 
się pod koniec 2021 r.

W związku z przebudową ul. 
Tarnogórskiej, na odcinku od ul. 
Witkiewicza do Kolberga wpro-
wadzone zostały objazdowe trasy 
dla linii 57, 80, 112, 156, 187, 
259, 280, 288 i 617. Autobusy 
linii nr 156, 259, 280 i 617, jadąc 
w kierunku Zabrza, po obsłudze 
przystanku „Gliwice Plac Piastów 

6” jadą ulicami: Piwną, Tarnogór-
ską, Witkiewicza i Opolską, gdzie 
na przystanku „Gliwice Opolska” 
włączają się na stałą trasę prze-
jazdu. W przeciwnym kierunku 
trasa linii nie uległa zmianie.

Autobusy linii nr 57, 80, 112, 187 
i 288, jadące w kierunku Tarnow-
skich Gór, po obsłudze przystanku 
„Gliwice Piwna” jadą ulicami: 
Piwną, Tarnogórską, Witkiewicza, 
Opolską i znów Tarnogórską, gdzie 
włączają się do stałej trasy przejaz-
du przy przystanku „Gliwice Tarno-
górska”. W przeciwnym kierunku 
trasa linii nie uległa zmianie.

Przebudowa ul. 
tarnogórskiej jest 
związana z budową 
Centrum Przesiad-
kowego

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

Budowa idzie pełną parą. Gotowa 
jest już konstrukcja podziemna 
budynku służącego obsłudze 
pasażerów. Trwają też intensyw-
ne prace przy budowie przejścia 
podziemnego, które umożliwi 
przejście do dworca PKP. W toku są 
roboty ziemne pod budowę dróg 
wewnętrznych oraz roboty zwią-
zane z zewnętrzną infrastrukturą 
podziemną (kanalizacją deszczową, 
sanitarną, siecią wodociągową, 
telekomunikacyjną i elektryczną). 
Wykonawca rozpoczął też wyko-
nywanie fundamentów pod zada-
szenia Centrum Przesiadkowego, 

przebudowę istniejącego tunelu 
oraz przygotowania pod budowę 
murów oporowych od strony ul. 
Kolberga. Inwestycję realizuje 
konsorcjum firm: Mostostal Za-
brze Gliwickie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego SA 
i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic 
i Mostów SA. Koszt prac to około 
184 mln zł. Na ten cel ze środków 
unijnych pozyskano 129,5 mln zł. 
Powinny zakończyć się pod koniec 
sierpnia 2022 r.

Przebudowany 
zostanie układ dro-
gowy po południo-
wej stronie dworca. 
ruszyły już prace 
przygotowawcze 
i rozbiórkowe. Na-
stępnie przyjdzie 
czas na zmiany 
w organizacji ruchu 
polegające na za-
mknięciu ulic oko-
powej i Na Piasku.

Inwestycja po południowej 
stronie dworca gruntownie 
zmieni wygląd śródmieścia 
Gliwic, tworząc wraz z Centrum 
Przesiadkowym przyjazną i funk-
cjonalną przestrzeń miejską. 
Plac przed dworce PKP zyska 
jednolitą nawierzchnię z gra-
nitowych płyt, na placu stanie 
fontanna w formie lustra wody 
z pojedynczymi wodotryskami 
i ławki. Na ul. Bohaterów Getta 
warszawskiego powstaną bus 
pasy, wyspy separacyjne z azy-
lami dla przechodniów i ścieżka 
pieszo-rowerowa łącząca plac 
dworcowy z drogą rowerową 
projektowaną wzdłuż ul. Jagiel-
lońskiej. Ul. zwycięstwa zyska 
wykończenie z granitowej kostki. 
Zniknie torowisko, a jezdnia zo-
stanie zwężona. Powstanie też 
ciąg pieszo-rowerowy. Na placu 
Piastów ruch będzie odbywał się 
na zasadzie jednokierunkowego 
przejazdu wokół wyspy central-
nej oraz wyspy peronowej. Nie 
zabraknie także ciągów pieszo-
-rowerowych przebiegających 
przez plac i małej architektury, 
przebudowana będzie też sieć 
oświetleniowa. Ul. okopowa 

zostanie rozbudowana i połączo-
na z pętlą autobusową linii A4 
przy placu dworcowym. Na ul. 
Na Piasku zaplanowano z kolei 
utworzenie miejsc postojowych.

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

Prace przy tarnogórskiej  
i po południowej stronie dworca
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PoradNiaNYM PiÓreM PiSaNe

PorozMawiaJMY o... PoCzYtaJ Mi

Nowoczesne technologie  
– ryzyko w rozwoju 

językowym małych dzieci
Multimedia czyli internet, telewizja, telefonia komór-
kowa, technologie audiowizualne są tak wszechobecne 
i łatwo dostępne, że praktycznie nie ma możliwości, by 
nasze dzieci się z nimi nie zetknęły. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że podstawą przetwarzania informacji 
jest bezpośrednia komunikacja z drugim człowiekiem. 
z badań wynika, że u niemowląt w wieku od ośmiu do 
szesnastu miesięcy codzienne czytanie przez rodziców 
skutkuje lepszym wynikiem w teście językowym.
Dowiedziono również, że oglądanie 
przez dzieci programów dla niemowląt 
prowadzi do wolniejszego rozwoju ich 
zdolności językowych. Dziecko przeby-
wając w pokoju, w którym włączony 
jest telewizor, gra muzyka lub elektro-
niczna zabawka, fizjologicznie odbiera 
mowę jako dźwięk, ale nie słyszy jej 
jako przekaźnika znaczeń. Te informa-
cje nie są przesyłane do przetwarzania 
dalej, ponieważ mózg uznaje je za 
nieistotne. Badania mówią, że dwie 
godziny dziennie kontaktu z progra-
mami telewizyjnymi bez ograniczeń 
wiekowych między 14 a 48 miesiącem 
życia prowadzą do potrojonego ryzy-
ka wystąpienia opóźnień w rozwoju 
językowym. Ryzyko to wzrasta nawet 
sześciokrotnie, jeśli pierwszy kontakt ze 

szklanym ekranem nastąpił przed ukoń-
czeniem pierwszego roku życia. Kontakt 
z multimediami nie sprzyja również roz-
wojowi umysłowemu. Poruszający się 
obraz postrzegany na płaskim ekranie 
telewizora, bez możliwości dotykania 
go, poznawania rękami czy ustami, 
nie tworzy w umyśle małego dziecka 
reprezentacji przedmiotów istniejących 
w rzeczywistości, etapu niezbędnego 
w rozwoju myślenia. 

Przytoczone dane powinny posłużyć 
refleksji. Szczególnie dzisiaj wiele rze-
czy wydaje się od nas niezależnych, 
na pewne mamy jednak bardzo istot-
ny wpływ. A wiedza daje możliwości 
zmiany!

anna Bilska

Język –  
cudak z gęby

Burza mózgów. Hasło JęzYK.                                                                                                                                        
ding! JęzYK. Język polski. Język obcy. Język angielski, nie-
miecki, włoski… Język urzędowy, literacki. dobrze. Bardzo 
dobrze. rzeczywiście, to wszystko prawda. Język to zbiór 
znaków, dzięki któremu możemy się komunikować. zapo-
minamy jednak często o najprostszej odpowiedzi – JęzYK 
to „coś ” w naszej buzi!
Ten niewielki narząd jest tworem mię-
śniowym. Składa się aż z siedmiu mięśni, 
dzięki którym możemy nim poruszać, 
jeść i mówić. Tylko język potrafi udawać 
muszelkę czy wahadło, zwinąć się w ru-
lon, dotknąć nosa i brody. Niezły z niego 
akrobata! Umożliwia nam też czuć smaki 
– na jego powierzchni znajdują się kubki 
smakowe. Jest ich aż 10 000! Niestety, 
z wiekiem ich liczba się zmniejsza. Najwy-
raźniej odczuwamy smak słodki i gorzki. 
Kubki smakowe zużywają się po tygodniu, 
a w ich miejsce tworzą się nowe.                                       

Język to kameleon – potrafi zmieniać ko-
lor. Po wypiciu soku z czarnej porzeczki 
jest lekko fioletowy, a po truskawkach 
czerwony – choć trwa to tylko chwilę.  
Najważniejszą jego funkcją – poza je-
dzeniem – jest pomoc w wypowiadaniu 
głosek i mówieniu. Gdy dotyka górnych 
zębów, słychać „t”, gdy spokojnie odpo-
czywa na dnie jamy ustnej, a czubkiem 

sięga dolnych zębów, naśladuje węża 
i syczy „sssssss”. Lekkie wibracje i drgania 
pozwalają mu udawać traktor „rrrrrrrrr”, 
a gdy cofa się do gardła, wypowiadamy 
„k”. Taki to cudak z tego naszego języka! 

 anna Piszczewska-Heins

Jesteśmy pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Myślimy, że wielu z Was nas zna. W końcu jesteśmy w Gliwicach od 1961 roku. 
Pomagamy, wspieramy, diagnozujemy. Od 2020 roku tworzymy nowy rozdział naszej historii w nowej siedzibie przy ul. Gierymskiego 1, a dzięki 
gościnności Miejskiego Serwisu Informacyjnego raz w miesiącu spotykamy się na jego łamach. Tutaj zapraszamy na porcję przemyśleń, refleksji, 
recenzji, a na stronę Fb lub www.poradnia.gliwice.pl po bieżące informacje o naszych działaniach. Zachęcamy do lektury!!!

