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Arena Gliwice to jedno z najważ-
niejszych miejsc na eventowej 
mapie Śląska. W ciągu ostatnich 
dwóch lat odwiedziło ją ponad 
pół miliona osób. To także jeden 
z największych kubaturowo 
obiektów w Polsce (ponad 500 
tys. m3), wypełniony kilome-
trami sieci i instalacji, które 
muszą działać na najwyższych 
obrotach podczas wydarzeń 
z kilkunastotysięczną publiczno-
ścią. Za odpowiednią jakość ich 
działania będą teraz odpowiadać 
specjaliści z firmy Veolia Industry 
Polska, partnera technicznego 
obiektu. Umowę w tej sprawie 
podpisali 25 lutego Mikołaj 
Gajsler – członek zarządu Veolia 
Industry Polska Sp. z o.o. i Patryk 
Jóźwiak – członek zarządu Veolia 
Industry Polska Sp. z o.o. oraz 
Marcin Herra – prezes zarządu 
Arena Operator Sp. z o.o. i Mar-
cin Gawron – członek zarządu 
Arena Operator Sp. z o.o.

– Arena Gliwice to ogromny 
i złożony obiekt, który wymaga 
szczególnej odpowiedzialności, je-
śli chodzi o utrzymanie techniczne. 
Dodatkowo, od tego roku spółka 
Arena Operator jest za tę kwestię 
w stu procentach odpowiedzial-
na z uwagi na kończący się okres 
gwarancyjny infrastruktury. Dlate-
go łączymy kompetencje zespołów 
Areny Operator i Veolia Industry 
Polska, by w pełni profesjonalnie 
zadbać o ten ważny element funk-
cjonowania obiektu. Ważne jest 
dla nas również, że grupa Veolia 
ma  wśród  swoich  firmowych 
priorytetów troskę o społeczną 
odpowiedzialność biznesu, zrów-
noważony rozwój i temat ochrony 
środowiska. To dobrze wpisuje się 
w strategię miasta oraz spółki 
Arena Operator,  stawiających 
na dobre, ekologiczne rozwiąza-
nia – mówi Marcin Herra, prezes 
Arena Operator Sp. z o.o., spółki 
zarządzającej obiektem.

Sprzęt NajWyż-
Szej jakości

Veolia Industry Polska zajmie 
się bieżącą obsługą technicz-
ną Areny. Odpowiadać będzie 
przede wszystkim za utrzymy-

wanie gotowości operacyjnej 
sprzętu, wyposażenia, instalacji 
i systemów, tak by wydarzenia 
przebiegały bez żadnych zakłó-
ceń. Specjaliści Veolia Industry 
Polska przeprowadzać będą 
także prace naprawcze urzą-
dzeń oraz dbać o wykonywanie 
odpowiednich przeglądów.

 – Świadczenie bieżącej obsługi 
mutlitechnicznej dla tak prestiżo-
wego obiektu jak Arena Gliwice 
to duże wyzwanie. Możemy się 
go podjąć i zagwarantować nie-
zawodną obsługę na najwyższym 
poziomie, dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu i kompetencjom 
naszych pracowników, obsługu-
jących liczne obiekty w regionie 
województwa śląskiego. Pozwoli 
nam  to  także  na  wspieranie 
operatora  obiektu w realizacji 
projektów z zakresu efektywności 
energetycznej – mówi Mikołaj Gaj-
sler, dyrektor handlowy, członek 
zarządu Veolia Industry Polska.

SpraWDzoNy 
partner
Działająca w Polsce od 20 lat 
Grupa Veolia jest sprawdzonym 
partnerem miast i przemysłu. 
Wchodząca w skład holdingu 
spółka Veolia Industry Polska 
świadczy kompleksowe usługi 
energetyczne i multitechniczne 
dla obiektów przemysłowych, 
biurowych, handlowych i logi-
styczno-magazynowych. Łącznie 
zarządza powierzchnią 4 mln m2, 
oferując klientom innowacyjne 
i przyjazne dla środowiska rozwią-
zania w zakresie ciepła, chłodu, 
energii elektrycznej oraz gospo-
darki wodno-ściekowej. 

Zespół Veolia Industry Polska 
otrzymał pierwszy w Polsce cer-
tyfikat potwierdzający wdrożenie 
Systemu Zarządzania Energią, 
zgodnego z normą europejską 
EN 50001:2011. Audyt (British 
Standards Institution Polska) po-
twierdził wdrożenie i stosowanie 
najlepszych praktyk w zakresie 
zarządzania zużyciem energii oraz 
efektywnego jej wykorzystania. 
 
 (Arena Gliwice)

areNa GLiWice

Veolia industry polska została partnerem areny Gliwice. Firma będzie odpowiadać za zapewnienie najwyż-
szej jakości obsługi technicznej jednego z największych obiektów widowiskowo-sportowych w polsce.

Veolia partnerem technicznym
areny Gliwice
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podpisanie umowy przedstawicieli areny Gliwice i grupy Veolia

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.

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
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mieSzkańcy

Liderzy społeczni  
w centrum uwagi 

Forum odbyło się z inicjatywy 
prezydenta Gliwic, który – zgod-
nie z wcześniejszymi deklara-
cjami – chce współpracować ze 
społecznikami w jak najszerszym 
zakresie. Szczególnie ważne jest 
współdziałanie z radnymi dziel-
nicowymi, ponieważ kontaktują 
się z mieszkańcami na co dzień, 
mają dobrą orientację w ich 
problemach i potrzebach.

Poza reprezentantami rad 
dzielnic do udziału w Forum 
Lokalnych Liderów Społecznych 
zaproszono przedstawicieli 
obywatelskich grup dorad-
czych powołanych przez pre-
zydenta Gliwic, a także innych 
gremiów, których członkowie 
działają społecznie na rzecz 
mieszkańców i ściśle współpra-
cują z lokalnym samorządem: 
Miejskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, Rady 
Sportu Miasta Gliwice, Rady 
Seniorów Miasta Gliwice, Mło-
dzieżowej Rady Miasta Gliwice, 
Miejskiej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych, 
Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, zespołu branżo-
wego ds. kultury w Gliwicach, 
Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Z liderami spotkali się Adam 
Neumann, prezydent Gliwic 
oraz Ewa Weber, zastępca pre-
zydenta miasta. Podziękowali 
społecznikom za współpracę, 
zaangażowanie i działalność, 

której prowadzenie było szcze-
gólnie trudne w ubiegłym roku. 
– Zależy nam na tym, aby łączyć 
potencjał miejskiego samorzą-
du z potencjałem społecznym. 
Dzięki temu sporo rzeczy można 
zmienić na lepsze. Taki jest nasz 
cel i cieszymy się z efektów dzia-
łań, które dobrze służą miesz-
kańcom – podkreśla prezydent 
Weber.

Dzięki współdziałaniu z li-
derami społecznymi Gliwice 
mogą m.in. lepiej diagno-
zować potrzeby mieszkań-
ców, kształtować miejskie 
programy oraz realizować 
ważne akcje społeczne.

W ubiegłym roku powstała m.in. 
Gliwicka Baza Wsparcia przydatna 
szczególnie na początku pande-
mii. W odpowiedzi na potrzeby 
starszych mieszkańców, prezydent 
powołał pełnomocnika ds. senio-
rów. Aby lepiej wspierać lokalnych 
działaczy, rozpoczęto przekształca-
nie Gliwickiego Centrum Organi-
zacji Pozarządowych w Centrum 
3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych. Jednostka przejęła 
więcej zadań związanych z szeroko 
pojętą aktywnością i partycypacją 
społeczną.

Gliwickie Centrum Organizacji 
Pozarządowych odpowiada m.in. 
za kontakty z radami dzielnic  

i było organizatorem Forum 
Lokalnych Liderów Społecznych.  
– Forum ma być okazją do podsu-
mowania rocznych działań grup 
społecznych, ale równie ważne 
jest nawiązanie bezpośrednich 
kontaktów pomiędzy  liderami 
działającymi w różnych dzielni-
cach i środowiskach. Takich osób 
jest  coraz więcej,  są aktywne 
w wielu obszarach życia miasta, 
a czasami nie mają pełnej wie-
dzy o swoich planach. Chcemy 
ułatwiać wymianę doświadczeń 
i nawiązywanie trwałych relacji. 
Rozmowy w szerszym gremium 
pozwolą na zorientowanie się, 
w czym można sobie wzajemnie 
pomóc,  co  można  poprawić, 

gdzie warto połączyć swoje siły, 
jak lepiej rozwiązywać proble-
my – mówi Marta Kryś, dyrektor 
GCOP.

Pierwsze spotkanie – z powodu 
pandemii – miało formułę zdal-
ną, ale kolejne Forum może już 
wyglądać inaczej. – O pewnych 
zamierzeniach mogliśmy  teraz 
tylko opowiedzieć. Liczę jednak, 
że kolejne edycje staną się prze-
strzenią do prezentowania najcie-
kawszych inicjatyw. Na przyszłość 
myślimy o  spotkaniu w  formie 
bardziej warsztatowej, umożliwia-
jącej większą interakcję pomiędzy 
uczestnikami. Brakuje nam obecnie 
bezpośrednich kontaktów, a pomy-
słów na współpracę mamy bardzo 
dużo. Chcielibyśmy do naszego 
Centrum przyciągać coraz więcej 
aktywnych mieszkańców i wspierać 
ich działalność. Dzięki Forum także 
my możemy poznać aktualne ocze-
kiwania i potrzeby działaczy spo-
łecznych, co jest szczególnie ważne 
w związku ze zmianami w naszej 
jednostce – dodaje dyrektor Kryś.

Stałym elementem Forum ma 
być również spotkanie z eksper-
tem lub przekazanie przydatnej 
wiedzy o szczególnie ważnym dla 
miasta zagadnieniu. W tym roku 
tematem takiej profesjonalizują-
cej części było przygotowywanie 
nowej strategii rozwoju miasta 
„Gliwice 2040” i przedstawienie 
możliwości uczestniczenia w jej 
tworzeniu.

Spotkanie ma odbywać się  
co roku.  (al)

Forum Lokalnych Liderów Społecznych to nowy po-
mysł na integrowanie aktywnych gliwiczan i dalsze 
zacieśnianie współpracy miasta m.in. z działaczami 
dzielnicowymi. pierwsze spotkanie odbyło się 24 lutego.

W trakcie swojej poprzedniej trzyletniej kadencji społecznicy z Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zebrali się 26 razy  
i zaopiniowali 57 projektów uchwał Rady Miasta Gliwice. Inicjowali też spotkania warsztatowe dla organizacji pozarządowych.
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W związku z pandemią na takie bezpośrednie spotkania trzeba będzie poczekać. Władze Gliwic cyklicznie spotykają się z m.in.  
z radami dzielnic, aby porozmawiać o sprawach i problemach ważnych dla mieszkańców, ale teraz jest to możliwe tylko zdalnie. 
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rusza projekt Szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach i politechniki śląskiej z Narodowym centrum Badań i rozwoju 
w Warszawie. to pierwsza tego typu inicjatywa, której celem jest skrócenie czasu opisu badania tomografii 
komputerowej, wykrycie przypadków coViD-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych 
informacji, na bazie których będzie można udoskonalić istniejące bądź stworzyć nowe schematy diagnostyczne. 
 –  Nauka  stanowi  ogromny 
potencjał Gliwic, zapewniający 
dynamiczny  rozwój  miasta. 
Cieszę się, że w gronie placówek 
realizujących ważne projekty na-
ukowe znajduje się także nasz 
miejski szpital. Z ogromną sa-
tysfakcją obserwuję pozytywne 
efekty, jakie przynosi reorgani-
zacja placówki  i ogromne za-
angażowanie jej pracowników. 
Innowacyjny projekt wspierający 
walkę z COVID-19 to kolejne no-
watorskie przedsięwzięcie reali-
zowane przez miejską placówkę 
wspólnie z Politechniką Śląską. 
To  również kolejne wyzwanie 
podejmowane  przez  szpital 
w walce  z pandemią,  które 
może przynieść pacjentom dłu-
gofalowe korzyści – mówi Adam 
Neumann, prezydent Gliwic.