Redakcja

Słowa, dźwięki – uczymy się ich od najmłodszych lat, a właściwie odkąd przycho-
dzimy na świat. Dźwięki pomagają nam od początku komunikować, że czegoś 
potrzebujemy, coś nam przeszkadza. Potem są pierwsze słowa, z których wszyscy 
się cieszą. Trwa nawet ogólnorodzinna rywalizacja, czy to była mama, tata, babcia, 
a może imię rodzeństwa. Każdy słyszy w tych pierwszych słowach coś własnego. 
A my uczymy się, że słowa pomagają w przyciągnięciu uwagi, pomagają w dostaniu 
tego, czego nam brakuje lub co nam się podoba. Słowo to całkiem mocny argument 
w komunikowaniu się z otoczeniem. Dlatego zależy nam na sprawnym opanowaniu 
mowy, bo to pomaga porozumieć się z bliskimi, ułatwia nam życie. Jest jeszcze 
mowa ciała, równie ważna w komunikowaniu się, ale słowo jest najprostsze 
w odbiorze i zrozumieniu. Słowo pomaga w komunikacji, a ta jest potrzebna nam 

każdego dnia. Lubimy być zrozumianym, lubimy odpowiadać zrozumieniem innym, 
lubimy wymieniać się myślami, lubimy sobie pogadać, posłuchać. Jak miło spotkać 
kogoś, z kim ,,nadajemy na tych samych falach”. Rozpoznajemy to po melodii głosu, 
rytmie wypowiadania słów i jaką w tychże słowach treść nam przekazuje. Mowa 
przybliża nas do ludzi, do rozwiązań, do osiągnięć. Mowa wyjaśnia, zapewnia 
o uczuciach, tłumaczy. 
Mówmy w miły dla ucha sposób, szanujmy słowa, szanujmy wypowiedź. Poznajmy 
jak najwięcej słów, żeby przyjemnie nas się słuchało. 
Bogactwo języka pozwala nam w pełni się wypowiedzieć. Korzystajmy z tego!
 

agnieszka wilczyńska

Słowem wstępu

oGłoSzeNie
Czy warto podjąć trud nauki pięknej mowy? Hmm… Popełnianie błędów nie jest niczym złym. Natomiast niewłaściwym 
wydaje się fakt niepodejmowania działań zmierzających do poprawy tychże błędów. Drodzy Rodzice i nasi milusińscy – 
zachęcamy do pięknej mowy! Warto zwrócić uwagę nie tyko na treść wypowiedzi, ale i formę, w jakiej się wypowiadamy. 
Chcemy Was zainspirować, abyście bawili się mową.

Pragniemy 6 marca, w europejskim dniu Logopedy, zaprosić was do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gli-
wicach, ul. Gierymskiego 1, na konsultacje ze specjalistami oraz do wzięcia udziału w warsztatach dla rodziców 
pod hasłem „domowe zabawy Logopedyczne”. 

wszystkie ważne informacje znajdują się na naszej stronie i Facebooku.
 iwona Krzywicka
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PrzeCzYtaNe, oGLĄdaNe, PoLeCaNe

Moje dziecko 
mówi za mało

Być może to o waszym dziecku, byliście już u spe-
cjalisty, macie postawioną diagnozę i zalecenia 
do pracy w domu. No tak – ćwiczyć, tylko jak? 
Logopeda powinien zaopatrzyć was w materiały, 
udzielać na bieżąco wskazówek i w razie koniecz-
ności, korygować kierunek terapii.
Jeżeli chcielibyście pracować 
nad usprawnianiem ko-
munikacji waszego małego 
dziecka, to polecam pozycję 
wydawnictwa Harmonia, au-
torstwa K. Szłapy,  I. Tomasik 
i S. Wrzesińskiego pt.: „Krok 
po kroku. Jak rozwijać mowę 
dziecka. MATERIAŁY do terapii 
opóźnionego rozwoju mowy 
dla rodziców i terapeutów”.

Jest to teczka rozmaitości, 
znajdziecie w niej książkę, 
kolorowe załączniki i płytę CD. 
Składa się z pięciu rozdziałów 
i przy każdym z nich autorzy 
wyjaśniają celowość poszcze-
gólnych ćwiczeń oraz sposób 
ich prawidłowego wykonania. 
Z załączonych materiałów 
można wykonać domino, ko-
lorować, łączyć kropki, tropić 
dźwięki, szukać par itd. 

W części drugiej, „ZABA-
WY…”, tych samych autorów, 
są ćwiczenia utrwalające 

wyrazy dźwiękonaśladowcze 
czy proste słowa. Staną przed 
nami takie zadania jak labi-
rynty, rysowanie po śladzie 
czy znajdowanie różnic.

Cena tej publikacji nie jest 
wygórowana, zwłaszcza w sto-
sunku do ilości materiałów 
w niej zawartych. Poproście 
np. dziadków, żeby zamiast ko-
lejnej zabawki, kupili właśnie 
taki prezent. Opracowanie 
jest warte polecenia, a czas 
spędzony z dzieckiem reko-
mendacji nie wymaga. 

Jak piszą autorzy o zadaniach 
zawartych w książkach, „ich 
rozwiązywanie nie tylko posłuży 
kształtowaniu mowy, ale także 
rozwinie zdolność koncentracji, 
percepcję wzrokową, koordy-
nację wzrokowo-ruchową oraz 
usprawni rękę”. Czy twórcy mają 
rację? Przekonajcie się sami. 
Polecam! 

 aleksandra łucka

PorozMawiaJMY o...

Kiedy do logopedy?
to pytanie dręczy wielu rodziców. trze-
ba pamiętać, że każde dziecko jest inne, 
a tempo jego rozwoju jest indywidual-
ne. Co nas może zaniepokoić?
• Nasze dziecko skończyło 

12 miesięcy, a nie wypo-
wiada żadnych, najprost-
szych słów (np. mama, 
baba, tata).

• Skończyło 24 miesiące, a nie 
łączy dwóch elementów ra-
zem (mama am, tata pi) lub 
wypowiada tylko kilka słów.

• Skończyło 3. rok życia, a jego 
mowa jest niezrozumiała dla 
otoczenia (często rozumiesz 
go tylko Ty – jego mama).

• Podczas mówienia wkłada 
język między zęby.

• Wydaje Ci się, że cały czas 
mówi przez nos lub ma pro-
blemy ze słuchem.

• Masz wątpliwości co do 
prawidłowej budowy jego 
narządów artykulacyjnych.

• Skończyło 4. rok życia, a gło-
ski s, z, c, dz wypowiada jako 
ś, ź, ć, dź (np. sanki – sianki). 
W jego wymowie nie za-

uważasz pierwszych prób 
wymowy głosek sz, ż, cz, dż.

• Skończyło 5. rok życia, 
a w jego wymowie nie za-
uważasz głoski (r).

• Jest już uczniem pierwszej 
klasy, a ma duże problemy 
z nauką pisania i czytania.

• W pisowni myli podobne 
litery (p, b), przestawia li-
tery w wyrazie lub wyrazy 
w zdaniu.

Mamo, tato – posłuchaj wła-
snej intuicji. Jeżeli czujesz, że 
coś jest nie tak – nie wstydź się 
pytać i udaj się do logopedy. 
Pamiętajcie, nigdy nie warto 
odkładać konsultacji na później. 
Nigdy nie mamy pewności czy 
to, co nam wydaje się małym 
opóźnieniem, nie jest sympto-
mem jakiegoś poważniejszego 
problemu.

 Magdalena wojtowicz

wsparcie osób  
niepełnosprawnych

34,5 tys. zł dotacji z budżetu miasta otrzymały w tym roku gliwickie 
organizacje pozarządowe na działalność wspierającą osoby niepeł-
nosprawne. Środki przeznaczono na projekty wykorzystujące nowe 
technologie w rehabilitacji, warsztaty i pomoc psychologiczną dla 
dzieci z cukrzycą typu i oraz pomoc i rehabilitację osób niewidomych.

17 tys. zł otrzy-
mało 

stowarzyszenie Centrum Inicja-
tyw Społecznych w Gliwicach 
na projekt „Pełnosprawni Tech-
nicznie”. W ramach projektu 
podnoszone będą kompetencje 
osób niepełnosprawnych przy 
wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii rehabilitacji i re-
kreacji. Uczestnicy warsztatów 
technicznych poznają budowę, 
obsługę i możliwości gogli i wy-
świetlaczy wirtualnej rzeczy-
wistości VR i AR, drukarki 3D 
oraz wirtualnych asystentów 
i systemy inteligentnego stero-
wania domem. Zaplanowano 
również targi sprawności, pod-
czas których uczestnicy warsz-
tatów zaprezentują makietę 
przedstawiającą przykładowe 
zastosowanie poszczególnych 
technologii omawianych pod-
czas zajęć. W targach wezmą 
udział również organizacje i lo-
kalne grupy wspierające osoby 
niepełnosprawne i zajmujące się 
nowoczesnymi technologiami.

12 tys. zł otrzy-
m a ł 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Śląskie Koło w Gliwicach 
na projekt „Moja aktywność – 
Moje życie – Niewidomy w spo-
łeczeństwie”. Środki zostaną prze-
znaczone na działania na rzecz 
niepełnosprawnych osób niewi-
domych: rehabilitację podstawo-
wą i społeczną, które pomogą 
im w uzyskaniu samodzielności. 
W planach jest również m.in. or-
ganizacja  imprez tematycznych 

integrujących osoby sprawne 
i niepełnosprawne, kursów sa-
moobsługi, konkursów 10-boju 
tyflologicznego, wyjazdów na 
aktywną rehabilitację ruchową, 
zajęć z orientacji przestrzennej 
w terenie, nauki poruszania się 
z białą laską, konkursu Książki 
Mówionej oraz wyjść do teatru 
i kina z audiodeskrypcją.

5,5 tys. zł otrzy-
mało  

Towarzystwa Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży z Cukrzycą 
na  projekt „Słodkie pogotowie 
– pomoc dzieciom i młodzie-
ży z cukrzycą w placówkach 
oświatowych, sportowych, 
kulturalnych”. W ramach zada-
nia uruchomiono punkt konsul-
tacyjny „Słodkie pogotowie”, 
w którym będzie udzielana 
pomoc merytoryczna, praw-
na i psychologiczna dzieciom 
niepełnosprawnym z cukrzycą 
typ I oraz ich rodzicom, nauczy-
cielom i trenerom sportowym. 
Z porad punktu konsultacyjnego 
będą mogli korzystać również 
mieszkańcy Gliwic z problema-

mi zdrowotnymi związanymi 
z cukrzycą typu II i innymi cho-
robami metabolicznymi. W ra-
mach projektu przewidziany 
jest również cykl szkoleń dla 
nauczycieli i trenerów.

 – Mamy nadzieję, że dotacje 
wpłyną na poprawę jakości 
życia i zwiększą potencjał osób 
z niepełnosprawnościami. Zależy 
nam na tym, by miały one jak 
najlepsze warunki umożliwiające 
im samodzielne funkcjonowa-
nie, czerpanie radości z życia 
i integrację z osobami w pełni 
sprawnymi – mówi Klaudia Bera, 
zastępca naczelnika Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Więcej informacji na temat 
działalności poszczególnych 
organizacji można znaleźć na 
stronach internetowych: 
 https://mojacukrzyca.pl/

slodkie-pogotowie/
 https://s lask i .pzn.org.

pl/p,77,kolo-pzn-w-gliwicach
 http://cis-gliwice.pl/
 (mf)

fo
t. 

Pi
xa

ba
y

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia 
udziału w projekcie Moja firma – moja niezależność iii. Projekt skierowany jest 
do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu 36 osób 
skorzysta ze szkoleń przygoto-
wujących do założenia działal-
ności gospodarczej. Dla wszyst-
kich uczestników zaplanowano 
jednorazowe wsparcie finanso-
we na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej w wysokości  
23 050 zł oraz finansowe wspar-
cie pomostowe, które może 
być przeznaczone na pokrycie 
kosztów związanych z bieżącym 
prowadzeniem firmy. Wspar-

cie pomostowe w wysokości  
2600 zł miesięcznie wypłacane 
będzie do 12 miesięcy.

Nabór dokumentów zgłosze-
niowych do projektu będzie 

trwał do 5 marca 2021 r. Za-
praszamy do zapoznania się ze 
szczegółami projektu na naszej 
stronie internetowej gapr.pl. 

 (GAPR)

Fundusze na biznes

https://mojacukrzyca.pl/slodkie-pogotowie/
https://mojacukrzyca.pl/slodkie-pogotowie/
https://slaski.pzn.org.pl/p%2C77%2Ckolo-pzn-w-gliwicach
https://slaski.pzn.org.pl/p%2C77%2Ckolo-pzn-w-gliwicach
http://cis-gliwice.pl/
https://gapr.pl/
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oGłoSzeNia

oferty pracykomunikaty

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach większość opłat administracyj-
nych mogą regulować bez wycho-
dzenia z domu. dzięki systemowi 
e-Płatności Blue Media mają do dys-
pozycji szybkie płatności (mtransfer, 
Pekao24 czy płacę z iPKo), płatności 
online kartą płatniczą (ViSa, ViSa 
electron, MasterCard i Maestro) oraz 
BLiK. 
Opłaty dokonywane są za pośrednic-
twem formularza ogólnego dostępne-
go pod adresem gliwice.oplatyurzedo-
we.pl oraz w wirtualnym Biurze 
obsługi UM, przy poszczególnych 
kartach usług (https://bip.gliwice.eu/
wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online  
w wirtualnym  
Biurze obsługi

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

w Gliwicach,  
ul. Królewskiej 

tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów  

z publikacją ogłoszenia, organizowanych 
wg procedur określonych Regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na  
www.pec.gliwice.pl

zarząd Budynków 
Miejskich  

i towarzystwo 
Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. dolnych wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówień publicznych  
prowadzonych w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na:

Szczegółowe informacje dostępne na 
stronie prowadzonych postępowań: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz na 
stronie internetowej zamawiającego: 

http://www.zbmgliwice.pl

raport energetyczny  
(wykonawczo-koncepcyjny).

termin składania ofert  
drogą elektroniczną:  

25 lutego 2021 r. do godz. 12.00.

wykonanie przebudowy wewnętrz-
nej instalacji gazowej wraz z wy-
dzieleniem łazienek w budynku 
mieszkalnym przy ul. Barlickiego 19 
w Gliwicach.

termin składania ofert:  
2 marca 2021 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
2 marca 2021 r. o godz. 12.00

wykonanie przebudowy wewnętrz-
nej instalacji gazowej w nierucho-
mości przy ul. Jasnogórskiej 2-4  
– Siemińskiego 28 w Gliwicach.

termin składania ofert:  
2 marca 2021 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
2 marca 2021 r. o godz. 11.30

wykonanie przebudowy wewnętrz-
nej instalacji gazowej w celu pod-
łączenia dwufunkcyjnych kotłów 
gazowych z zamkniętymi komorami 
spalania na cele grzewcze i przygo-
towania C.w.U., dobudowy przewo-
du wentylacyjnego, doprowadzenie 
instalacji zimnej wody do kotłów 
gazowych wraz rozprowadzeniem 
instalacji ciepłej wody do kuchni 
i łazienek dla lokali mieszkalnych  
nr 10, 11a, 12 i 15, wydzielenie 
łazienek w lokalach mieszkalnych 
nr 10, 11a i 12 w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym przy  
ul. Gorzołki 11 w Gliwicach.

termin składania ofert:  
2 marca 2021 r. do godz. 11.00

termin otwarcia ofert:  
2 marca 2021 r. o godz. 11.15

remont pomieszczeń  
biurowych w zC-1 oraz  

pomieszczenia gospodarczego 
w budynku wP-70.
termin składania ofert:  

26 lutego 2021 r. do godz. 12.00

remont sieci cieplnych  
w technologii preizolacji  

– trzy zadania remontowe.
termin składania ofert  
drogą elektroniczną:  

4 marca 2021 r. do godz. 11.00

dyrektor zespołu Szkół ogólnokształcących nr 5 im. armii Krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
SPeCJaLiStY – SPrawY PłaCowo-KSięGowe 

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34.
wymiar etatu: pełny etat.
i. wymagania związane ze stanowiskiem 
pracy
wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licencjat, magi-

sterskie,
• mile widziane doświadczenie w pracy w na 

ww. stanowisku,
• spełnienie warunków określonych w art. 6, 

ust. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych (DzU nr 
223, poz. 1458 z późn. zm.).

wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera (mile 

widziana znajomość programu MS Excel, 
VULCAN, Płatnik),

• znajomość przepisów ZUS, podatkowych 
i Kodeksu pracy,

• sumienność, odpowiedzialność za powie-
rzone zadania.

ii. wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiega-

jących się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych,
• oświadczenie o niekaralności za przestęp-

stwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw 

publicznych, pełnej zdolności do czynności 
prawnych.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
iii. informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku
Praca biurowa w systemie jednozmiano-
wym z monitorem ekranowym, w obiekcie 
przystosowanym dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być wła-
snoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
ustawą o pracownikach samorządowych  
z 21 listopada 2008 r. (DzU nr 223, poz. 1458)”.

iV. do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie 

listy płac zgodnie z zawartymi umowami,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie 
wszelkich zmian płacowych,

• wykonywanie wydruków list płac, zesta-
wień zbiorczych, potrąceń, zestawień do 
banku,

• prowadzenie spraw związanych z zasiłkami 
pracowników szkoły,

• dostarczanie pracownikom informacji 
o uzyskanych przez nich dochodach oraz 
pobranych zaliczkach na podatek dochodo-
wy, rozliczanie podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu 
i wysokości zarobków,

• dokonywanie przelewów, monitorowanie 
ich wykonania,

• rozliczanie i prowadzenie wszelkiej doku-
mentacji ZUS,

• sporządzanie sprawozdań GUS,
• prowadzenie dokumentacji PFRON i spo-

rządzanie sprawozdań w wersji elektro-
nicznej,

• prowadzenie księgi rachunkowej Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
zgodnie z ustawą oraz obowiązującym 
regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań i przygoto-
wywanie dokumentów księgowych do 
księgowania pod względem formalnym 
i rachunkowym,

• dbałość o przestrzeganie terminu płatności 
faktur i pozostałych zobowiązań,

• kontrola pod względem merytorycznym 
i wypłata stypendiów i wyprawki szkolnej,

• wykonywanie dodatkowych poleceń dy-
rektora szkoły.

V. wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo 
w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie 
niepełnosprawnej, o ile zostanie ona wskaza-
na w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania nie-
zbędne oraz w największym stopniu wyma-
gania dodatkowe.
Vi. termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać osobiście, pocztą, bądź elektronicz-
nie na adres e-mailowy: sekretariat@zso5.
gliwice.eu w terminie do 5 marca 2021 r. 
(do godz. 15.00), na adres: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej, 
ul. Sikornik 34, 44-122 Gliwice, w kopercie 
z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko 
specjalista – sprawy księgowo-płacowe”. 
Decyduje data faktycznego wpływu oferty 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 
w Gliwicach, a nie data nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach po wyżej 
wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję po-
wołaną przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 8 marca 2021 r. 
o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie ana-
lizy złożonych dokumentów zostaną poinfor-
mowani telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 5 w Gliwicach, na tablicy 
ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Gliwicach oraz na stronie internetowej 
http://www.zso5.gliwice.pl.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty 
kandydatów zebrane w procesie naboru na 
stanowisko przechowuje się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34, przez okres 3 mie-
sięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty 
zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek 
kandydata dokumenty mogą zostać odebra-
ne osobiście przed upływem ww. terminu. 
Po upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają 
brakowaniu, z czynności której komisja spo-
rządza protokół.
Vii. dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-

cownikach samorządowych (DzU 223 poz. 
1458 z późn. zm.) publikacji w BIP podlegają 
dane osobowe kandydatów, którzy spełniają 
kryteria naboru oraz osoby zatrudnionej w 
wyniku przeprowadzonego naboru, 

• niekompletne oferty nie będą rozpatrywane,
• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-

brane po trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu,

• ogłoszenie wyniku naboru będzie umiesz-
czone na stronie internetowej BIP, na 
stronie internetowej szkoły www.zso5.
gliwice.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. 
AK w Gliwicach,

• dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania przyczyn.

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

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

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

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

Krok III           Masz opłaty  
          pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

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

http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
http://www.pec.gliwice.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.zbmgliwice.pl
mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu
mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://gepar.gliwice.eu
http://zbmgliwice.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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oGłoSzeNia

Komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława  

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

na wolne stanowisko urzędnicze  
w wydziale administracyjno-Prawnym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.

8. dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika 

realizującego wyżej opisany zakres zadań to inspektor,
b) zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do do-

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

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

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

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

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

• drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.pl.
W przypadku złożenia dokumentów drogą elektroniczną należy 
podpisać dokumenty, wykonać ich skan lub zdjęcie i dołączyć 
do e-maila (decyduje data wpływu na skrzynkę e-mail).
Życiorys, oświadczenia, kwestionariusz powinny być własno-
ręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na 

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

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

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

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

oferty pracy

Numer naboru: zdM.110.1.1.2021

zarząd dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

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

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

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

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

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

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

5. prowadzenie i planowanie inwe-
stycji związanych z funkcjonowa-
niem tunelu w ciągu Drogowej 
Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji 
świetlnych na terenie miasta Gli- 
wice,

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

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

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

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

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

mów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

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

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

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

ce,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

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

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

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

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

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

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

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

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

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

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

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 

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

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

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

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

5. formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

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

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

oznaczonych tylko i wyłącznie nu-
merem naboru,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr naboru: zdM-KP.110.1.2.2021 
zarząd dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
do referatu planowania i inwestycji drogowych  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Umiejętność redagowania pism urzę-
dowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

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

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifikacje 
i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne formu-

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

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

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

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

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

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

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

6.3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

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

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

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

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

6.8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.
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● monter maszyn i urządzeń przemysłowych 
wykształcenie średnie zawodowe; zakres obowiązków: 
produkcja maszyn; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● magazynier – dział budowlany 
wykształcenie min. zawodowe; min. 2 lata doświadczenia 
na podobnym stanowisku; uprawnienia do kierowania 
wózkiem widłowym spalinowym; uprawnienia do wy-
miany butli gazowych; znajomość branży budowlanej; 
zakres obowiązków: przyjmowanie i rozładunek dostaw; 
wydawanie towarów klientom; załadunek materiałów 
budowlanych – ręczny i mechaniczny (wózkiem widło-
wym); dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● asystentka stomatologiczna/higienistka 
wykształcenie średnie kierunkowe; mile widziane do-
świadczenie na ww. stanowisku; zakres obowiązków: 
prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej; 
przygotowywanie gabinetu do pracy i czynna asysta przy 
zabiegach; wymiar etatu do uzgodnienia, dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice; 

● specjalista ds. obsługi szkoleń 
wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: 2 lata, 
prawo jazdy kat. B; łatwość w nawiązywania kontaktów 
(w szczególności telefonicznych), obsługa klientów na 
najwyższym poziomie dbałości, odpowiedzialność za 
powierzone zadania, zaangażowanie, umiejętność sa-
modzielnej pracy bez nadzoru, budowanie długotrwałych 
relacji handlowych; zakres zadań: telefoniczna obsługa 
klienta, obsługa szkoleń on-line i stacjonarnych na terenie 
Polski, tworzenie dokumentacji szkoleniowej, ewaluacja 
zrealizowanych szkoleń, tworzenie baz danych dot. po-
tencjalnych kontrahentów; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice oraz miejsca realizacji szkoleń na terenie Polski;

● technik elektroradiolog 
wykształcenie średnie techniczne z tytułem technika 
RTG; praktyka nie jest konieczna; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Rybnik; 

● młodszy specjalista ds. przygotowania   
    produkcji 

wykształcenie średnie; mile widziane doświadczenie 
w branży elektryczno-energetycznej; umiejętność czyta-
nia schematów elektrycznych; mile widziane prawo jazdy 
kat. B oraz uprawnienia SEP; znajomość Excela; zakres 
obowiązków: praca z dokumentacją techniczną, wykony-
wanie operatów powykonawczych, rozliczanie kosztowe 
inwestycji; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

osoby zainteresowane, spełniające  
warunki podane w ofercie, proszone są  

o kontakt osobisty lub telefoniczny  
w PUP Gliwice, pl. inwalidów wojennych 12,  

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

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 18 lutego 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

oferty pracy

Miejski zarząd Usług Komunalnych 
w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni na czas zastępstwa  

pracownika na stanowisku inspektora  
ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy

wymagania konieczne: 
• wykształcenie wyższe (kie-

runki preferowane: bu-
downictwo, administracja, 
ekonomia, zarządzanie),

• co najmniej 2 lata stażu pracy,
• biegła znajomość obsługi kom-

putera i pakietu MS Office,
• dyspozycyjność, komuni-

katywność, sumienność, 
odporność na stres.

Mile widziane: 
• uprawnienia budowlane,
• prawo jazdy kat. B.

do podstawowych obowiąz-
ków pracownika na ww. stano-
wisku będzie należało:
• koordynacja prac nad Bu-

dżetem Obywatelskim na 
rok 2022,

• realizacja wybranych zadań 
remontowych i inwestycyj-
nych działu technicznego,

• prowadzenie dokumentacji, 
przeglądów gwarancyjnych, 
sporządzanie sprawozdań, 
raportów i zestawień oraz 
rozliczeń finansowych re-
alizowanych zadań (w tym 
dofinansowanie ze źródeł 
zewnętrznych),

• współpraca z Urzędem 
Miejskim w Gliwicach i in-
nymi organami administra-
cji państwowej w sprawach 
formalno-prawnych,

• opiniowanie dokumentacji 
technicznej, sporządzanie 

wniosków na zawarcie 
umów na roboty inwesty-
cyjne, usługi i projekty.

Oferty należy składać w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organi-
zacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwi-
cach przy ulicy Strzelców By-
tomskich 25c (telefon 32/335-
-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl w terminie do 
10 marca 2021 r. 
oferty winny zawierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę 

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w skła-
danych dokumentach aplika-
cyjnych będą przetwarzane 
na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandyda-
tów ubiegających się o zatrud-
nienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach, re-
prezentowany przez dyrektora.
Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert 
nie odsyłamy.

Numer naboru: zdM.110.1.3.2021

zarząd dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze 
w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m. in.
1. Prowadzenie spraw dotyczących 

ustalenia i wypłaty odszkodo-
wań za przejmowane z mocy 
prawa nieruchomości grun-
towe w trybie art. 98 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami oraz 
art. 73 ustawy z 13 października 
1998 r. (przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administra-
cję publiczną).

2. Wypłata odszkodowań z ty-
tułu przejęcia nieruchomości 
pod drogi w trybie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych.

3. Prowadzenie postępowań 
związanych z regulacją stanów 
prawnych gruntów prywatnych 
zajętych pod drogi w trybie 
cywilnym oraz art. 73 ustawy  
z 13 października 1998 r. przepi-
sy wprowadzające ustawy refor-
mujące administrację publiczną.

4. Prowadzenie podziałów geode-
zyjnych gruntów zajętych pod 
drogi.

5. Inne z zakresu regulacji stanów 
prawnych gruntów i zarządzania 
tymi gruntami.

wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunkach admi-
nistracja, prawo, gospodarka 
nieruchomościami, geodezja, 
drogownictwo;

lub
b) wyższe na kierunkach in-

nych niż wskazane w pkt. a), 
przy minimalnym 4-letnim 
doświadczeniu zawodowym 
na stanowisku związanym 
z gospodarką nieruchomo-
ściami.

2. Pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie 
z pełni praw publicznych.

3. Niekaralność za umyślne prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

4. Prawo jazdy kat. B.
wymagania pożądane (prefe-
rowane – podlegające ocenie 
w ramach końcowej prezentacji 
kandydatów)
1. Znajomość przepisów: 

a) ustawy z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo-
ściami,

b) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny – w zakresie 
związanym z umowami cywil-
noprawnymi i gospodarowa-
niem nieruchomościami,

c) ustawy z 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych,

d) ustawy z 10 kwietnia 2003 r. 
o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg 
publicznych – w zakresie 
związanym z gospodarowa-
niem nieruchomościami,

e) ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym,

f) ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych.

2. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

3. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

4. Umiejętność czytania map za-
sadniczych i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interperso-
nalne:
• kreatywność, komunikatyw-

ność, zdolności organizacyjne, 
umiejętność rzeczowej współ-
pracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, za-
angażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzial-
ność za powierzone zadania, 
silne nastawienie na realizację 
wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność 
na stres.

informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

2. Praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy.

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy 
poza stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji.

5. Wymagana gotowość do udzie-
lania odpowiedzi w związku 
z obsługą klienta wewnętrznego 
i zewnętrznego (kontakt bezpo-
średni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych. 

wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
a) list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
b) życiorys,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje,

e) formularz oświadczeń.
UwaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NaBorY.

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w ter-
minie do 5 marca 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesan-
tów Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31. Dokumen-
ty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych 

kopertach oznaczonych tylko 
i wyłącznie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem nabo-
ru – decyduje data wpływu 
dokumentów do zarządu dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandy-
dat zobowiązany jest (po otwar-
ciu ofert, tj. od następnego dnia 
roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania infor-
macji o nadanym numerze refe-
rencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem te-
lefonu 32/300-86-33. Ostateczna 
data i godzina testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie 
internetowej www.zdm.gliwice.
pl w zakładce NABORY wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi 
do 8 marca 2021 r.
Planowany termin rozmowy kwali-
fikacyjnej: 10 marca 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia 
pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego lub rozmowy 
kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym da-

tę publikacji niniejszego ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 
6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, 
o którym mowa powyżej, w mie-
siącu poprzedzającym datę pu-
blikacji niniejszego ogłoszenia 
o naborze jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych 
stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, 
o ile znajduje się w gronie pięciu 
najlepszych kandydatów speł-
niających wymagania niezbęd-
ne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania do-
datkowe.

3. Kandydat, który zamierza sko-
rzystać z powyższego uprawnie-
nia, zobowiązany jest do złoże-
nia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 
31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają 
zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samo-
rządowych ( j.t. DzU z 2019 r., 
poz.1282) publikacji w Biulety-
nie Informacji Publicznej pod-
legają dane osobowe osoby 
zatrudnionej w wyniku prze-
prowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub za-
wierające niepodpisane doku-
menty nie będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjny-
mi dzień naboru.

Numer naboru: GCoP.Kd.210.3.2021

dyrektor Gliwickiego Centrum organizacji  
Pozarządowych z siedzibą w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice,
ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze  

– inspektor, w pełnym wymiarze czasu pracy
do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• bieżąca obsługa beneficjentów GCOP 

i prowadzenie związanej z tym doku-
mentacji,

• bieżąca obsługa dokumentacji związanej 
z Gliwickim Budżetem Obywatelskim,

• koordynacja działań związanych z rocz-
nym cyklem Gliwickiego Budżetu Oby-
watelskiego,

• realizacja wniosków Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego,

• współpraca z UM w Gliwicach i jednost-
kami organizacyjnymi Miasta Gliwice,

• współpraca z Radami Dzielnic w Gliwi-
cach.

wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe,
• 5-letni staż pracy.
dodatkowe wymagania:
• dobra znajomość komputera i obsługi 

urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w dni robocze od 8.00 

do 20.00 oraz niektóre soboty,
• doświadczenie w realizacji procedur 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego,
• znajomość tematyki dotyczącej organi-

zacji pozarządowych.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność pracy 

w zespole, dobra organizacja pracy, sa-
modzielność.

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

21 (filia GCOP).
2. Warunki pracy: praca w budynku do-

stępnym dla osób niepełnosprawnych, 
system pracy równoważny, możliwa 
praca w soboty, praca z urządzeniami 
biurowymi, praca z monitorem ekrano-
wym powyżej 4 godzin, kserokopiarką, 
praca w delegacji, bezpośredni kontakt 
z ludźmi.