U wielu chorych zmagających się 
z COVID-19 rozwija się zapalenie 
płuc, które może bardzo szybko 
przejść w niewydolność odde-
chową. Skuteczna diagnostyka 
oraz identyfikacja pacjentów 
wysokiego ryzyka, u których są 
wskazania do wczesnej inter-
wencji, są jednak trudne. Spe-
cjalny system narzędzi wspar-
tych sztuczną inteligencją może 

pomóc lekarzom w przeprowa-
dzeniu szybkiej diagnostyki.

 – Podpisana umowa z Naro-
dowym Centrum Badań i Roz-
woju w Warszawie  to wielka 
szansa na lepsze zapobieganie 
rozprzestrzenianiu  się  SARS- 
-CoV-2, a gigantyczna wartość 
projektu – ponad 5 milionów zło-
tych – świadczy o niespotykanej 
dotąd skali badań – podkreśla 
Przemysław Gliklich, prezes Szpi-

tala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. 
W tym projekcie Szpital Miejski 
nr 4 jest liderem konsorcjum, 
a tzw. konsorcjantem stała się 
Politechnika Śląska, posiada-
jąca prestiżowy status uczelni 
badawczej.

 – Politechnika Śląska, która pro-
wadzi badania stosowane w sze-
ściu priorytetowych obszarach, 
koncentruje wysiłki w tym zakresie 
na bazie ścisłej współpracy z oto-

czeniem społeczno-gospodarczym 
i stara się odpowiadać na jego 
potrzeby. Przykładem może być 
ostatni rok i wyzwania pandemii, 
w zwalczanie której uczelnia jest 
od początku bardzo mocno za-
angażowana, wspierając służby 
medyczne  w przeciwdziałaniu 
jej skutkom – mówi prof. dr hab. 
inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Po-
litechniki Śląskiej. Specjalna baza 
zostanie utworzona na Wydziale 
Automatyki, Elektroniki i Informa-

tyki Politechniki Śląskiej pod kie-
runkiem prof. Joanny Polańskiej. 
– Najważniejszą ideą jest wsparcie 
personelu  medycznego,  który 
w obliczu pandemii ma przed sobą 
zupełnie nowe wyzwania. Systemy 
sztucznej inteligencji mogą być do 
dyspozycji przez całą dobę, nie-
ustannie, bo przecież zmęczenia 
czy słabości nie wykazują – dodaje 
prof. Polańska.

Analizując dane TK i dane kli-
niczne, systemy sztucznej in-
teligencji są w stanie zapewnić 
prognozy kliniczne, które mogą 
pomóc lekarzom w codziennej 
pracy. Dodatkowo, uzyskane 
w wyniku segmentacji dane po-
zwolą na ilościowe zestawienie 
zmian morfologicznych stwier-
dzanych nie tylko w COVID-19, 
ale także w innych chorobach, 
np. POCHP (przewlekła obtura-
cyjna choroba płuc). To pozwoli 
na dokładniejsze monitorowanie 
regresji bądź progresji zmian 
stwierdzanych w tomografii 
komputerowej w przypadku 
śródmiąższowych zapaleń płuc 
oraz w łączności z pozostałymi 
danymi klinicznymi – prognozo-
wanie przebiegu choroby.  
 (PŚ)

z miasta

Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozie

Artykuł, jaki na swoich łamach opublikował 1 marca portal Onet.pl („Afera na Śląsku. Ogromna pożyczka i niezre-
alizowany projekt. To była wiedza absolutnie tajemna”) w jednoznacznie negatywnym świetle stawia działalność 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w Gliwicach oraz działania podejmowane przez organy i pracowników 
Spółki w celu realizacji jej zadań statutowych i poprawy kondycji finansowej.

Publikacja red. Pawła Pawlika przedstawia działalność Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. wyłącznie przez 
pryzmat wypowiedzi byłych pracowników Spółki, w tym także osób bezpośrednio odpowiedzialnych za kierowanie jej pracami. Jednoznaczna ocena działań 
podejmowanych przez te osoby ze strony właściciela Spółki – samorządu Miasta Gliwice – znalazła wyraz w odwołaniu p. Grzegorza Nitkiewicza z funkcji Prezesa 
Zarządu ŚSM Sp. z o.o. 30 kwietnia 2019 r. Decyzja ta poprzedzona była działaniami kontrolnymi przeprowadzonymi w Spółce z inicjatywy Prezydenta Miasta 
Gliwice. 

Nowa Prezes Zarządu ŚSM Sp. z o.o. przeprowadziła gruntowne działania wyjaśniające sytuację finansową, księgową i organizacyjną Sieci, których bezpośrednim 
efektem było złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby sprawujące uprzednio kierownicze funkcje w Spółce. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Podkreślamy ten fakt, gdyż w naszej ocenie osoby, w stosunku do których prowadzone są czynności 
śledcze i których działalność w bezpośredni sposób przyczyniła się do wyrządzenia Spółce znaczących szkód majątkowych, nie powinny stanowić dla dziennikarza 
jednoznacznie wiarygodnych źródeł informacji. 

Bez wątpienia sytuacja finansowo-organizacyjna Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w I kwartale 2019 roku – na skutek działań i zaniechań jej ówczesnych 
władz, w tym Prezesa Zarządu i Głównej Księgowej – była jednoznacznie trudna. Przygotowane i zrealizowane przez nowe władze Spółki działania naprawcze 
pozwoliły na stopniową poprawę sytuacji finansowej Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ale także na wykorzystanie posiadanych przez Spółkę zasobów 
dla realizacji jej celów statutowych. Jednym z efektów tych działań jest coraz pełniejsze wykorzystanie zakupionej przez Spółkę infrastruktury do realizacji 
świadczonych przez nią usług. Podkreślamy te fakty, gdyż – w naszej ocenie – publikacja red. Pawła Pawlika pomija obecny, rzeczywisty stan, a ponadto nie 
uwzględnia w swojej treści działań, jakie podejmują na co dzień pracownicy i władze Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. w celu rozwoju Spółki i zapewnienia 
Mieszkańcom Gliwic oraz wszystkim jej Klientom usług na najwyższym poziomie.

OŚWIADCZENIE

dr ewa Weber    agnieszka olbrycht-Banach
przewodnicząca rady Nadzorczej   prezes zarządu
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masz pomysł? zgłoś go w Gliwickim Budżecie obywatelskim. teraz jest na to czas. 1 marca 
ruszył nabór wniosków do GBo 2022. mieszkańcy mają czas na składanie dokumentów 
do 19 marca.
Gliwicki Budżet Obywatelski to 
procedura, która pozwala miesz-
kańcom aktywnie włączyć się 
w kształtowanie miasta, w roz-
wój dzielnic. To najbardziej bez-
pośredni sposób decydowania 
gliwiczan o tym, na co zostaną 
wydane środki z budżetu mia-
sta. Pomysły mogą dotyczyć 
inwestycji i remontów, ale tak-
że miejskiej oferty kulturalnej, 
sportowej czy rekreacyjnej.

milionowy 
budżet

Tegoroczna pula środków prze-
znaczonych na rzecz Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego wynosi  
7 874 000 zł. W tym aż 6 974 000 
zł przeznaczonych jest na pro-
jekty realizowane w dzielnicach 
miasta, najbliżej mieszkańców.

Łatwiej złożysz 
wniosek

Dla ułatwienia procesu składania 
wniosków w tegorocznej edycji 
wprowadzono elektroniczny, 
interaktywny formularz. Jest 
on dostępny pod adresem:  
https://gboprojekty.gcop.
gliwice.pl/. Jego integracja 
z Miejskim Systemem Informacji 
Przestrzennej umożliwia wnio-
skodawcy precyzyjne określenie 
lokalizacji projektu oraz pozwala 
na uniknięcie wielu błędów for-
malnych. Każdy mieszkaniec Gli-
wic może zgłosić jeden wniosek  
dzielnicowy i jeden ogólnomiej-
ski. Wnioski dzielnicowe może 
składać wyłącznie mieszkaniec 
danej dzielnicy. Natomiast do 
wniosków ogólnomiejskich 

wymagana jest lista 150 pod-
pisów poparcia. Elektroniczny 
formularz, szczegółowe zasady 
i instrukcje dotyczące procedur 
Gliwickiego Budżetu Obywatel-
skiego są dostępne na stronie: 
https://gliwice.eu/samorzad/
gliwicki-budzet-obywatelski.

Istnieje także możliwość złożenia 
wniosku tradycyjnie, w wersji 
papierowej. Pobrany i wypeł-
niony formularz należy złożyć 
w siedzibach Gliwickiego Cen-
trum Organizacji Pozarządowych 
(ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagielloń-
ska 21, ul. Studzienna 6) oraz 
w Urzędzie Miejskim w Gliwice 
(zarówno przy ul. Zwycięstwa 21, 
jak również przy ul. Jasnej 31A). 

Pracownicy GCOP służą pomocą 
i wsparciem na każdym etapie 
procesu GBO 2022. Kontakt 
telefoniczny: 32/238-24-55 lub  
32/ 775-20-53, e-mail: gbo@gcop.
gliwice.eu.

Nie przegap Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego! Weź sprawy 
w swoje ręce i zdecyduj o swoim 
otoczeniu!  
 (GCOP)

Gliwicki Budżet obywatelski
ruszył nabór wniosków

HarmoNoGram GLiWickieGo BuDżetu oByWateLSkieGo 
• do 19 marca              Nabór wniosków
• 14 czerwca              publikacja wyników oceny wniosków
• do 30 lipca              publikacja wykazu projektów  

              poddawanych pod głosowanie
• od 25 sierpnia  

do 15 września          
• do 15 października   ogłoszenie wyników głosowania

GŁoSoWaNie

każdego roku do końca marca należy opłacić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w granicach 
administracyjnych miasta oraz opłatę przekształceniową. przypominamy, że w budynkach urzędu miejskiego nie 
jest możliwe dokonywanie opłat! opłat dokonuje się przelewem na rachunek bankowy.
Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami informuje, że opłaty 
roczne z tytułu użytkowania 
wieczystego oraz opłaty prze-
kształceniowe należy wnosić do 
31 marca każdego roku na rachu-
nek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach. Warto pilnować 
terminu zapłaty – do osób opła-
cających użytkowanie wieczyste 
i opłatę przekształceniową nie 
będą wysyłane wezwania do 
zapłaty. 

Wpłat można dokonywać za 
pośrednictwem bankowości 

elektronicznej oraz w sposób 
tradycyjny w oddziałach banków 
i innych placówkach dokonują-
cych przekazów wpłat. Wpłaty 
dokonywane w placówkach 
Banku ING, prowadzących ob-
sługę gotówkową, zwolnione są 
z prowizji.

przypominamy, że dokony-
wanie opłat jest niemożliwe 
w budynkach urzędu miej-
skiego w Gliwicach!

Numery rachunków na 
które należy dokonywać 

przelewów za użytkowanie 
wieczyste i opłatę przekształ-
ceniową:
• Rachunek bankowy dla nie-

ruchomości stanowiących 
własność Gminy Gliwice: 03 
1050 1230 1000 0022 7694 
9514.

• Rachunek bankowy dla nieru-
chomości stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa: 17 1050 
1230 1000 0022 7694 9456.

Osoby posiadające indywidu-
alne rachunki bankowe mogą 
dokonywać opłat: 

• w przypadku opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego 
na indywidualne rachunki 
bankowe wskazane na pi-
smach kierowanych w latach 
ubiegłych do użytkowników 
wieczystych.

• w przypadku opłaty prze-
kształceniowej na indywi-
dualne rachunki bankowe 
wskazane na zaświadcze-
niach Prezydenta Miasta 
o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego na 
własność, wysyłanych w roku 
2019 i 2020 do klientów.

Więcej informacji można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami pod nr. tel.: 
32/33-86-418, 32/33-86-419 
i 32/33-86-429.  (mf)

zbliża się termin zapłaty  
za użytkowanie wieczyste  
i przekształcenie 
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palmiarnia  
na wynos

ruszyły prace na ul. Nałkowskiej  
i na alei Sikornik

Gratka dla miłośników gliwickich tropików – na 
stronie miejskiego zarządu usług komunalnych 
cyklicznie publikowane będą podcasty „palmiarnia 
na wynos”. pierwszy odcinek już jest – „podróż 
w czasie”. Nie przegapcie!

Internetowe audycje będą publi-
kowane raz w tygodniu. – Będzie-
my publikować opowieści pełne 
historii, ciekawostek i anegdot 
na temat gliwickich tropików. Nie 
zabraknie też rad dla osób, które 
chcą małą Palmiarnię stworzyć 
w swoim domu – mówi Marzena 
Sosnowska, rzecznik prasowy 
MZUK w Gliwicach. 

Słuchacze podcastów dowie-
dzą się też m.in., jak właściwie 

nawozić rośliny, który parapet 
w domu będzie najlepszy do ich 
ekspozycji i jaką palmę wybrać 
do domowej oranżerii. 

Podcasty dostępne są na stronie 
internetowej www.mzuk.gliwi-
ce.pl, spotify oraz na https://
soundcloud.com/ – aby na tej 
stronie odsłuchać podcastów 
o Palmiarni, wystarczy w wyszu-
kiwarkę wpisać „Palmiarnia na 
wynos”. (mf)

rozpoczęły się remonty przy ul. Nałkowskiej i alei Sikornik. Na czas prac wprowadzona 
została tymczasowa organizacja ruchu.
W poniedziałek 1 marca rozpo-
czął się remont chodnika przy  
ul. Z. Nałkowskiej. Na czas prac  
ul. Nałkowskiej została zamieniona 
w jednokierunkową, od ul. Strzel-
ców Bytomskich do ul. Głównej. 
Objazd poprowadzono ul. Głów-
ną do ul. Strzelców Bytomskich. 
Roboty są prowadzone na całej 
długości chodnika, od przejazdu 
kolejowego do ul. Strzelców By-
tomskich. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, prace zakończą 
się na początku maja.

W związku z pracami wprowa-
dzono trasy objazdowe dla linii 
autobusowych nr 32, 32N, 71, 
126 i 197. W kierunku centrum 
Gliwic, po obsłudze przystanku 
„Łabędy Rynek”, autobusy jadą 
ul. Główną, Wolności i na ul. 

Strzelców Bytomskich włączają 
się na stałą trasę przejazdu na 
przystanku „Łabędy Dworzec 
PKP I”. Stanowisko przystanku 
„Łabędy Strzelców Bytomskich” 
w kierunku centrum Gliwic zostało 
przeniesione na ul. Główną przed 
skrzyżowaniem przy wiadukcie ko-
lejowym. W przeciwnym kierunku 
trasa linii nie uległa zmianie.

Również 1 marca rozpoczął się 
drugi etap modernizacji alei 
Sikornik. Remont nawierzchni 
ciągu pieszo-rowerowego obej-
mie odcinek od ul. Czajki do ul. 
Kormoranów. Na czas prac, które 
jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, potrwają do końca 
maja, na alei będzie ograniczona 
możliwość ruchu pieszych i rowe-
rzystów. (mf)
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już w pierwszy weekend marca na scenę teatru miejskiego w Gli-
wicach wraca tomek Sawyer ze swoim nieodłącznym kompanem 
Huckiem Finnem. W tych rolach zobaczymy gościnnych aktorów: jana 
Hrynkiewicza i Bartosza Wiatera.
„Przygody Tomka Sawyera” 
to duży muzyczny spektakl, 
którego reżyserii podjął się 
Krzysztof Materna. Powieść 
Marka Twaina zaadaptował na 
scenę Jerzy Jan Połoński. Cho-
reografia w spektaklu to dzieło 
Jarosława Stańka. Scenografia, 
kostiumy oraz bardzo efektow-
ne wizualizacje wyszły spod 
ręki Kasi Sankowskiej, którą wi-
dzowie mogą kojarzyć również 
z monumentalnej scenografii 
do spektaklu „Najmrodzki” 
w gliwickim TM-ie.

Twórcy mieli nie lada zadanie 
wybrać spośród wielu przygód 

Tomka te najbardziej efektow-
ne i chyba najzabawniejsze.

Huck to włóczęga z wyboru, 
nałogowy palacz tytoniu, obe-
rwaniec sypiający w beczce po 
rybach, który nie rozumie, po 
co komu pieniądze. General-
nie łobuz jak się patrzy. Tomek 
Sawyer jest nieposkromionym 
huncwotem o złotym sercu, 
uśmiechniętym wisusem, 
żądnym przygód marzy-
cielem podkochującym się 
w koleżankach z klasy. Oby-
dwaj napędzani chłopięcą 
wyobraźnią, co rusz wpadają 
w coraz to większe tarapaty. 

TM w Gliwicach zaprasza do 
krainy, w której dzieciństwo 
nigdy nie mija, a każdy może 
zostać kapitanem parowca na 
Missisipi…

Spektakl został stworzony 
z myślą o widzu powyżej 8. 
roku życia. Bilety na pokazy, 
zaplanowane 5 marca (piątek) 
na godz. 18.00, 6 marca (so-
bota) na godz. 15.00 i 7 marca 
(niedziela) na godz. 15.00, są 
do nabycia na stronie www.te-
atr.gliwice.pl oraz w kasie Kina 
Amok przy ul. Dolnych Wałów 
3. Zapraszamy!  
 (TMG)

„przygody tomka Sawyera”,  
reż. k. materna
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tomek wraca

https://mzuk.gliwice.pl/
https://mzuk.gliwice.pl/
https://soundcloud.com/
https://soundcloud.com/
https://teatr.gliwice.pl/
https://teatr.gliwice.pl/
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Długo oczekiwany, szósty tom niezwykle popularnej i cenionej przez 
miłośników historii i zabytków serii „Gliwice znane i nieznane” wy-
dawanej przez muzeum w Gliwicach można kupić w Willi caro oraz 
za pośrednictwem strony www.muzeum.gliwice.pl. 

Publikacja prezentuje historię dwóch gliwickich 
dzielnic: Łabęd i Szobiszowic, którym poświęcono 
kolejno XV i XVIII edycję Gliwickich Dni Dziedzic-
twa Kulturowego. Redaktorami VI tomu serii są 
gliwiccy muzealnicy: Monika Michnik, archeolog 
i Damian Recław, historyk.

– Dzieje Gliwic i ziemi gliwickiej odkrywać można 
na wiele sposobów, o czym świadczą realizowane 
nieprzerwanie od 18 lat Gliwickie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego. Ich pokłosiem jest seria „Gliwice 
znane  i nieznane” – złożona z tematycznych 
przewodników, wyczerpująco opisujących za-
bytki miasta, w tym również takie, które nie są 
znane lub wręcz niedostępne dla mieszkańców. 
Przewodniki odsłaniają przed nami kolejne, czę-
sto fascynujące wątki historii i kultury naszego 
miasta. Tym razem dwie dzielnice miasta, które 
miały kapitalne znaczenie dla jego rozwoju – Ła-
będy i Szobiszowice – mówi Grzegorz Krawczyk, 
dyrektor Muzeum w Gliwicach.

Publikację w cenie 40 zł nabyć można w muze-
alnej Naszej księgarni: http://muzeum.gliwice.
pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/gliwice-znane-i-
nieznane-tom-vi-labedy-i-szobiszowice.  
 (MwG)

Bywa tak, że odwiedzamy dom rodzinny dopiero, gdy jednego z rodziców 
trzeba pochować. zmarłą właśnie matkę widzieliśmy ostatnio miesiąc 
temu, rok… Staraliśmy się czasem dzwonić, zamienić kilka słów. żeby choć 
trochę wczuć się w rolę syna lub córki. W poczuciu, że to nasz obowiązek. 
to nie były dobre rozmowy. złe też nie. Nijakie. a teraz wracamy.
W domu wiele się przez ten czas 
zmieniło. Kąty, które znaliśmy 
i penetrowaliśmy będąc dziećmi, 
przestały być nasze i tajemni-
cze. Wiele zmieniło się również 
w naszych relacjach z bliskimi, 
długo nieodkurzanych, zakrze-
płych. Także emocje z upływem 
czasu ewoluowały, nabierają 
nowych znaczeń i prowadzą 
nas dziwnymi ścieżkami. Cza-
sem każą stać w miejscu, innym 
razem cofnąć się i jeszcze raz 
przyjrzeć się starym kątom.

Zanim przyjdzie czas na emocje, 
trzeba wykonać plan, zrobić ro-
dzinną naradę, urządzić pogrzeb, 
wyprawić stypę, uporządkować 
rzeczy. Już sam wybór trumny nie 
jest prosty. Jak echo powtarzają: 
nie kłóćmy się, mama by tego nie 
chciała. Emocje to dalszy punkt 
programu. Czas na żale, wyrzuty 
i skakanie sobie do gardeł będzie 
po… Gdy matki już w domu nie 
będzie. Po co się będzie martwić.

Dla trójki dorosłego już rodzeń-
stwa, Magdy, Izy, Mariusza, 
śmierć matki to mały koniec 
świata. Ich intymna apokalipsa. 
Wraz z jej śmiercią odchodzą 
także złudzenia o przeszłości. 
Przerwane zostają ostatnie nici 
łączące ich z Domem. Jednak 
to nie będzie tylko zamknięcie 
rozdziału, ale i otwarcie nowego 
porządku. Wspólnie będą musieli 
skonfrontować się z pragnienia-
mi i traumami, które bali się do 
tej pory werbalizować. Tak, jak 

nowotestamentowa apokalipsa, 
ich spotkanie także przyniesie 
oczyszczenie. Pytanie jednak, czy 
po nim jakiekolwiek dalsze życie 
jest jeszcze możliwe?