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

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

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

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

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia 
kandydata powinny być własnoręcznie 
podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone w języ-
ku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz z tłu-
maczeniem.

informacje dotyczące terminu, miejsca 
i formy składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 19 marca 2021 r. do godz. 
12.00 w siedzibie głównej GCOP przy  
ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro) 
w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem 
„Nabór na stanowisko urzędnicze – inspek-
tor”, numerem ogłoszenia oraz imieniem 
i nazwiskiem kandydata.
Dokumenty aplikacyjne mogą być prze-
kazywane jedynie w formie papierowej. 
Złożone po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. W przypadku przesyłania 
oferty za pośrednictwem poczty decyduje 
data jej wpływu.
rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi 
kandydatami odbędą się 23 marca 2021 r. 
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci 
zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-04-77.
dodatkowe informacje
1. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 

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

kandydata podlegają publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej, tj. imię, 
nazwisko oraz miejsce zamieszkania 
(w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego),

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

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

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

nabór nr 
Kd.210.12.2021.ir-1

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze 
w wydziale inwestycji  
i remontów w pełnym  
wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok po-
koju 354).
w treści ogłoszenia zawarte są informa-
cje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświad-

czeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

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

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

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

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

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

nabór nr 
Kd.210.13.2021.ir-2  

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze 
w wydziale inwestycji  
i remontów w pełnym  
wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok pokoju 
354).
w treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym 

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

Miejskiego w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwa-
lifikowanym podpisem elektronicznym 
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć ska-
ny wymaganych dokumentów. Za datę 
wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system 
e-PUAP. 

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

https://gliwice.praca.gov.pl/
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gcop.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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oGłoSzeNia
oferty pracy

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
administrator ds. systemów informatycznych (Linux)

Miejsce pracy: Gliwice
osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała zadania związane m.in. 

z obsługą i utrzymaniem systemów teleinformatycznych klientów spółki.
do głównych zadań osoby zatrudnionej na sta-
nowisku będzie należało:
• projektowanie, instalacja i utrzymanie serwe-

rów i aplikacji opartych o rozwiązania z rodziny 
LINUX,

• tworzenie i automatyzacja procesów przy uży-
ciu skryptów lub dostępnych narzędzi,

• konfiguracja usług WEB Server,
• konfiguracja i administracja systemów poczty 

elektronicznej,
• tworzenie infrastruktury serwerowej wykorzy-

stującej rozwiązania konteneryzacji,
• wdrażanie innych rozwiązań opartych o pro-

dukty OpenSource z rodziny LINUX,
• diagnozowanie i usuwanie awarii oraz udzie-

lanie wsparcia technicznego,
• tworzenie procedur i dokumentacji oraz współ-

dzielenie wiedzy w zespole,
• dbanie o bezpieczeństwo i standaryzację roz-

wiązań.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie;
• bardzo dobra znajomość i doświadczenie 

z systemami operacyjnymi z rodziny LINUX na 
poziomie administracyjnym (RedHat, CentOS, 
Suse, Debian, Ubuntu, Kali Linux);

• dobra znajomość zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem systemów LINUX;

• bardzo dobra znajomość i doświadczenie zwią-
zane z kontenerami (docker);

• umiejętność automatyzacji zadań, wykorzystując 
dostępne narzędzia, skrypty i języki (np.: bash, 
python, perl, ansible, puppet, chef);

• doświadczenie w konfiguracji i administracji 
serwerami:
• http (apache, nginx, tomcat), 
• load balancer (haproxy), 
• pocztowymi (postifx, dovecot);
• dobra znajomość administracji środowiska-

mi wirtualnymi (Vmware);
• podstawowa umiejętność konfiguracji syste-

mów MS Windows oraz pakietu MS Office;

• znajomość elementów infrastruktury sieciowej 
LAN/MAN/WAN/WLAN;

• umiejętność tworzenia procedur i dokumen-
tacji;

• otwartość i chęć podejmowania nowych am-
bitnych wyzwań;

• umiejętność samodzielnego poszukiwania 
rozwiązań i myślenia analitycznego;

• odpowiedzialność i rzetelność; 
• dyspozycyjność;
• komunikatywność;
• prawo jazdy kat. B.
dodatkowym atutem będzie:
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kur-

sów obejmujących zakres techniczny opisany 
w wymaganiach.

oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umo-

wy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w mło-

dym zespole, w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, 
prześlij nam list motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat 
na stanowisko administratora ds. systemów 
informatycznych” lub złóż osobiście w sekreta-
riacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy  
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na 
wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,  
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,

poszukuje pracownika na stanowisko:
kontroler  

Strefy Płatnego Parkowania
Miejsce pracy: Gliwice

do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• kontrola wnoszenia opłat za 

parkowanie pojazdów samo-
chodowych w Strefie Płatne-
go Parkowania w Gliwicach, 

• wystawianie zawiadomień 
o nieuiszczeniu opłaty za 
parkowanie lub parkowanie 
ponad opłacony czas,

• sporządzanie poprawnej do-
kumentacji zdjęciowej,

• obsługa klienta Strefy Płat-
nego Parkowania w zakresie 
informacyjnym,

• sprawdzanie poprawności 
pracy urządzeń PIAP,

• przestrzeganie wyznaczone-
go czasu przejścia na reali-
zację wyznaczonych zadań 
w danym rejonie.

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie 

średnie,
• znajomość przepisów ustawy 

prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o drogach pu-
blicznych,

• podstawowa znajomość to-
pografii miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego po-
sługiwania się komputerem 
i smartfonem,

• umiejętność pracy w zespo-
le, komunikatywność, kultura 
osobista,

• odpowiedzialność, dokład-
ność, efektywność w dzia-
łaniu, wysoka odporność na 
stres i pracę pod presją czasu,

• spostrzegawczość i podziel-
ność uwagi,

• zdolność szybkiego uczenia 
się.

dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. B.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwatne 
do posiadanych kompetencji,

• ubezpieczenie grupowe na 
życie,

• możliwość rozwijania swoich 
kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną wy-
zwań pracę w firmie o stabil-
nej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekru-
tacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandydat 
na stanowisko kontrolera Strefy 
Płatnego Parkowania” lub złóż 
osobiście w sekretariacie Śląskiej 
Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. 
przy ul. Bojkowskiej 37P w Gli-
wicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

wYCiĄG  
z oGłoSzeNia 
o pRzetaRgU

Przedsiębiorstwo zagospodarowania  
odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach  

(zwana dalej „spółką”)
ogłasza

iii PrzetarG UStNY NieoGraNiCzoNY (aUKCJę) na 
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, będącej własnością spółki, składa-
jącej się z działki nr 57/1, o pow. 1,9004 ha, położonej 
w Gliwicach (województwo: śląskie, powiat: gliwic-
ki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), na wschód od  
ul. rybnickiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017  
Bojkowskie Pola, dla której Sąd rejonowy w Gliwicach, 
Viii wydział Ksiąg wieczystych, prowadzi księgę wie-
czystą nr GL1G/00138748/8.
i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowa-

nia:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-

strzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach 
nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3019), działka nr 57/1 objęta 
jest w większości symbolem 9UP: tereny usługowo-pro-
dukcyjne – istniejące, w pozostałej, nieznacznej części, 
przedmiotowa działka objęta jest symbolem 19OK: tereny 
związane z realizacją układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 oznaczona jest 
użytkiem Ba – tereny przemysłowe.

ii. Cena wywoławcza (netto) wynosi: 3 535 000,00 zł (trzy 
miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osią-
gnięta w przetargu, powiększona o należny podatek VAT.

iii. III Przetarg (aukcja) rozpocznie się 16 kwietnia 2021 r. o godz. 
10.30, w siedzibie spółki w Gliwicach, 44-100, przy ul. Zwy-
cięstwa 36, w sali konferencyjnej.

iV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt 
trzy tysiące pięćset złotych).

V. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek spółki, 
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gliwicach, nr rachun-
ku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w terminie do  
12 kwietnia 2021 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogło-
szeń w siedzibie spółki oraz opublikowane wraz z Regulami-
nem przetargu (aukcji) na stronie internetowej spółki pod 
adresem: www.pzogliwice.pl, w zakładce: „PZO”–„Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają 
pracownicy spółki:
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl, 
faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: Przedsiębior-
stwo zagospodarowania odpadów Sp. z o.o., ul. zwycięstwa 
36, 44-100 Gliwice.

nierucHomoŚci

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

że w budynku zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach przy placu inwalidów wojennych 12 zos- 
tały podane do publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/51/2021 do 8 marca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komu-
nalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

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

zarząd dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie zarządu dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie informacji Pu-
blicznej (BiP) zarządu dróg Miejskich w Gliwicach  
(www.zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane do pu-
blicznej wiadomości wykazy zawierające nieru-
chomości przeznaczone do dzierżawy, stanowiące 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/63/2020 z 9 lutego 2021 r.,
• nr ZDM/64/2020 z 9 lutego 2021 r.

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

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

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 4/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 33/2021 do 11 marca 2021 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice
• wykaz nr 32/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 34/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 35/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 36/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 37/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 38/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 39/2021 do 11 marca 2021 r.,
• wykaz nr 40/2021 do 11 marca 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

oFerta PraCY Na StaNowiSKo  
iNSPeKtora dS. PrzetarGÓw

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Warszaw-
ska 35b.
wymiar etatu: 0,5.
zakres obowiązków:
• przygotowywanie postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych 
oraz sporządzanie umów,

• kompleksowe koordynowanie pro-
cedury przetargowej,

• analiza i porównywanie ofert,
• przygotowywanie raportów dla 

zarządu,
• prowadzenie rejestru zamówień 

publicznych.
wymagania:
• wykształcenie średnie ogólnokształ-

cące, mile widziane wyższe,
• praktyczna znajomość Prawa zamó-

wień publicznych,
• doświadczenie w prowadzeniu po-

stępowań o udzielenie zamówień 
publicznych,

• umiejętność prowadzenia rozmów 
z klientami,

• praktyczna znajomość obsługi pa-
kietu MS Office, 

• umiejętność zarządzania czasem.
Kandydatom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę,
• pełne wsparcie doświadczonego ze-

społu, który wprowadzi w proces 
zamówień publicznych,

• możliwość rozwoju zawodowego,
• po okresie próbnym możliwość 

zatrudnienia na umowę na czas 
nieokreślony.