Spektakl „Powrót” powstał we 
współpracy Teatru Miejskiego 
w Gliwicach z Festiwalem Nowe 
Epifanie jako efekt Laboratorium 
Nowych Epifanii. Premiera miała 
miejsce 27 lutego. Przedstawie-
nie na gliwickiej scenie można 
obejrzeć 6 i 7 marca. (TMG)

„powrót” w teatrze  
miejskim w Gliwicach

Gliwice znane i nieznane.  
tom Vi. Łabędy i Szobiszowice

czar śląskich kin

„powrót”, reż. m. zdunik fo
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kino amok, Fundacja Współpracy polsko- 
-Niemieckiej oraz Goethe institut zapraszają 
na promocję książki dr urszuli Biel „kultura 
filmowa prowincji Górnośląskiej. kina, właści-
ciele, widzowie” oraz na pokaz filmu „Higiena 
małżeńska”. Spotkanie, 12 marca o godz. 18.15, 
poprowadzi agata tecl-Szubert. 
Urszula Biel od lat prowadzi kino 
studyjne Amok w Gliwicach, 
uhonorowane nagrodą Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej 
w kategorii „Kino” (2012) oraz 
„Edukacja filmowa” (2017). Jest 
laureatką nagrody Prezydenta 
Miasta Gliwice w dziedzinie 
kultury (1999), a od 2016 roku 
prezeską Śląskiego Towarzystwa 
Filmowego. Jest animatorką kul-
tury filmowej, autorką mono-
grafii dotyczącej kinematografii 
województwa śląskiego w la-
tach 1918-1939 oraz licznych 
tekstów poświęconych tej tema-
tyce, w publikacjach zbiorowych 
polskich i zagranicznych. 

Najnowsza książka stanowi 
kontynuację pierwszej mo-
nografii autorki. obszarem 
obecnych badań stała się 
prowincja Górnośląska, czyli 
część regionu, jaka przypadła 
Niemcom po i wojnie świa-
towej. 

Na tle kontekstów historycz-
nych (Niemiec, Górnego Śląska, 
kinematografii weimarskiej, hi-
tlerowskiej, a także europejskiej 
i światowej) przyglądamy się 
lokalnej dynamice rozwoju oma-
wianej dziedziny. W jej głównym 
polu widzenia są tutejsze kina 
i ich właściciele oraz zarządcy. 

Równie ważne okazały się za-
chowania publiczności, będącej 
ważnym ogniwem zachodzących 
zmian. 

W dotychczasowych badaniach 
nad historią Górnego Śląska 
dominowała kategoria relacji 
polsko-niemieckich. Nie zapo-
minając o nich, Urszula Biel daje 
prymat fenomenowi kultury po-
pularnej. W omawianym okresie 
jej najważniejszą gałęzią stał się 
film, który przeobraził lokalne 
społeczności. Zdemokratyzował 
ich sposób uczestnictwa w kultu-
rze oraz urównouprawnił formy 
spędzania wolnego czasu. Wię-
cej informacji na stronie amok.
gliwice.pl.  (AMOK)

palmiarnia  
na wynos

http://muzeum.gliwice.pl/
http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/gliwice-znane-i-nieznane-tom-vi-labedy-i-szobiszowice
http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/gliwice-znane-i-nieznane-tom-vi-labedy-i-szobiszowice
http://muzeum.gliwice.pl/pl/nasza-ksiegarnia/produkt/gliwice-znane-i-nieznane-tom-vi-labedy-i-szobiszowice
https://amok.gliwice.pl/
https://amok.gliwice.pl/
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sport

ponad 300 osób zawita w pierwszy weekend marca do Gliwic na finały 
młodzieżowych mistrzostw polski kobiet w Futsalu do lat 14. oprócz 
zawodniczek pojawią się sztaby trenerskie, goście, sędziowie oraz de-
legaci. zawody zostaną zorganizowane w hali „Sośnica” przy ul. Sikor-
skiego 132, ze względów epidemiologicznych bez udziału publiczności. 
patronat nad imprezą sprawuje prezydent miasta Gliwice.
Po raz trzeci finały Młodzie-
żowych Mistrzostw Polski 
w Futsalu organizowane są 
w Gliwicach. Zakwalifikowały się 
do nich zespoły: GTW Gliwice, 
Stomil Olsztyn, Wierzbowianka 
Wierzbno, TS ROW Rybnik, FSA 
Kraków, Bielawianka Bielawa, 
SMS Łódź, GKS Katowice, Ślęza 
Wrocław, AZS UAM Poznań, 
Tęcza Bydgoszcz, Beniaminek 
Krosno Girls, Ursus Warszawa, 
Wisła Brzeźnica, Ekosport Biały-
stok i Diamonds Academy. Trans-
misję z meczów przeprowadzi 
www.sferatv.pl, relacja będzie 
także prowadzona na bieżąco 
w kanałach Stowarzyszenia GTW 
– na stronie www.gtwgliwice.pl 
oraz profilu Fb Młodzieżowe Mi-
strzostwa Polski U14 w Futsalu 
Kobiet. Szczegółowe informacje 
o Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski można znaleźć na stronie 
www.futsalmmp.pl.

Warto dodać, że pierwsze gliwic-
kie finały MMP w Futsalu odby-
ły się w 2015 roku w kategorii 
U18, następne – 2 lata później 
– w kategorii U16. Za każdym 
razem PZPN przyznał organiza-

cję Stowarzyszeniu GTW, które 
kontynuuje tradycję Piastunek 
Gliwice, na co otrzymało zgodę 
podczas reaktywacji sekcji dziew-
cząt. Obecnie dziewczyny trenują 
w trzech kategoriach wiekowych, 
na obiekcie Arena Orkana oraz 
w hali sportowej przy ul. Koziel-
skiej.  (kik)

zagrali do samego końca i otrzymali za to znakomitą nagrodę. piłka-
rze piasta Gliwice zwyciężyli na wyjeździe z jagiellonią Białystok 1:0. 
zwycięską bramkę już w doliczonym czasie zdobył tiago alves, który 
pojawił się na boisku przy Słonecznej w końcówce rywalizacji.
Gliwiczanie wyciągnęli wnioski 
po ostatnim meczu z Wartą 
Poznań. Z łatwością przejmo-
wali podania na połowie Dumy 
Podlasia. Po pierwszych 20 mi-
nutach spotkania zawodnicy Jagi 
stopniowo zaczęli przejmować 
inicjatywę, jednak nie stworzyli 
realnego zagrożenia. Miała na 
to wpływ skuteczność gliwickich 
obrońców. Podopieczni Walde-
mara Fornalika stworzyli kilka 
klarownych akcji, jednak bra-
kowało kropki nad „i”. Z czasem 
Jagiellonia zaczęła rozgrywać 
podania coraz bliżej bramki Fran-
tiška Placha, z których powsta-
wały mocne uderzenia, jednak 
czujność bramkarza Piasta unie-
możliwiała zmienienie wyniku. 
Na tym etapie gry spotkanie było 
bardzo wyrównane.

Druga połowa, podobnie jak 
pierwsza, rozpoczęła się bardzo 
dynamicznie – na boisku przy 
ul. Słonecznej dochodziło do 
wielu zwrotów akcji. W tej części 
spotkania Daniel Stefański zdecy-
dowanie częściej używał gwizdka, 
wstrzymując grę w wyniku prze-
winień. Od 60. minuty zespół 
z Białegostoku był zmuszony grać 

w dziesiątkę, gdyż boisko musiał 
opuścić Błażej Augustyn. Środko-
wy obrońca Jagi ujrzał dwie żółte 
kartki, w pierwszej połowie za 
faul, w drugiej za zagranie piłki 
ręką. Zespół z Gliwic próbował 
wykorzystać zaistniałą sytuację 
i konsekwentnie budował akcje 
na połowie przeciwnika. Spotka-
nie nieuchronnie zmierzało do 
końca. Kolejne próby Niebiesko-
-Czerwonych nie przynosiły bram-

kowego efektu. Trenerzy wyko-
rzystali komplet zmian, szukając 
optymalnych rozwiązań. Strzałem 
w dziesiątkę okazało się wprowa-
dzenie w samej końcówce Tiago 
Alvesa. To właśnie Portugalczyk 
w jednej z ostatnich akcji meczu 
wpisał się na listę strzelców i za-
pewnił gliwiczanom trzy punkty.

Biuro Prasowe  
Piast Gliwice SA

Dziewczyny,  
trzymamy kciuki!

zwycięstwo rzutem na taśmę!

W meczu 1/8 pucharu polski w futsalu piast Gliwice 
wygrał po rzutach karnych 3:1 z azS uś katowice. 
W regulaminowym czasie gry wynik był remisowy 
(2:2). Dogrywka również nie przyniosła rozstrzygnięcia.
Bohaterem tego ostatniego frag-
mentu meczu był Łukasz Bogdzie-
wicz, który obronił trzy z czterech 
wykonywanych przez rywali rzu-
tów karnych. Wcześniej na listę 
strzelców po stronie drużyny z Ka-
towic wpisali się Robert Gładczak 
i Kamil Musiał. Obie bramki dla 
Piasta zdobył Ixemad Cabrerra. 

O tym, z kim gliwiczanie zmierzą 
się w ćwierćfinałach zadecyduje 
losowanie, ale niewykluczone, 
że Niebiesko-Czerwoni trafią na 
zespół Sośnicy Gliwice, który 
wyeliminował z tych rozgrywek 
AZS AWF Wrocław, wygrywając 
4:2.  
 (piast.gliwice.pl)
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piast gra dalej
w pucharze 
polski

Akademia Futsalu Piast Gliwice 
zwycięzcą Final Four B Śląskiej 
Młodzieżowej Ligi Futsalu 
w kategorii ŻAK! Podopieczni 
Szymona Wesołowskiego i Mi-
łosza Karskiego wygrali zawody 
w świetnym stylu.

W półfinale „Piastunki” pokonały 
KS Sośnica Gliwice 8:2, a w finale 
GSF Gliwice 7:2. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju okrzyknięto 
Ksawerego Dekierta. Miejscem 
zmagań była Hala im. Huberta 
Wagnera w Pyskowicach.  (kik)

Brawo, chłopaki!
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Turniej finałowy koszykarskich 
Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski do lat 19 mężczyzn zostanie 
rozegrany między 10 a 14 marca 
w Arenie Gliwice. O miano naj-
lepszego zespołu w kraju w tej ka-
tegorii wiekowej powalczy osiem 
zespołów, w tym GTK Gliwice!

PGE Spójnia Stargard, Szkoła Gor-
tata Politechnika Gdańska, GTK 

Gliwice oraz Enea Basket Junior 
Poznań wywalczyły prawo udziału 
w turnieju finałowym mistrzostw 
Polski do lat 19 mężczyzn poprzez 
cykl turniejów eliminacyjnych. 
W gronie finalistów znaleźli się 
również uczestnicy turnieju finało-
wego Młodzieżowego Pucharu Pol-
ski: Exact Systems Śląsk Wrocław, 
Asseco Arka U19 Gdynia, Trefl 1LO 
Sopot oraz WKK Wrocław.  (kik)
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zawalczą o finał

https://www.sferatv.pl/
http://www.gtwgliwice.pl/
https://www.facebook.com/mmpu14wfutsalukobiet/
https://www.facebook.com/mmpu14wfutsalukobiet/
https://www.facebook.com/mmpu14wfutsalukobiet/
http://www.futsalmmp.pl/
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Giuseppe tornatore, przez krytyków nazywany kontynuatorem filmowej metody Federica Felliniego, poka-
zał niegdyś w „koneserze” postać introwertycznego, bardzo świadomego odbiorcy sztuki. Virgil oldman to 
dyrektor domu aukcyjnego i największy na świecie ekspert od dzieł, a zarazem zaborczy właściciel obrazów 
i rzeźb znakomitych artystów, eksponowanych tylko dla jego oczu w niedostępnej postronnym, prywatnej 
sali wystawienniczej. za każdym razem, gdy powracam myślami do tego filmu, myślę: Nie tędy droga. Sztuka 
nie należy się tylko jednostkom, sztuką powinniśmy żyć wszyscy.
Szczególnie w okresie pandemii 
wystawy dzieł sztuki to wyda-
rzenia kulturalne, które zbliżają 
nas do normalności. Dla twór-
ców są okazją do prezentacji 
i dialogu, a także wyróżnieniem, 
nobilitacją. W filii GCOP-u przy 
ul. Studziennej wystawiono 
wreszcie doroczne dokonania 
członków Związku Polskich Arty-
stów Plastyków Okręgu Gliwic-
ko-Zabrzańskiego, zarządzanego 
przez Annę Zawiszę-Kubicką. 
Malarstwo, grafika warsztatowa 
i komputerowa, rzeźby, cerami-
ka, rysunek, fotografia, techniki 
mieszane – to wszystko można 
podziwiać w ramach wystawy 
zbiorowej. Przychodząc mniej-
szymi grupami, zachowując wy-
maganą odległość minimum 1,5 
metra, nie powinniśmy sobie 
zaszkodzić, a wręcz przeciwnie 
– poczujemy się zdecydowanie 
lepiej, obcując na żywo z bardzo 
zróżnicowanymi pracami 50 
artystów.

Mój subiektywny przewodnik 
po wystawie otwierają trzy 
przepiękne batiki Agnieszki 

Chrzanowskiej-Małys, ukazu-
jące struktury roślinne na czer-
panym papierze. Mogłyby być 
jedyną ozdobą purystycznego 
wnętrza mieszkalnego. Podob-
ne odczucia wzbudza we mnie 
obraz „Utopia” Małgorzaty 
Skrzypczak, w zaskakująco zło-

tych odcieniach przełamanych 
rubinową czerwienią. Tryptyk 
Adama Styrylskiego jest rów-
nie wysmakowany w kolorysty-
ce i tematyce. Fotografia Jacka 
Joostberensa przenosi nas na-
tomiast w inne rejony – w sfe-
rę zmysłowości. W tym duchu 
obraca się również twórczość 
Joanny Heydy-Rumin, która 
także przedstawiła akt, jednak 
namalowała go w delikatny, 
swoiście niedopowiedziany 
sposób. Edyta Reichel zaska-
kuje kolażem, który kusi, żeby 
nacisnąć klamkę wystającą 
z kompozycji, a dzieło Małgo-
rzaty Jabłońskiej przenosi nas 
do dziecięcych lat, świata gier, 
zabaw i beztroski. Krzysztof 
Rumin uspakaja dla odmiany 
obrazem olejnym w nostal-
gicznym kolorze blue. I ja 
miałam niewątpliwą przyjem-
ność wziąć udział w wystawie 
dzięki życzliwości Anny Z-K. 
Pokazałam kolejną ceramiczną 
rzeźbę wykonaną w technice 
raku, połączoną z wiekową 
płytką dachową. Studium bieli 
i czerwieni. Nasza nieoczywi-
sta rzeczywistość tu i teraz.

Nieoceniona Pani Prezes zadbała, 
aby – jak ma to miejsce w szano-
wanych wydarzeniach artystycz-
nych – nie zabrakło elementu 
zaskoczenia, 
żartu i odro-
biny niekon-
trolowanego 
działania. Jest! 
Aż bliźniacze 
stworki na 
grafice kompu-
terowej Anny 
(„Gemini”) się 
zdziwiły. One 
już wiedzą, 
gdzie kryje się 
niespodzianka. 
Państwo musi-
cie odkryć to 
sami...

Kończąc, zachęcam do odwie-
dzenia filii GCOP-u. Bez Was – 
bez odbiorców – ta ekspozycja 
ani żadne inne kulturalne eventy 
czy wernisaże nie miałyby sensu! 
Pandemia przybliżyła nas nie-
bezpiecznie blisko do jednego 
z opowiadań Stanisława Lema, 
gdzie w świecie, w którym nie 

ma odbiorców (a wszyscy są 
artystami) pełno jest niespełnie-
nia i braku szczęścia. Dlaczego? 
Bo sens twórczości zatracił się 
z chwilą zniknięcia adresata dzieł 
sztuki... 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

koLory miaSta

Sztuka jest  
dla nas

„koneser”, reż. Giuseppe tornatore

martwe natury  
adama Styrylskiego

„Łączyć” – 
rzeźba raku 
e. pokorska- 
-ożóg

„utopia" małgorzaty Skrzypczak Fragmenty batików agnieszki chrzanowskiej-małys
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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/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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oGŁoSzeNia / Warto WieDzieć

kOmuNIkAty

klienci urzędu miejskiego w Gliwicach 
większość opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. Dzięki systemowi e-płatności 
Blue media mają do dyspozycji szyb-
kie płatności (mtransfer, pekao24 czy 
płacę z ipko), płatności online kartą 
płatniczą (ViSa, ViSa electron, ma-
stercard 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 przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowa-
nego wg procedur określonych Regu-
laminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

remont sieci ciepłowniczej 
2xDN300 w rejonie placu 

piastów.
termin składania ofert drogą  

elektroniczną:  
11 marca 2021 r. do godz. 11.00.

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 w trybie podstawowym  
z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert na:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonych postępowań: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
oraz na stronie internetowej zamawiającego: http://www.zbmgliwice.pl

Wykonanie komplek-
sowej rewitalizacji bu-
dynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, izola-
cji przeciwwodnej i ter-
micznej, instalacji gazu, 
uporządkowania prze-
wodów kominowych, 
remontu łazienek, re-
montu klatki schodo-
wej w budynku przy  
ul. Bojkowskiej 5 w Gli- 
wicach w ramach pro-
jektu „poprawa efek-
tywności energetycznej 
budynków mieszkal-
nych miasta Gliwice – i”.

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

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

Wykonanie kompleksowej 
rewitalizacji budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego 
przy ul. jagiellońskiej 29  
w Gliwicach wraz z wykona-
niem pionowej izolacji ścian 
fundamentowych, przebu-
dowy wewnętrznej instalacji 
gazowej, dobudowy i upo-
rządkowania przewodów 
kominowych dla potrzeb 
lokali mieszkalnych w bu-
dynku, w ramach projektu 
„poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych miasta Gliwi-
ce – i”.

termin składania ofert:  
12 marca 2021 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
12 marca 2021 r. o godz. 10.30

Wykonanie przebudowy 
budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego przy ul. ja- 
giellońskiej 44 w Gliwicach 
wraz z uporządkowaniem 
przewodów kominowych, 
adaptacją części strychu 
na cele mieszkalne w celu 
przyłączenia zaadaptowa-
nej powierzchni  do lokalu 
mieszkalnego nr 5, dobudo-
wy przewodu kominowego 
na potrzeby lokalu nr 5, 
w ramach projektu „popra-
wa efektywności energetycz-
nej budynków mieszkalnych 
miasta Gliwice – i”.

termin składania ofert:  
12 marca 2021 r. do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
12 marca 2021 r. o godz. 11.00

Wykonanie remon-
tu wraz z termomo-
dernizacją budynku 
przy ul. Łokietka 3  
w Gliwicach, wprowa-
dzenie c.o. i c.W.u.  
z pec – Gliwice wraz 
z pracami towarzy-
szącymi w ramach 
projektu „poprawa 
efektywności ener-
getycznej budyn-
ków mieszkalnych 
miasta Gliwice – i”.
termin składania ofert: 

8 marca 2021 r.  
do godz. 11.00

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

Wykonanie termomo-
dernizacji budynku 
przy ul. Wincentego 
pola 10 w Gliwicach, 
wprowadzenie c.o.  
i c.W.u. z pec – Gliwi-
ce, rozbiórkę zabudo-
wań gospodarczych 
wraz z pracami towa-
rzyszącymi w ramach 
projektu „poprawa 
efektywności ener-
getycznej budynków 
mieszkalnych miasta 
Gliwice – i”.

termin składania ofert:  
11 marca 2021 r.  
do godz. 10.00

termin otwarcia ofert:  
11 marca 2021 r.  

o godz. 10.30

przedsiębiorstwo remontów ulic i mostów S.a.
sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki transportowe:

Lp. nazwa nr ewid. nr rej. rok prod. cena minimalna
[zł brutto] uwagi

1. Samochód osobowy Fiat Panda
1108 cm3  [40 kW / 54 KM] 7-0226 SG 6972F 2010 4500,00 przebieg:  

225 584 km

2. Samochód osobowy Fiat Panda
1108 cm3 [40 kW / 54 KM] 7-0227 SG 6974F 2010 3200,00 przebieg:  

247 205 km

3. Samochód osobowy Opel Astra
1910 cm3 [88 kW / 120 KM] 7-0252 SG 9400H 2009 8200,00 przebieg:  

201 193 km

4. Samochód dostawczy Ford Transit 
2402 cm3 [85 kW / 115 KM] 7-0272 SG 9825F 2010 11 000,00 przebieg:  

405 455 km

5. Samochód dostawczy Ford Transit 
2402 cm3 [85 kW / 115 KM] 7-0270 SG 5505C 2008 8 000,00 przebieg:  

385 303 km

6. Samochód dostawczy Ford Transit 
Furgon 2198 cm3 [74 kW / 100 KM] 7-0238 SG 2352H 2008 13 500,00 przebieg:  

228 273 km

Wszelkich informacji udziela pion Logistyki, nr tel. 32/270-40-03, wew. 136, 140.
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl lub jskiba@pruim.gliwice.pl.
Termin składania ofert: 11 marca 2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Górnośląska agencja przedsiębiorczości i roz-
woju sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału 
w projekcie Wyższe kwalifikacje – to się opła-
ca!. projekt jest skierowany do 72 osób, które 
zainteresowane są zdobyciem kwalifikacji 
i doświadczenia w zawodzie samodzielnego 
księgowego. 

Kwalifikowane będą osoby: po 
30. roku życia, zamieszkujące/
pracujące na terenie Subregio-
nu Centralnego Województwa 
Śląskiego na terenie Obszaru 
Strategicznej Interwencji, bez-
robotne lub bierne zawodowo 
oraz zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych, a także 
pracujące w ramach umów 
cywilno-prawnych, których 
miesięczne zarobki nie przekra-
czają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia. 

Dla wszystkich uczestników/czek 
zaplanowano: certyfikowany 
kurs rachunkowości od podstaw 
(I stopień) oraz certyfikowany 
kurs rachunkowości dla średnio-

zaawansowanych (II stopień) 
zakończone egzaminem po-
twierdzającym kwalifikacje oraz 
3-miesięczne staże zawodowe. 
Podczas szkoleń zapewniamy 
stypendium szkoleniowe, zwrot 
kosztów dojazdu, ubezpieczenie 
NNW, materiały dydaktyczne, 
catering. Natomiast podczas 
staży: stypendium stażowe, ba-
danie lekarskie, zwrot kosztów 
dojazdu, wsparcie opiekuna 
stażysty. Nabór dokumentów 
zgłoszeniowych do pierwszej 
edycji szkoleń będzie trwał do 
22 marca 2021 r. Zapraszamy do 
zapoznania się ze szczegółami 
projektu na naszej stronie in-
ternetowej gapr.pl.  
 (GAPR)

Firma z Gliwic wśród  
najlepszych na świecie!
pod koniec lutego odbyły się i mistrzostwa świata korporacji w szachach, 
w których gliwicka firma emphie Solutions osiągnęła wielki sukces, 
zajmując współdzielone 5–8 miejsce spośród 288 firm z 78 państw. 
W turnieju, oprócz największych 
światowych firm takich jak Ama-
zon, Microsoft czy Google udział 
wzięli także szachiści ze światowej 
czołówki. Nie zabrakło reprezen-
tacji z Gliwic – firmy Emphie 
Solutions z branży IT. 