Zainteresowane osoby spełniające 
powyższe kryteria prosimy o przesła-
nie dokumentów aplikacyjnych wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na adres poczty 
e-mail pracodawcy: kadry@tbs2.pl, 
kontakt telefoniczny: 32/300-00-48.
termin składania ofert: 26 lutego 2021 
r., godz. 10.00.

zarząd Budynków Miejskich ii towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach

 oFerta PraCY Na StaNowiSKo  
iNSPeKtora NadzorU dS. BUdowLaNYCH

Miejsce pracy: Gliwice, ul. Dziewanny 2.

wymiar etatu: 1,0.
zakres obowiązków:
• zapewnienie bezpieczeństwa użytko-

wania i właściwego stanu technicznego 
nieruchomości, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego,

• kontrola stanu technicznego budynków 
mieszkalnych,

• sprawdzanie jakości wykonywanych 
remontów,

• prowadzenie Książek Obiektów,
• odbiór i przekazywanie mieszkań i lokali 

użytkowych,
• rozpatrywanie podań lokatorów,
• wykonywanie przeglądów rocznych 

budowlanych,
• zlecanie robót konserwacyjnych po 

przeglądach i bieżących zgłoszeń, kon-
trola ich wykonania i rozliczanie.

wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe,
• uprawnienia budowlane do kierowa-

nia i nadzorowania robót budowlanych 
bez ograniczeń,

• przynależność do Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, 

• znajomość branży zarządzania nieru-
chomościami, 

• biegła znajomość MS Office,
• prawo jazdy kat. B,
• łatwość nawiązywania kontaktów 

z ludźmi.

Kandydatom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę,
• pełne wsparcie doświadczonego zes- 

połu,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• po okresie próbnym możliwość za-

trudnienia na umowę na czas nie-
określony.

Zainteresowane osoby spełniające 
powyższe kryteria prosimy o przesła-
nie dokumentów aplikacyjnych wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji na adres poczty e-mail praco-
dawcy: kadry@tbs2.pl, kontakt telefonicz-
ny: 32/300-00-48.
termin składania ofert: 26 lutego 2021 
r., godz. 10.00.

PeC – Gliwice  
Sp. z o.o.  
z siedzibą  

w Gliwicach  
zatrudni  

pracownika na stanowisko: 
eLeKtroMeCHaNiK aKPia

wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe 

o profilu automatyka, elektronika, 
informatyka,

• praktyczna znajomość zagadnień 
branży elektronicznej i automatyki,

• prawo jazdy kat. B,
• obsługa komputera – Pakiet MS 

Office.

Oferty prosimy przesyłać do 31 marca 
2021 r. na adres: 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., 
44-100 Gliwice,  

ul. Królewskiej Tamy 135
lub office@pec.gliwice.pl.

Do oferty należy dołączyć klauzule zgo-
dy na przetwarzanie danych – druk na 
naszej stronie internetowej www.pec.
gliwice.pl w zakładce praca.

PeC – Gliwice  
Sp. z o.o.  
z siedzibą  

w Gliwicach  
zatrudni  

pracownika na stanowisko: 
eLeKtroMeCHaNiK aKPia

wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe  

o profilu automatyka, elektronika, in-
formatyka,

• podstawowa znajomość programo-
wania oraz konfiguracji sterowników 
PLC, konfiguracji sieci przemysłowych, 
systemów operacyjnych,

• prawo jazdy kat. B,
• obsługa komputera – Pakiet MS Office.
Oferty prosimy przesyłać do 31 marca 
2021 r. na adres:

PEC – Gliwice Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,  

ul. Królewskiej Tamy 135
lub office@pec.gliwice.pl.

Do oferty należy dołączyć klauzule zgody 
na przetwarzanie danych – druk na naszej 
stronie internetowej www.pec.gliwice.pl  
w zakładce praca.

oferta pracy na stanowisko
kierowcy autobusu w Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• prowadzenie autobusu komunikacji 

miejskiej według ustalonego rozkła-
du jazdy i harmonogramu pracy, ob-
sługa przystanków wraz z wymianą 
pasażerską. 

wymagania niezbędne:
• prawo jazdy kategorii D wraz ze 

świadectwem kwalifikacji zawo-
dowej potwierdzającej ukończenie 
szkolenia okresowego lub uzyskanie 
kwalifikacji wstępnej, 

• brak orzeczonego zakazu wykony-
wania zawodu kierowcy, 

• znajomość topografii aglomeracji 
katowickiej. 

Pożądane doświadczenie w prowadze-
niu autobusu w transporcie miejskim.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązkowość, 

komunikatywność, odporność 
na stres, umiejętność pracy w ze-
spole, dobry poziom kompetencji 
osobowościowych, społecznych  
i  poznawczych menedżerskich.

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

dzających staż pracy oraz kwali-
fikacje (prawo jazdy, świadectwo 
kwalifikacji zawodowej).

Miejsce składania ofert
Dokumenty należy składać w sekre-
tariacie Przedsiębiorstwa Komuni-
kacji Miejskiej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Gliwicach przy 
ul. Chorzowskiej 150 w godzinach od 
7.00 do 15.00.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane aplikacje. 
Informujemy, że skontaktujemy się 
z wybranymi kandydatami. 
Prosimy o zamieszczanie klauzuli: „Wy-
rażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (DzU z 2015 r.,  
poz. 2135 z późn. zm.)”.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/33-04-635.
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i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej, al. Przy-
jaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach.
oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i Kw:
• dz. nr 109, obręb Stare Miasto, położona przy  

ul. wybrzeże armii Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Ber-
beckiego w Gliwicach, o pow. 0,8742 ha, użytek: 
Bi (inne tereny zabudowane) – 0,5947 ha oraz  
Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) – 0,2795 ha,

• dz. nr 110, obręb Stare Miasto, położona przy  
ul. wybrzeże armii Krajowej w Gliwicach, o pow. 
0,0001 ha, użytek: Bi (inne tereny zabudowane) 
– 0,0001 ha;

zapisane w księdze wieczystej nr GL1G/00037658/2.
opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość położona jest przy ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej, al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach, 
w centrum miasta, w pobliżu Drogowej Trasy Śred-
nicowej. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkanio-
wo-usługowa, obiekty użyteczności publicznej oraz 
rzeka Kłodnica. 
Przedmiotowy teren to miejsce dawnej Fabryki Papieru 
i Papy (niem. Pius Bartella Papier – u. Papierfabrik) Jo-
sefa Kleczewskiego (ur. 1839 – zm. 1922). Zakład został 
założony w 1872 r., a jego oficjalne uruchomienie nastą-
piło 12 września 1873 r., natomiast 12 grudnia 1881 r. 
zabudowania fabryczne uległy zniszczeniu z powodu 
pożaru. Po ich odbudowie fabryka została ponownie 
uruchomiona. Zabudowania fabryki prawdopodobnie 
istniały do lat 70. XX wieku. W związku z wcześniejszą 
zabudową terenu można liczyć się z możliwością zloka-
lizowania na przedmiotowym terenie piwnic/korytarzy 
zabudowy fabryki.
Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie podziemne: 
sieć elektroenergetyczna, sieć ciepłownicza, sieć kana-
lizacyjna, sieć teletechniczna i sieć gazowa. 
Włączenie ruchu drogowego z działki nr 109, obręb 
Stare Miasto, może odbywać się do dróg publicznych 
ul. Wybrzeże Armii Krajowej oraz ul. Berbeckiego 
(przyszłe zjazdy powinny być zlokalizowane poza ob-
szarami oddziaływania skrzyżowań). Skomunikowanie 
z ul. Berbeckiego będzie mogło odbywać się zgodnie 
z obowiązującą organizacją ruchu, tj. na relacjach le-
woskrętnych. Obecnie możliwy jest dojazd do nieru-
chomości od strony ul. Zwycięstwa, natomiast z uwagi 
na planowane ograniczenie ruchu kołowego w ciągu  
ul. Zwycięstwa w przyszłości zostanie ograniczony do-
jazd do terenu inwestycyjnego od strony ul. Zwycięstwa 
(w tym także pojazdów osobowych). Ponadto inwestor 
winien zapewnić stosowną liczbę miejsc postojowych 
na terenie własnym (tj. poza pasami dróg publicznych).
Ewentualna realizacja inwestycji na ww. działkach lub 
zmiana dotychczasowego sposobu jej zagospodaro-
wania winna zostać poprzedzona złożeniem wniosku 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, gdyż warunki 
włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicz-
nej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności 
od generowanego przez inwestycję natężenia ruchu 
drogowego, jego struktury kierunkowej, rodzajowej 
oraz innych, nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego
Działki nr 109 i 110, obręb Stare Miasto, położone są 
na terenie, na którym od 18 marca 2006 r. obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego w centralnej części miasta, 
obejmującego Centrum i Śródmieście miasta, tzw. cen-
tralne tereny miasta. Plan uchwalony został przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVIII/965/2005 
z 22 grudnia 2005 r., która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 14 z 15 lutego 2006 r., pod poz. 481.
Zgodnie z ustaleniami planu działki nr 109 i 110, ob-
ręb Stare Miasto, znajdują się na terenie oznaczonym 
symbolem: 57 Um – opisanym jako: tereny usługowo
-mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 1UM do  
79 UM obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa usługowo-mieszkaniowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, 
b) dojazdy i parkingi, 
c) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto przedmiotowe działki znajdują się w granicach: 
strefy „B1” pośredniej ochrony konserwatorskiej, ob-
szaru rewitalizacji, złoża węgla kamiennego „Gliwice”.
Z uwagi na strefę B1 pośredniej ochrony konserwa-
torskiej „w obrębie wyznaczonych stref B pośredniej 
ochrony konserwatorskiej, lokalizacja oraz skala i ga-
baryty nowo projektowanej zabudowy – nie powinny 
zakłócać charakteru zachowanej posiadającej war-
tości kulturowe zabudowy, a wszelkie uzupełnienia 
zabudowy, remonty oraz przebudowy powinny być 
prowadzone po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej 
służby ochrony konserwatorskiej.”
Na terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
obie funkcje traktowane są równorzędnie, tzn. mogą 
występować samodzielnie lub łącznie w dowolnych 

proporcjach. Dla zabudowy usługowej plan pozwala 
na realizację usług nieuciążliwych z zakresu handlu, 
ochrony zdrowia, oświaty, obiektów kultu i kultury, bu-
dynków biurowych, wolnych zawodów z wykluczeniem 
działalności, której ewentualna uciążliwość przekracza 
granice posiadanych pomieszczeń lub nieruchomości 
oraz narusza prawa osób trzecich.
obciążenia nieruchomości:
• służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Ener-

getyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. o łącznej pow. 
gruntu objętego służebnością wynoszącej 118,05 m² 
w pasie odpowiadającym długości i szerokości urzą-
dzeń ciepłowniczych posadowionych na działce;

• służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o łącznej 
pow. gruntu objętego służebnością wynoszącej  
404,30 m² w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.