– Historia naszej firmy rozpoczęła 
się od budowy produktu w dome-
nie szachowej – platformy Chess-
Grow. Mimo że firma rozrosła się 
w wielu różnych kierunkach i sku-
pia się na najnowocześniejszych 
technologiach, szachy nadal są 
jednym z głównych naszych za-
interesowań. Nie mogliśmy nie 
zagrać w tych mistrzostwach. 
Udział w turnieju traktowaliśmy 
również jako doskonałą okazję do 
pozyskania nowych kontaktów 
biznesowych. Gliwice stanowią 
kolebkę firm technologicznych. 
Chcieliśmy pokazać swoją siłę 
i zaprezentować konkurencyjność 
– mówi Marlena Chlost, prezes 
Emphie Solutions.

Rozgrywki trwały od 19 do 21 
lutego. 288 drużyn rywalizowało 

w ramach ośmiu grup. 21 lutego 
zwycięzcy wzięli udział w fazie 
knock-out. Pierwszy dzień roz-
grywek drużyna Emphie Solu-
tions rozpoczęła bardzo dobrze, 
wygrywając wszystkie z trzech 
pierwszych spotkań (4:0; 3:1; 
3:1), pokonując m.in.mocnych 
przeciwników z drużyny FSO 
Lokomotiv. W drugim dniu za-
wodów najtrudniejszy był mecz 
z drużyną Narodowego Banku 
Mongolii, w którym Arcymistrz 
Tomasz Warakomski przegrał z Ar-
cymistrzem Tsegmidem Batchulu-
unem, ale pozostali członkowie 

drużyny wznieśli się na wyżyny 
swoich umiejętności i spotkanie 
zakończyło się remisem 2:2. Ry-
wale z Mongolii prowadzili jednak 
w tabeli jednym punktem.

Decydujące były spotkania, 
w których drużyna Narodowe-
go Banku Mongolii zmierzyła 
się z FSO Lokomotiv, a Emphie 
Solutions z drużyną Narodowe-
go Banku Czech. Gliwiczanie 
spisali się znakomicie i wygrali 
wszystkie partie 4:0, awansując 
do ćwierćfinału. Ostatnia faza 
turnieju była prawdziwym star-
ciem gigantów. Gliwiczanie za-
grali z drużyną Sberbang Trade 
Union, która reprezentowała 
największy bank w Rosji i Euro-
pie Wschodniej. W ćwierćfinale 
gliwiczanie przegrali, jednak 
wynik turnieju i tak daje powód 
do satysfakcji, bo plasuje gli-
wiczan w światowej czołówce.

Drużyna Emphie Solutions za-
grała w składzie: Tomasz Wa-
rakomski, Igor Janik, Wojciech 
Reza i Marlena Chlost.  (mf)

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
http://www.pec.gliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
mailto:ltomal@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
https://gapr.pl/
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oGŁoSzeNia
OfErty prACy

zarzĄD BuDyNkÓW  
miejSkicH i toWarzyStWo  

BuDoWNictWa  
SpoŁeczNeGo Sp. z o.o. 

w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko:
inspektora ds. technicznych

nr ref. 002/pk/2021
miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na 

prace remontowe, w tym współudział przy wykonywaniu 
przedmiarów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bie-

żącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu remontów gmin-

nych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu 

Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca 

współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpiecze-

niowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkal-

nych oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbior-
czych, kart stanu technicznego lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjal-

ności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 

z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl, z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „Aplikacja na stanowisko 
inspektora ds. technicznych”, w terminie do 12 marca 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofer-
cie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.

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 stanowisku 
będzie należało:
• projektowanie, instalacja i utrzymanie serwerów i apli-

kacji opartych o rozwiązania z rodziny LINUX,
• tworzenie i automatyzacja procesów przy użyciu skryp-

tów lub dostępnych narzędzi,
• konfiguracja usług WEB Server,
• konfiguracja i administracja systemów poczty elektro-

nicznej,
• tworzenie infrastruktury serwerowej wykorzystującej 

rozwiązania konteneryzacji,
• wdrażanie innych rozwiązań opartych o produkty Open-

Source z rodziny LINUX,
• diagnozowanie i usuwanie awarii oraz udzielanie wspar-

cia technicznego,
• tworzenie procedur i dokumentacji oraz współdzielenie 

wiedzy w zespole,
• dbanie o bezpieczeństwo i standaryzację rozwiązań.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie;
• bardzo dobra znajomość i doświadczenie z systemami 

operacyjnymi z rodziny LINUX na poziomie administracyj-
nym (RedHat, CentOS, Suse, Debian, Ubuntu, Kali Linux);

• dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeń-
stwem systemów LINUX;

• bardzo dobra znajomość i doświadczenie związane 
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 środowiskami wir-

tualnymi (Vmware);
• podstawowa umiejętność konfiguracji systemów MS 

Windows oraz pakietu MS Office;
• znajomość elementów infrastruktury sieciowej LAN/

MAN/WAN/WLAN;
• umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji;
• otwartość i chęć podejmowania nowych ambitnych 

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 kursów obej-

mujących zakres techniczny opisany w wymaganiach.
oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w młodym ze-

spole, w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz z oświadczeniem zawierają-
cym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres: rekru-
tacje@ssm.silesia.pl w temacie „kandydat na stanowisko 
administratora ds. systemów informatycznych” lub złóż 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
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 po-

jazdów samochodowych w Strefie Płatnego 
Parkowania w Gliwicach, 

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

• sporządzanie poprawnej dokumentacji zdję-
ciowej,

• obsługa klienta Strefy Płatnego Parkowania 
w zakresie informacyjnym,

• sprawdzanie poprawności pracy urządzeń PIAP,
• przestrzeganie wyznaczonego czasu przejścia 

na realizację wyznaczonych zadań w danym 
rejonie.

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie średnie,
• znajomość przepisów ustawy prawo o ruchu 

drogowym oraz ustawy o drogach publicznych,
• podstawowa znajomość topografii miasta 

Gliwice,
• umiejętność sprawnego posługiwania się 

komputerem i smartfonem,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatyw-

ność, kultura osobista,
• odpowiedzialność, dokładność, efektywność 

w działaniu, wysoka odporność na stres i pracę 
pod presją czasu,

• spostrzegawczość i podzielność uwagi,
• zdolność szybkiego uczenia się.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na podobnym sta-

nowisku,
• prawo jazdy kat. B.
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 fir-

mie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prze-
ślij nam list motywacyjny, swoje CV wraz z oświad-
czeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „kandydat na stano-
wisko kontrolera Strefy płatnego parkowania” 
lub złóż osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 
37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy. Nadesłanych ofert nie 
odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

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 zgody na prze-
twarzanie danych – druk na naszej stronie inter-
netowej 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, informatyka,
• podstawowa znajomość programowania 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 prze-
twarzanie danych – druk na naszej stronie inter-
netowej www.pec.gliwice.pl w zakładce praca.

miejski zarząd usług  
komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni dwóch pracowników 

na stanowisku ogrodnik terenów  
zielonych – kierowca w Dziale zieleni,  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umiejętność 

wykonywania prac przy pielęgnacji zieleni,
• prawo jazdy kat. B, BE, T,
• badania wysokościowe (praca na wysokości pow.  

3 metrów).
mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika będzie na-
leżało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych oraz 

podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzymaniem terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew przy użyciu pi-

larki spalinowej (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),
• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,
• czynności związane z utrzymaniem czystości na tere-

nach zielonych, 
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych 
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach przy ulicy Strzelców Bytomskich 25c 
(tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, 
w terminie do 15 marca 2021 r. 
oferty winny zwierać:
• CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mo-

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach apli-
kacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania 
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych 
kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

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, magisterskie,
• 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 powierzone zadania.
ii. Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrud-

nienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie 

zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 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 stanowisku
Praca biurowa w systemie jednozmianowym z monitorem ekra-
nowym, w obiekcie przystosowanym dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane 
i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu 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 za-

wartymi umowami,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat wynagrodzeń 

oraz dokonywanie wszelkich zmian płacowych,
• wykonywanie wydruków list płac, zestawień zbiorczych, potrą-

ceń, zestawień do banku,
• prowadzenie spraw związanych z zasiłkami pracowników szkoły,
• dostarczanie pracownikom informacji o uzyskanych przez nich 

dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, 
rozliczanie podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków,
• dokonywanie przelewów, monitorowanie ich wykonania,
• rozliczanie i prowadzenie wszelkiej dokumentacji ZUS,
• sporządzanie sprawozdań GUS,
• prowadzenie dokumentacji PFRON i sporządzanie sprawozdań 

w wersji elektronicznej,
• prowadzenie księgi rachunkowej Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych zgodnie z ustawą oraz obowiązującym 
regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie dokumentów 
księgowych do księgowania pod względem formalnym i ra-
chunkowym,

• dbałość o przestrzeganie terminu płatności faktur i pozostałych 
zobowiązań,

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

• wykonywanie dodatkowych poleceń dyrektora szkoły.
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia ogłoszenia o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeństwo 
w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile 
zostanie ona wskazana w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w najwięk-
szym stopniu wymagania dodatkowe.
Vi. termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, pocztą, 
bądź elektronicznie 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 sta-
nowisko 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 roz-
patrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję powołaną przez dyrektora 
ZSO nr 5 w Gliwicach.
Otwarcie kopert nastąpi 8 marca 2021 r. o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych doku-
mentów zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących 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 miesięcy od dnia zakończenia naboru, tj. od daty 
zamieszczenia wyników naboru. Na wniosek kandydata dokumenty 
mogą zostać odebrane osobiście przed upływem ww. terminu. Po 
upływie 3 miesięcy dokumenty podlegają brakowaniu, z czynności 
której komisja sporządza protokół.
Vii. Dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samo-

rządowych (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 nieodebrane po trzech mie-

siącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu,
• ogłoszenie wyniku naboru będzie umieszczone na stronie inter-

netowej BIP, na stronie internetowej szkoły www.zso5.gliwice.pl  
oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 
im. AK w Gliwicach,

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

przedsiębiorstwo remontów 
ulic i mostów S.a.  

w Gliwicach  
zatrudni:

• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki 

jednonaczyniowej min. kl. iii,
• operatora z uprawnieniami do obsługi walca 

drogowego (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi rozkładar-

ki mas mineralno-bitumicznych (wszystkie typy),
• operatora z uprawnieniami do obsługi frezarki 

drogowej (wszystkie typy).

Osoby chętne do podjęcia pracy w stabilnej firmie  
o ugruntowanej pozycji na rynku proszone są o przesyła-
nie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mail: jskiba@
pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.gliwice.pl.
Dokumenty można również przesłać pocztą tradycyjną 
lub dostarczyć osobiście do siedziby PRUiM S.A. na ad-
res: 44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.
Dokumenty składane należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych w celu prowadzenia rekrutacji”.
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobie-
gania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar,  
w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).

mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
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oGŁoSzeNia

 ● elektromonter 
wykształcenie min. zawodowe kierunkowe; mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B oraz uprawnienia SEP; mile 
widziane doświadczenie w pracy przy budowie linii 
NN i SN; jedna zmiana; miejsce pracy: teren Śląska;

● fryzjer 
wykształcenie: najlepiej kierunkowe; strzyżenie damskie 
i męskie, koloryzacja włosów, umiejętność wykonywa-
nia fryzur okolicznościowych, wysoko rozwinięte zdol-
ności manualne; dwie zmiany; miejsce pracy: Knurów;

● kierowca – zaopatrzeniowiec 
wykształcenie średnie; min. 2 lata doświadczenia zawo-
dowego, prawo jazdy kat. B, bardzo dobra organizacja 
pracy, sumienność, umiejętność pracy w zespole, za-
kres zadań: bieżące zakupy, przewóz towarów i osób, 
dbałość o środki transportu, rozliczanie zaliczek i faktur; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kucharz 
wykształcenie: brak wymagań; wymagane doświad-
czenie zawodowe – wymóg konieczny; miejsce pracy: 
Gliwice; pracodawca oferuje mieszkanie służbowe;

● młodszy wychowawca, wychowawca 
wykształcenie wyższe pedagogiczne; min. 2 lata stażu 
pracy, znajomość obsługi komputera, kursy, szkolenia 
w zakresie wskazanych przepisów, zakres obowiązków: 
przestrzeganie uregulowań prawnych w zakresie orga-
nizacji kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodo-
wego, kształtowanie postaw społecznych, zapewnie-
nie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów 
szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych, realizowanie 
bieżących planów pracy dydaktyczno-wychowawczych, 
organizacja zajęć wychowawczych, współpraca z zakła-
dami pracy i pracodawcami; miejsce pracy: Pyskowice; 

● murarz 
wykształcenie zawodowe/średnie; prawo jazdy kat. B; 
doświadczenie mile widziane; praca na samodzielnym 
stanowisku, wykonywanie prac murarskich; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice i miasta ościenne. 

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 25 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 (kierunki preferowa-

ne: budownictwo, administracja, ekonomia, 
zarządzanie),

• co najmniej 2 lata stażu pracy,
• biegła znajomość obsługi komputera i pakietu 

MS Office,
• dyspozycyjność, komunikatywność, sumien-

ność, odporność na stres.

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

Do podstawowych obowiązków pracownika 
na ww. stanowisku będzie należało:
• koordynacja prac nad Budżetem Obywatel-

skim na rok 2022,
• realizacja wybranych zadań remontowych 

i inwestycyjnych działu technicznego,
• prowadzenie dokumentacji, przeglądów gwa-

rancyjnych, sporządzanie sprawozdań, rapor-
tów i zestawień oraz rozliczeń finansowych 
realizowanych zadań (w tym dofinansowanie 
ze źródeł zewnętrznych),

• współpraca z Urzędem Miejskim w Gliwicach 
i innymi organami administracji państwowej 
w sprawach formalno-prawnych,

• opiniowanie dokumentacji technicznej, spo-
rządzanie wniosków na zawarcie umów na 
roboty inwestycyjne, usługi i projekty.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy 
Strzelców Bytomskich 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 przetwa-

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

• list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Admi-
nistratorem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie 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 prowa-

dzenie związanej z tym dokumentacji,
• bieżąca obsługa dokumentacji związanej 

z Gliwickim Budżetem Obywatelskim,
• koordynacja działań związanych z rocznym 

cyklem Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
• realizacja wniosków Gliwickiego Budżetu 

Obywatelskiego,
• współpraca z UM w Gliwicach i jednostkami 

organizacyjnymi Miasta Gliwice,
• współpraca z Radami Dzielnic w Gliwicach.
Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe,
• 5-letni staż pracy.
Dodatkowe wymagania:
• dobra znajomość komputera i obsługi urzą-

dzeń biurowych,
• dyspozycyjność w dni robocze od 8.00 do 

20.00 oraz niektóre soboty,
• doświadczenie w realizacji procedur dotyczą-

cych Budżetu Obywatelskiego,
• znajomość tematyki dotyczącej organizacji 

pozarządowych.
cechy charakteru:
• komunikatywność, umiejętność pracy w ze-

spole, dobra organizacja pracy, samodzielność.
informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Jagiellońska 21 

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

nym dla osób niepełnosprawnych, system 
pracy równoważny, możliwa praca w sobo-
ty, praca z urządzeniami biurowymi, praca 
z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin, 
kserokopiarką, praca w delegacji, bezpośredni 
kontakt z ludźmi.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

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

4. kserokopie dokumentów poświadczających 
posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifi-
kacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stronie inter-
netowej www.gcop.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kan-
dydata powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.

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

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

dydata podlegają publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu cywilnego),

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jed-
nostce wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na sta-
nowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe. 

2. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

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

nabór nr kD.210.15.2021.aB-1

urząd miejski w Gliwicach, ul. zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale  

architektury i Budownictwa w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
29 marca 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miej-

skiego w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,

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

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/238-56-50.

oferuje do wynajęcia: 
• pomieszczenie biurowe w budynku „A”, parter, o 

pow. 20,0 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C” o pow. 

46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M” o pow. 

29,7 m2 i 49,7 m2,
• pomieszczenia klimatyzowane, dostępne miejsca 

parkingowe bezpośrednio przy biurach,
• teren ŚCL S.A. jest ogrodzony, ochraniany przez 

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

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

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

NIEruCHOmOŚCI
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II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 515, obręb przedmieście, położonej w Gliwicach 

na północ ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność mia-
sta Gliwice, użytki: riiia – grunty orne, o pow. 0,5268 ha, 
księga wieczysta nr GL1G/00036169/0.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako:
• działka nr 1097/3, obręb żerniki, położona w Gliwicach 

przy ul. panufnika, stanowiąca własność miasta Gliwice, 
użytki: riVb – grunty orne, o pow. 0,0814 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00095482/1.

termin przetargu: 22 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 brutto: 257 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 700,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 marca 2021 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 1097/4, obręb żerniki, położona w Gliwicach przy 

ul. panufnika, stanowiąca własność miasta Gliwice, 
użytki: riVb – grunty orne, o pow. 0,0800 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00095481/4.

termin przetargu: 23 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 brutto: 253 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczys- 
tego gruntu i prawa własności budynku:
• prawo użytkowania wieczystego Gminy Gliwice obejmu-

jące działkę nr 216, obręb centrum, o pow. 0,0474 ha 
(ustanowione do 5 grudnia 2089 r.), stanowiącą własność 
Skarbu państwa oraz prawo własności budynku położo-
nego przy ul. romualda traugutta 3 w Gliwicach, o pow. 
użytkowej budynku 268,00 m², stanowiącego własność 
Gminy Gliwice, wpisane do kW GL1G/00061551/9, użytek 
Bi – inne tereny zabudowane.

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

-----------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości:
• dz. nr 109, obręb Stare miasto, położona przy ul. Wy-

brzeże armii krajowej, al. przyjaźni i ul. Berbeckiego 
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. Wybrze-
że 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.
termin przetargu: 28 kwietnia 2021 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*. 
Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu będą udzielane pod 
numerami tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
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.).
Wadium: 970 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 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 wyso-

kość 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 pra-

cownicy 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 przepro-
wadzenia 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 licytu-
jące (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 znajdu-
jącego się na klatce schodowej (sta-
nowiącego część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 10.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 122 100,00 zł
Wadium: 12 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 9 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować 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, par-
ter, pow. 51,38 m2 + piwnica: 5,49 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 11.15
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 149 800,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 8 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 pię-
tro, pow. 37,00 m2 + piwnica: 5,17 m2, 
1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 109 700,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 11 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 8 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 pię-
tro, pow. 56,91 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 12.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 212 800,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 12 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi 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. BŁ. czeSŁaWa 32, lokal nr 14,  
ii piętro, pow. 33,77 m2 + piwnica: 
3,99 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostę-
pem do Wc znajdującym się na klat-
ce schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 9.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*

cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 19 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 16 marca 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. kŁoDNicka 11a, lokal nr 13, i pię-
tro, pow. 43,17 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, Wc, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 9.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 117 400,00 zł
Wadium: 11 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 17 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 marca 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.
termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. tarNoGÓrSka 28a, lokal nr 15, 
parter, pow. 69,53 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 10.30
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 174 800,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 19 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 16 marca 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. LiBeLta 3, lokal nr 4, i piętro, pow. 
39,54 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 110 100,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 17 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 marca 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. śWiętojańSka 15, lokal nr 1a, par-
ter, pow. 20,92 m2 + piwnica: 4,03 m2, 
1 pokój, kuchnia, z dostępem do Wc 
znajdującym się na klatce schodowej 
(stanowiącym część wspólną nierucho-
mości), lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 12.00
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 50 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 18 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 marca 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

uL. kazimierza WieLkieGo 7, lo-
kal nr 1 o przeznaczeniu innym niż 
mieszkalne, parter, pow. 13,32 m2,  
1 pomieszczenie, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 22 marca 2021 r., godz. 9.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 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 uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 8 marca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 16 marca 2021 r.

uL. ryNek 2, lokal nr iii, i piętro, pow. 
91,08 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 12.45
miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów Wojen-
nych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
cena wywoławcza nieruchomości: 438 800,00 zł
Wadium: 43 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 18 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 marca 2021 
r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339- 
-29-97.
termin wpłaty wadium: 23 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.

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 grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działki nr 57/1, o pow. 1,9004 ha, 
położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, po-
wiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ul. rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie pola, dla której Sąd re-
jonowy w Gliwicach, Viii Wydział ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138748/8.
i. przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-

rowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, 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-produkcyjne – istnie-
jące, 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. Zwycięstwa 36, w sali konferencyjnej.

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

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

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

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

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

że w budynku zakładu Gospodarki miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

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

w wykazach.

1. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących wła-
sność miasta Gliwice:
• nr 9, 56–59/2021 do 11 marca 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/
2. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 71/2021 do 12 marca 2021 r., 
• nr 92/2021 do 16 marca 2021 r., 
• nr 94, 98–99/2021 do 17 marca 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych
-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

prEZyDENt mIAStA GLIWICE
INfOrmuJE,

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (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 miej-
skiego 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 17/2021 do 15 marca 2021 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność miasta 
Gliwice
• wykaz nr 42/2021 do 15 marca 2021 r.

prEZyDENt mIAStA GLIWICE
INfOrmuJE,
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www.pzogliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
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oGŁoSzeNia
ZAGOSpODArOWANIE prZEStrZENNE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice  

dla obszaru położonego w rejonie al. jana Nowaka-jeziorańskiego,  
ul. Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego

(sporządzonego na podstawie uchwały numer VI/102/2019 Rady Miasta Gliwice z 30 maja 2019 r.)