• umowy dzierżawy w części o pow. 0,5792 ha za-
warte na okres:
1. od 1.07.2020 do 30.06.2023 – teren 12 m² 

wydzierżawiony w celu używania i pobierania 
pożytków z przeznaczeniem terenu na plac 
gospodarczy pod tymczasową wiatę na konte-
nery na odpady komunalne, będącą własnością 
dzierżawcy,

2. od 1.07.2020 do 30.06.2023 – teren 30 m² 
wydzierżawiony w celu używania i pobierania 
pożytków z przeznaczeniem terenu na plac 
gospodarczy pod tymczasową wiatę na konte-
nery na odpady komunalne, będącą własnością 
dzierżawcy,

3. okres od 01.08.2020 do 31.07.2021 – teren 
5080 m² wydzierżawiony w celu używania i po-
bierania pożytków z przeznaczeniem terenu na 
prowadzenie parkingu strzeżonego. Na działce 
posadowiony jest budynek służący jako budka 
parkingowa oraz ogrodzenie panelowe będące 
własnością dzierżawcy,

4. od 1.07.2020 do 30.06.2023 – teren 670 m² 
wydzierżawiony z przeznaczeniem na miejsca 
postojowe.

Na działce nr 109, obręb Stare Miasto, posadowiony 
jest również garaż, w stosunku do którego toczy się 
sprawa przeciwko Gminie Gliwice o zobowiązanie 
do złożenia oświadczenia woli na podstawie art. 211  
ust. 1 u.g.n. Powództwo zostało w I instancji odda-
lone, z uwagi na niewskazanie przesłanek z art. 211 
u.g.n. Obecnie sprawa jest na etapie postępowania 
apelacyjnego przed Sądem Okręgowym w Gliwicach. 
Sprawa dotyczy powierzchni zajętej przez garaż, tj. ok. 
18 m² oraz terenu niezbędnego do korzystania z garażu. 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
9 700 000,00 zł brutto *
(Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 97 000,00 zł
termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 kwietnia 2021 r. o godz. 
12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
https://bip.gliwice.eu w zakładce „ogłoszenia i komuni-
katy” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. 
Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu będą 
udzielane również pod numerami tel. 32/338-64-10, 
32/338-64-12. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
uczestniczące w przetargu. Wejście do budynku będzie 
możliwe od godz. 11.40.
wadium
Wadium w wysokości 970 000,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach: ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 
1230 1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Prze-
targ, dz. nr 109, 110, obręb Stare Miasto oraz wpisać, 
kto będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane na 
rachunku gminy najpóźniej 20 kwietnia 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 

3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskaza-
ne konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

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

warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie i zaksięgowanie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość 

osoby biorącej udział w przetargu,

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

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie  
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualnego (wydanego w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-3172/2020  
z 2 grudnia 2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości obejmującej działkę nr 109, obręb Stare 
Miasto, położoną przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej,  
al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach oraz działkę  
nr 110, obręb Stare Miasto, położoną przy ul. Wybrzeże 
Armii Krajowej w Gliwicach, stanowiącej własność Mias- 
ta Gliwice oraz sporządzenia i podania do publicznej 
wiadomości wykazu sprzedaży przedmiotowej nieru-
chomości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną 
jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie za-
warcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od 
dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie 
będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiado-
mienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni 
przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej 
umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 28 maja 2021 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zo-
bowiązany jest zapoznać się z przedmiotem prze-
targu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach  
nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 r., która opu-
blikowana została w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego nr 14 z 15 lutego 2006 r., poz. 481, 
zapisami księgi wieczystej nr GL1G/00037658/2 oraz 
stanem faktycznym nieruchomości, w tym z przebie-
giem sieci. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzeda-
ży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-3172/20 z 2 grudnia 2020 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warun-
kach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach – Referat Zbywania 
Nieruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, 
w godzinach: pn. – śr.: 08.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; 
pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie 
internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektro-
nicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nierucho-
mości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278) wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
11. w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia 
epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a roz-
porządzenia rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań 
na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu 
może zamieścić w Biuletynie informacji Publicznej na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach www.gliwice.
eu informację o zmianie sposobu przeprowadzenia 
przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych 
środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim 
uczestniczyć.

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

iNForMaCJa SzCzeGÓłowa o oCHroNie daNYCH oSoBowYCH 
zBieraNYCH Przez UrzĄd MieJSKi w GLiwiCaCH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne 
dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

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

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

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

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

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa użytkowania wieczystego 
gruntu i prawa własności budynku:
• prawo użytkowania wieczyste-

go Gminy Gliwice obejmujące 
działkę nr 216, obręb Centrum, 
o pow. 0,0474 ha (ustanowione 
do 5 grudnia 2089 r.), stanowią-
cą własność Skarbu Państwa 
oraz prawo własności budyn-
ku położonego przy ul. romu-
alda traugutta 3 w Gliwicach,  
o pow. użytkowej budynku 
268,00 m², stanowiącego wła-
sność Gminy Gliwice, wpisane do  

Kw GL1G/00061551/9, użytek Bi  
– inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 29 marca 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*. 
Cena wywoławcza nieruchomości:  
590 000,00 zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) nieruchomość 
obejmująca działkę nr 216, obręb Centrum, zwol-
niona jest od opodatkowania podatkiem VAT.
wadium: 59 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 24 marca 2021 r. 

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta 
Gliwice, których organizatorem jest  

wydział Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na  

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

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

wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  
tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone  
przez Prezydenta Miasta  

Gliwice, których organizatorem 
jest zakład Gospodarki Mieszkaniowej

UL. MiKołowSKa 24, lokal 
nr 11, iii piętro, pow. 47,49 m2, 
2 pokoje, kuchnia, z dostępem 
do wC znajdującym się na klatce 
schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., 
godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gos- 
podarki Mieszkaniowej przy placu Inwali-
dów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
122 100,00 zł
wadium: 12 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 9 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kon-
taktować się do 5 marca 2021 r. z ROM 3, 
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

UL. PiaStowSKa 11, lokal nr 1, 
parter, pow. 51,38 m2 + piwni-
ca: 5,49 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., 
godz. 11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gos- 
podarki Mieszkaniowej przy placu Inwali-
dów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
149 800,00 zł
wadium: 15 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kon-
taktować się do 8 marca 2021 r. z ROM 3, 
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.

termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

UL. PiaStowSKa 11, lokal nr 8, 
ii piętro, pow. 37,00 m2 + piw-
nica: 5,17 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gos- 
podarki Mieszkaniowej przy placu Inwali-
dów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
109 700,00 zł
wadium: 11 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kon-
taktować się do 8 marca 2021 r. z ROM 3, 
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

UL. PSzCzYŃSKa 65, lokal nr 8, 
iii piętro, pow. 56,91 m2, 3 po-
koje, kuchnia, łazienka z wC, 
przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., 
godz. 12.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gos- 
podarki Mieszkaniowej przy placu Inwali-
dów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
212 800,00 zł
wadium: 21 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 12 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować 
się do 9 marca 2021 r. z ROM 2 Oddział 1,  
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

UL. KaziMierza wieLKieGo 
7, lokal nr 1 o przeznaczeniu 
innym niż mieszkalne, parter, 
pow. 13,32 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., 
godz. 9.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gos- 
podarki Mieszkaniowej przy placu Inwali-
dów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*

Cena wywoławcza nieruchomości:  
13 500,00 zł
wadium: 1400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 marca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kon-
taktować się do 8 marca 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

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

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale  
ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi  

na wysokość czynszu. Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na  
www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

http://www.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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oGłoSzeNia
nierucHomoŚci

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
22 marca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
jako działka nr 1097/3, obręb Żerniki, położonej w Gliwicach przy ul. Panufnika, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 257 000,00 zł
wadium: 25 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 2570,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i Kw:
• dz. nr 1097/3, obręb Żerni-

ki, użytki: riVb – grunty orne, 
o pow. 0,0814 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00095482/1.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/3, obręb Żerniki, poło-
żona jest we wschodniej części miasta. 
Kształt działki zbliżony do prostokąta. 
Działka zagospodarowana zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu dro-
gowego do drogi publicznej, tj. ul. Omań-
kowskiej, poprzez drogę wewnętrzną, 
tj. ul. Panufnika (dz. nr 1097/14, obręb 
Żerniki). Ulica Panufnika jest nieurządzo-
ną drogą wewnętrzną, która jest w złym 
stanie technicznym. Ponadto nie jest zali-
czona do pasów dróg publicznych, wobec 
czego nie jest objęta przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w za-
kresie czystości, odśnieżania, naprawy 
nawierzchni oraz oznakowania. Zarząd 
Dróg Miejskich nie planuje jej remontu, 
ani zaliczenia jej do kategorii dróg publicz-
nych. Wobec czego, wszelkie działania 
prowadzące do poprawy istniejącego 
standardu infrastruktury drogowej na 
działce nr 1097/14, obręb Żerniki, sta-
nowiącej dojazd i drogę wewnętrzną (ul. 
Panufnika), potencjalni nabywcy będą 
zobligowani wykonać na własny koszt 
i własnym staraniem. W przypadku ko-
nieczności pozyskania tytułu prawnego 
do dysponowania nieruchomością nr 
1097/14, obręb Żerniki, na cele budow-
lane, np. w celu podniesienia standardu 
istniejącej infrastruktury drogowej, należy 
wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach w celu zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce 
nr 1097/3, obręb Żerniki, winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku (4a) 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
bowiem warunki włączenia ruchu drogo-
wego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależ-
nione są one od natężenia ruchu, które 
będzie generować inwestycja oraz innych 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nie-
ruchomości. Warunki techniczne pod-
łączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska. W momen-
cie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
działki nr 1097/3, obręb Żerniki, zobowią-
zany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie, treścią księgi wieczystej, prze-
biegiem sieci infrastruktury technicznej 
oraz zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Na-
bywca przejmuje działkę nr 1097/3, obręb 
Żerniki, w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 1097/3, obręb Żerniki, położona 
jest na terenie, dla którego od 23 września 
2004 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego po wschodniej stronie ul. Tar-
nogórskiej, stanowiącego część dzielnicy 
Żerniki w Gliwicach. Plan ten uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 86 z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przed-
miotowa działka, znajduje się w jed-
nostce funkcjonalnej o symbolu E4.2/
TU z funkcją wiodącą tU – co oznacza: 
tereny zabudowane inne – usługowe, 

dla których obowiązują następujące 
ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicz-

nie czynnych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy 

– do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 

wysokość zabudowy (z dopuszcze-
niem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.III.p.;

i funkcją wiodącą tm – co oznacza: te-
reny mieszkaniowe zabudowy jednoro-
dzinnej, małych domów mieszkalnych, 
wielorodzinnego i zbiorowego zamiesz-
kania, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicz-

nie czynnych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy 

– do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 

wysokość zabudowy (z dopuszcze-
niem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.IV.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwi-
ce podjęła uchwałę nr XIX/483/2016 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obsza-
ru obejmującego część Osiedla Żerniki, 
położoną po wschodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej. Działka nr 1097/3, obręb 
Żerniki, znajduje się w granicach opraco-
wania projektu planu, sporządzanego na 
podstawie tej uchwały.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 22 marca 
2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
zmianie może ulec miejsce przeprowa-
dzenia licytacji. Informacja o ewentual-
nej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie 
internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową bę-
dą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 
6a rozporządzenia Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 
– organizator przetargu, na okres co naj-
mniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu,  
tj. przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. wadium
Wadium w wysokości 25 700,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 1097/3, obręb Żerniki, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub na-
zwa oraz NIP firmy, na rzecz której nie-
ruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 15 marca 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisem-
ną dyspozycją,