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz art. 17a 
pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), 
art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 247), 
a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), 

zawiadamiam o wyłożeniu  
do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko od 
11 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r. 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (adres: 
44-100 Gliwice, ul. jasna 31a). 
Sposoby zapoznania się z projektem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prognozą oddzia-
ływania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzen-

ne\Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzen-

nej (Geoportale\Geoportal planistycz-
ny, „MPZP wyłożenie publiczne”),

• kontakt telefoniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzennego 
UM w Gliwicach, którzy udzielać bę-

dą odpowiedzi na pytania dotyczące 
ww. projektu planu – pod numerem  
tel. 32/338-65-12, 32/338-65-10, w go-
dzinach pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzenne-
go UM w Gliwicach poprzez e-mail:  
pp@um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu miej-
scowego planu i prognozy oddziaływa-
nia na środowisko w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach (adres: 44-100 Gliwice,  
ul. Jasna 31A). 

ze względu na zagrożenie coViD-19 
oraz związany z nim ograniczony do-
stęp do budynku urzędu, preferowane 
są pierwsze cztery sposoby zapoznania 
się z projektem planu i prognozą. Bez-
pośredni wgląd do ww. dokumentów 
jest możliwy wyłącznie po wcześniej-
szym telefonicznym umówieniu wizyty 
z pracownikami Wydziału planowa-
nia przestrzennego um w Gliwicach  
(tel. 32/338-65-12, 32/338-65-10). 
osoby, które nie umówią telefonicznie 
osobistej wizyty w celu bezpośredniego 
wglądu do projektu planu i prognozy, nie 
będą miały możliwości wejścia do budyn-
ku urzędu. konieczne jest zaopatrzenie 
się w maseczki, ponieważ urząd miejski 
w Gliwicach nie zapewnia maseczek dla 
interesantów. 
powyższe obostrzenia obowiązują do cza-
su utrzymania ograniczeń wynikających 
z zagrożenia coViD-19.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przy-
jętymi w projekcie planu miejscowego roz-
pocznie się 18 marca 2021 r. o godz. 16.00. 
Ze względu na zagrożenie COVID-19 dys-
kusja publiczna zgodnie z art. 8d ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym odbędzie się wyłącznie za 
pomocą środków porozumiewania się na 
odległość, tj. w formie online na platformie 
Microsoft Teams. 
Szczegółowe informacje dotyczące spo-
sobu uczestniczenia w dyskusji publicz-
nej on-line zamieszczone zostaną w BIP:  
https://bip.gliwice.eu/plany-miejscowe oraz 
w MSIP: https://msip.gliwice.eu/portal-pla-
nistyczny/dokumenty-do-pobrania.html.
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji 
publicznej, w tym zadawać pytania, pro-
szone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 
poprzedzającego dzień dyskusji na adres 
e-mailowy: pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko 
i imię lub nazwę firmy/instytucji, adres 
lub siedzibę firmy/instytucji oraz adres 
e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Pań-
stwo link (na podany adres e-mail) do 
zdalnej dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wy-
mienionej wyżej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro-
jekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem 

imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adre-
su oraz oznaczeniem nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do  
14 kwietnia 2021 r.: 
• w formie papierowej – dro-

gą pocztową, na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice 
lub Urząd Miejski w Gliwi-
cach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobi-
ście, w Punkcie Obsługi Miesz-
kańców – na stanowiskach 
informacyjno-podawczych, 
w godzinach pracy urzędu,

• jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elektro-
nicznej skrzynki podawczej, 
opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwa-
gi wniesione za pomocą 
środków komunikacji elek-
tronicznej na adres e-mail:  
pp@um.gliwice.pl.

Uwagę można złożyć również pod- 
czas dyskusji publicznej, zorga-
nizowanej za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, 
poprzez transmisję obrazu i dźwię-
ku oraz zapis tekstowy (czat).
Uwagę można przygotować w Ge-
oportalu planistycznym pod adre-
sem: (https://msip.gliwice.eu / 
geoportale / Geoportal planistycz-
ny) za pomocą narzędzia Doku-
menty planistyczne / zgłaszanie 
wniosków (ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć 
prognozy oddziaływania na 
środowisko.
Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Gliwice, a w przypadku 
uwag nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta Gliwice – Ra-
da Miasta Gliwice.

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru położonego przy ul. chorzowskiej w rejonie 
dawnego zameczku Leśnego

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 17a pkt 2 ustawy 
z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 293 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 
i 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU  
z 2021 r., poz. 247), zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miasta Gliwice uchwały nr XXIII/459/2021 
z 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru poło-
żonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie dawnego 
Zameczku Leśnego.
Granice obszaru objętego uchwałą:
• określa załącznik graficzny dostępny na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
pod adresem: www.bip.gliwice.eu (Rada Mia-
sta / Uchwały Rady Miasta),

• przedstawione są w Geoportalu planistycznym 
pod adresem: 
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?perma-
link=29784405,
https://geoportal.gliwice.eu/gpt4//?perma-
link=40404347

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej 
wymienionego planu miejscowego, zgodnie 
z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. Wnioski mogą być wno-
szone w formie papierowej lub elektronicznej, 
w tym za pomocą środków komunikacji elektro- 
nicznej:
• w formie papierowej – drogą pocztową, na 

adres: Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice lub Urząd Miejski 

w Gliwicach, Wydział Planowania Przestrzen-
nego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobiście, w  Punkcie Ob-
sługi Mieszkańców – na stanowiskach informa-
cyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu,

• w formie elektronicznej – za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

• w formie elektronicznej – wniesione za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Wnioski należy składać w terminie 21 dni od 
daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – tj. do  
25 marca br.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer 
ewidencyjny działki i obręb). Do wniosku można 
dołączyć załącznik graficzny, przedstawiający lo-
kalizację wnioskowanego terenu.
Zarówno sam wniosek, jak i załącznik graficzny do 
niego (w zależności od formy dostarczenia: elek-
tronicznej lub papierowej) można przygotować 
w Geoportalu planistycznym pod adresem: (https://
msip.gliwice.eu / geoportale / Geoportal planistycz-
ny) za pomocą narzędzia Dokumenty planistyczne / 
zgłaszanie wniosków (ikona kartki papieru).
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 
pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach, w Wydziale Planowania 
Przestrzennego, codziennie z wyjątkiem sobót i dni 
świątecznych pod numerami telefonów: 32/338- 
-65-10 i 32/338-65-08, w godzinach pracy urzędu.

iNFormacja SzczeGÓŁoWa o ocHroNie DaNycH oSoBoWycH zBieraNycH przez urzĄD miejSki W GLiWicacH1

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 w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO),

2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
•  art. 17 pkt 4, 9 i 12-14,
•  art. 17 pkt 1 i 11.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane w treści wniosku lub uwagi, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane osobowe są przetwarzane.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym  przepisami prawa.
2. 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,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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 sierpnia 2019 r .

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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Tworzymy nową strategię rozwoju Gliwic 
na najbliższe 20 lat

Zapraszamy na spotkania online dla mieszkańców dzielnic, podczas których
porozmawiamy o wyzwaniach, jakie obserwujesz w swojej dzielnicy i o działaniach,
które mogą podnieść jakość życia w Gliwicach. 

4 marca 2021 r. mieszkańcy Czechowic I Łabęd, w godzinach: 17:00-19:00

9 marca 2021 r. mieszkańcy Ligoty Zabrskiej I Sośnicy, w godzinach: 17:00-19:00

12 marca 2021 r. mieszkańcy dzielnicy Baildona I Szobiszowic I Zatorza, w godzinach: 17:00-19:00

16 marca 2021 r. mieszkańcy Ostropy I Wilczego Gardła I Brzezinki I Starych Gliwic I Bojkowa | Wójtowej Wsi, w godzinach: 17:00-19:00

22 marca 2021 r. mieszkańcy  dzielnicy Kopernik I dzielnicy Obrońców Pokoju I Żernik, w godzinach: 17:00-19:00

18 marca 2021 r. mieszkańcy Sikornika I Trynku, w godzinach: 17:00-19:00

30 marca 2021 r. mieszkańcy dzielnicy Politechnika I Śródmieścia I dzielnicy Wojska Polskiego, w godzinach: 17:00-19:00

Ty też możesz włączyć się
do rozmów o przyszłości
Gliwic!

Zgłoś się do 2 dni przed wybranym terminem spotkania,
przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
gliwice2040.gliwice.eu w dziale Aktualności.

Włącz się do rozmów o przyszłości Gliwic!

(UWAGA! ZAPISY ZAKOŃCZONE)

Tworzymy nową strategię rozwoju Gliwic 
na najbliższe 20 lat

Zapraszamy na spotkania online dla mieszkańców dzielnic, podczas których
porozmawiamy o wyzwaniach, jakie obserwujesz w swojej dzielnicy i o działaniach,
które mogą podnieść jakość życia w Gliwicach. 

4 marca 2021 r. mieszkańcy Czechowic I Łabęd, w godzinach: 17:00-19:00

9 marca 2021 r. mieszkańcy Ligoty Zabrskiej I Sośnicy, w godzinach: 17:00-19:00

12 marca 2021 r. mieszkańcy dzielnicy Baildona I Szobiszowic I Zatorza, w godzinach: 17:00-19:00

16 marca 2021 r. mieszkańcy Ostropy I Wilczego Gardła I Brzezinki I Starych Gliwic I Bojkowa | Wójtowej Wsi, w godzinach: 17:00-19:00

22 marca 2021 r. mieszkańcy  dzielnicy Kopernik I dzielnicy Obrońców Pokoju I Żernik, w godzinach: 17:00-19:00

18 marca 2021 r. mieszkańcy Sikornika I Trynku, w godzinach: 17:00-19:00

30 marca 2021 r. mieszkańcy dzielnicy Politechnika I Śródmieścia I dzielnicy Wojska Polskiego, w godzinach: 17:00-19:00

Ty też możesz włączyć się
do rozmów o przyszłości
Gliwic!

Zgłoś się do 2 dni przed wybranym terminem spotkania,
przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
gliwice2040.gliwice.eu w dziale Aktualności.

Włącz się do rozmów o przyszłości Gliwic!

Tworzymy nową strategię rozwoju Gliwic 
na najbliższe 20 lat

Zapraszamy na spotkania online dla mieszkańców dzielnic, podczas których
porozmawiamy o wyzwaniach, jakie obserwujesz w swojej dzielnicy i o działaniach,
które mogą podnieść jakość życia w Gliwicach. 

4 marca 2021 r. mieszkańcy Czechowic I Łabęd, w godzinach: 17:00-19:00

9 marca 2021 r. mieszkańcy Ligoty Zabrskiej I Sośnicy, w godzinach: 17:00-19:00

12 marca 2021 r. mieszkańcy dzielnicy Baildona I Szobiszowic I Zatorza, w godzinach: 17:00-19:00

16 marca 2021 r. mieszkańcy Ostropy I Wilczego Gardła I Brzezinki I Starych Gliwic I Bojkowa | Wójtowej Wsi, w godzinach: 17:00-19:00

22 marca 2021 r. mieszkańcy  dzielnicy Kopernik I dzielnicy Obrońców Pokoju I Żernik, w godzinach: 17:00-19:00

18 marca 2021 r. mieszkańcy Sikornika I Trynku, w godzinach: 17:00-19:00

30 marca 2021 r. mieszkańcy dzielnicy Politechnika I Śródmieścia I dzielnicy Wojska Polskiego, w godzinach: 17:00-19:00

Ty też możesz włączyć się
do rozmów o przyszłości
Gliwic!

Zgłoś się do 2 dni przed wybranym terminem spotkania,
przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
gliwice2040.gliwice.eu w dziale Aktualności.

Włącz się do rozmów o przyszłości Gliwic!

https://strategia2040.gliwice.eu/