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

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez osobę/y, na rzecz 
której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wyda-
ne w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

7. dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-2594/2020  
z 29 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako niezabudowana działka nr 1097/3, 
obręb Żerniki, o powierzchni 0,0814 ha,  
KW nr GL1G/00095482/1, położonej 
w Gliwicach przy ul. Panufnika, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice oraz sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomo-
ści wykazu przedmiotowej nieruchomości, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gmi-
ny. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 21 kwietnia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca, w rozumieniu prze-
pisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r.,  
poz. 2278), wymagane będzie przedłoże-
nie, przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nieru-
chomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokry-
wa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jas- 
nej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-
-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwi-
ce.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.).

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
23 marca 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
jako działka nr 1097/4, obręb Żerniki, położonej w Gliwicach przy ul. Panufnika, stanowiącej 
własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 253 000,00 zł
wadium: 25 300,00 zł
Minimalne postąpienie: 2530,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek 
VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o po-
datku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu 
wg danych z ewidencji gruntów i Kw:
• dz. nr 1097/4, obręb Żerni-

ki, użytki: riVb – grunty orne, 
o pow. 0,0800 ha, księga wieczysta  
nr GL1G/00095481/4.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 1097/4, obręb Żerniki, poło-
żona jest we wschodniej części miasta. 
Kształt działki zbliżony do prostokąta. 
Działka zagospodarowana zielenią niską. 
Istnieje możliwość włączenia ruchu dro-
gowego do drogi publicznej, tj. ul. Omań-
kowskiej, poprzez drogę wewnętrzną, 
tj. ul. Panufnika (dz. nr 1097/14, obręb 
Żerniki). Ulica Panufnika jest nieurządzo-
ną drogą wewnętrzną, która jest w złym 
stanie technicznym. Ponadto nie jest zali-
czona do pasów dróg publicznych, wobec 
czego nie jest objęta przez Zarząd Dróg 
Miejskich bieżącym utrzymaniem w za-
kresie czystości, odśnieżania, naprawy 
nawierzchni oraz oznakowania. Zarząd 
Dróg Miejskich nie planuje jej remontu, 
ani zaliczenia jej do kategorii dróg publicz-
nych. Wobec czego, wszelkie działania 
prowadzące do poprawy istniejącego 
standardu infrastruktury drogowej na 
działce nr 1097/14, obręb Żerniki, sta-
nowiącej dojazd i drogę wewnętrzną  
(ul. Panufnika), potencjalni nabywcy 
będą zobligowani wykonać na własny 
koszt i własnym staraniem. W przypadku 
konieczności pozyskania tytułu prawne-
go do dysponowania nieruchomością  
nr 1097/14, obręb Żerniki, na cele budow-
lane, np. w celu podniesienia standardu 
istniejącej infrastruktury drogowej, należy 
wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach w celu zawarcia umowy użyczenia.
Ewentualna realizacja inwestycji na działce 
nr 1097/4, obręb Żerniki, winna zostać 
poprzedzona złożeniem wniosku (4a) 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
bowiem warunki włączenia ruchu drogo-
wego z działki do drogi publicznej należy 
rozpatrywać indywidualnie, gdyż uzależ-
nione są one od natężenia ruchu, które 
będzie generować inwestycja oraz innych 
nieznanych na chwilę obecną okoliczności.
Sieci uzbrojenia w pobliżu granicy nie-
ruchomości. Warunki techniczne pod-
łączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
W granicach przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska. W momen-
cie przeprowadzania jakichkolwiek prac 
należy zwrócić na nią szczególną uwagę. 
W przypadku jej uszkodzenia właściciel 
działki nr 1097/4, obręb Żerniki, zobowią-
zany jest do usunięcia awarii na własny 
koszt oraz we własnym zakresie.
Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie, treścią księgi wieczystej, prze-
biegiem sieci infrastruktury technicznej 
oraz zapisami miejscowego planu zago-
spodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Na-
bywca przejmuje działkę nr 1097/4, obręb 
Żerniki, w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 1097/4, obręb Żerniki, położona 
jest na terenie, dla którego od 23 września 
2004 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego po wschodniej stronie ul. Tar-
nogórskiej, stanowiącego część dzielnicy 
Żerniki w Gliwicach. Plan ten uchwalony 
został przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr XXI/576/2004 z 8 lipca 2004 r., 
która opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 86 
z 8 września 2004 r., poz. 2442.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przed-
miotowa działka, znajduje się w jed-
nostce funkcjonalnej o symbolu E4.2/
TU z funkcją wiodącą tU – co oznacza: 
tereny zabudowane inne – usługowe, 

dla których obowiązują następujące 
ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicz-

nie czynnych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy 

– do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 

wysokość zabudowy (z dopuszcze-
niem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.III.p.;

i funkcją wiodącą tm – co oznacza: te-
reny mieszkaniowe zabudowy jednoro-
dzinnej, małych domów mieszkalnych, 
wielorodzinnego i zbiorowego zamiesz-
kania, dla których obowiązują następu-
jące ustalenia:
• procent terenów zabudowanych 

(pow. maksymalna) – 30,
• procent terenów zielonych (biologicz-

nie czynnych – pow. minimalna) – 30,
• wskaźnik intensywności zabudowy 

– do 0,8,
• nieprzekraczalna liczba kondygnacji, 

wysokość zabudowy (z dopuszcze-
niem podpiwniczenia i poddasza 
użytkowego) – p.IV.p.

8 września 2016 r. Rada Miasta Gliwi-
ce podjęła uchwałę nr XIX/483/2016 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obsza-
ru obejmującego część Osiedla Żerniki, 
położoną po wschodniej stronie ulicy 
Tarnogórskiej. Działka nr 1097/4, obręb 
Żerniki, znajduje się w granicach opraco-
wania projektu planu, sporządzanego na 
podstawie tej uchwały.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 23 marca 
2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy  
ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
zmianie może ulec miejsce przeprowa-
dzenia licytacji. Informacja o ewentual-
nej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie 
internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „oferta nieruchomości” oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach, przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową bę-
dą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 
6a rozporządzenia Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposo-
bu i trybu przeprowadzenia przetargów 
i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 
– organizator przetargu, na okres co naj-
mniej 7 dni przed otwarciem przetargu, 
może zamieścić w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach informację o zmianie 
sposobu przeprowadzenia przetargu,  
tj. przy użyciu środków komunikacji elek-
tronicznej, wskazując, w jaki sposób przy 
użyciu tych środków, uczestnik przetargu 
będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. wadium
Wadium w wysokości 25 300,00 zł nale-
ży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 1097/4, obręb Żerniki, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub na-
zwa oraz NIP firmy, na rzecz której nie-
ruchomość będzie nabywana”. Wadium 
winno być uznane na rachunku Miasta 
Gliwice najpóźniej 16 marca 2021 r. 
wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe – zgodnie ze złożoną pisem-
ną dyspozycją,

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

6. warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu 

osobistego przez osobę/y, na rzecz 
której/których będzie ewentualnie 
nabywana nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przy-
padku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, należy okazać aktualny 
(wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualne (wyda-
ne w okresie 3 miesięcy przed prze-
targiem) zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej 
(w przypadku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego – w przypadku 
pełnomocnika osoby prawnej.

7. dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wy-
znaczonym zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-2593/2020  
z 29 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego prawa własności 
nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
jako niezabudowana działka nr 1097/4, 
obręb Żerniki, o powierzchni 0,0800 ha,  
KW nr GL1G/00095481/4, położonej 
w Gliwicach przy ul. Panufnika, stanowią-
cej własność Miasta Gliwice oraz sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomo-
ści wykazu przedmiotowej nieruchomości, 
nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gmi-
ny. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia 
przetargu, tj. do 22 kwietnia 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca w rozumieniu prze-
pisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
2278) wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu sto-
sownego zezwolenia na nabycie nieru-
chomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokry-
wa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM  w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jas-
nej 31A, pokój nr 16 lub telefonicznie: 
32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 32/338-
-64-11, 32/338-64-12.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej www.gliwi-
ce.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrze-
ga sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.).

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

iNForMaCJa SzCzeGÓłowa o oCHroNie daNYCH oSoBowYCHzBieraNYCH Przez UrzĄd MieJSKi w GLiwiCaCH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239--11-65 lub 32/239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane 

kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
Podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

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

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

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

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

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz 

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

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

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

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

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

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

od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePUaP (elektroniczna Platforma Usług administracji Publicznej) lub/i platformie SeKaP (platforma 
elektronicznych usług publicznych województwa Śląskiego), GePar, login.gov.pl.

Posiadając Profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej elektronicznej Platformy analityczno-rozrachunkowej (GePar), czyli sprawdzić i opłacić podatki 
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 złożyć wniosek o dowód osobisty,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CeidG 
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę dużej rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (iKP),
 podpisać JPK_Vat,
 wystąpić o europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego,
 dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (twój e-Pit),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez internet.

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