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Budimex SA, konsorcjum firm: Warbud SA i Eurovia Polska SA oraz konsorcjum 
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło-
wego SA i PRUiM SA – te podmioty chcą wybudować w Gliwicach nowocze-
sne Centrum Przesiadkowe. Teraz czas na analizę złożonych w przetargu ofert 
i wybór tej najkorzystniejszej. Według założeń budowa CP powinna rozpocząć 
się na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.
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DRUGA STRONA W OBIEkTyWIE

Ruszyły zapisy na bezpłatną gimnastykę wodną  dla osób z dysfunkcją ruchu. Za-
jęcia są organizowane w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Spotka-
nia przeznaczone są dla osób mających kłopoty z poruszaniem się oraz szeroko 
pojętą dysfunkcją ruchu, np. cierpiące na ból kręgosłupa. Będą odbywały się od  
13 marca w każdy piątek, w godz. od 11.30 do 12.30 na basenie w Ośrodku Sporto-
wo-Rekreacyjnym przy ul. Jasnej 31. Aby wziąć udział w bezpłatnych zajęciach, należy 
się zarejestrować pod nr. tel. 32/411-99-99. Uwaga, liczba miejsc jest ograniczona, 
a zapisy już się rozpoczęły! (fot. Pixabay)

To były największe tego typu targi na Śląsku. 21 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa przyciągnęły do Areny Gliwice 7 tys. odwiedzających. Na stoiskach 
zaprezentowano najnowsze rozwiązania i technologie branży budowlanej, a wystawcy służyli fachowym doradztwem. Dla odwiedzających zorganizowano konkursy, 
prelekcje i konsultacje z ekspertami, a specjaliści z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpowiedzieli, jak uzyskać dofinansowanie 
na wymianę przestarzałego systemu grzewczego. Podczas targów nagrody w kategorii PRODUKT otrzymały firmy: XL-Tape-International z Kielc, KET Gliwice i Ventus 
z Opola, a w kategorii KREATYWNA PREZENTACJA WYROBÓW NA STOISKU: Prefabeko ze Świętochłowic, Sferado z Bielska-Białej i Studio Koloru z Gliwic. Nagrody specjalne 
przyznano Politechnice Śląskiej za nakładkę BenchMan zaprojektowaną przez prof. Klaudiusza Frossa, dziekana Wydziału Architektury, PGG Katowice i RETInvest – Zakład 
Techniki Instalacyjnej. Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa przyznano Wydziałowi Architektury Politechniki Śląskiej i Stowarzyszeniu Edukacji Budowlanej. Targi uroczyście 
otworzył Adam Neumann, prezydent Gliwic i prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej. Kolejne targi we wrześniu! (fot. UM Gliwice)

Po raz kolejny studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku pokazali się z najlepszej, 
sportowej strony. Podczas VII Zimowej Senioriady UTW, która odbyła się w Rabce- 
-Zdroju, zdobyli I miejsce i Złoty Puchar. Rywalizując w grupie 33 drużyn z Polski, 
Ukrainy i Austrii uzyskali 674 punkty i zdobyli 13 medali: 4 złote, 4 srebrne i 5 
brązowych. – Na sukcesy naszych zawodników złożyły się całoroczne systematyczne 
treningi pod kierunkiem Czesława Okońskiego, a dofinansowanie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach umożliwiło nam udział w olimpiadach i osiąganie kolejnych sukcesów 
sportowych – mówi Krystyna Jurczewska-Płońska, prezes UTW Gliwice. Studentom 
gratulujemy świetnej formy! (fot. materiały UTW)

Gimnastyka dla osób z dysfunkcją ruchuBrawo gliwiccy seniorzy!

21 Międzynarodowe Gliwickie Targi Budownictwa za nami

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

Budimex SA, konsorcjum firm: Warbud SA i Eurovia Polska SA oraz konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsię-
biorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i PRUiM SA – te podmioty chcą wybudować w Gliwicach nowoczesne Centrum 
Przesiadkowe. Teraz czas na analizę złożonych w przetargu ofert i wybór tej najkorzystniejszej. Według założeń budowa 
CP powinna rozpocząć się na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.

Wyłoniony w przetargu wy-
konawca zajmie się budową 
Centrum Przesiadkowego, prze-
budową ul. Składowej i frag-
mentu ul. Toszeckiej oraz odcinka  
ul. Tarnogórskiej.

Budowa nowoczesnego 
Centrum Przesiadkowe-
go gruntownie zmieni na 
korzyść oblicze centrum 
Gliwic, tworząc przyjazną 
przestrzeń miejską.

Nowoczesne Centrum Przesiad-
kowe powstanie na dawnych 
terenach pokolejowych i skupi 
wszystkie środki transportu 
miejskiego w jednym miejscu, 
podniesie standard obsługi 
i usprawni przemieszczanie 
się podróżnych. W ramach 
inwestycji powstanie m.in. 
nowy zadaszony dworzec au-
tobusowy wraz z budynkiem 
głównym obsługi pasażerskiej, 
usługowym budynkiem pomoc-
niczym i tunelem łączącym Cen-
trum Przesiadkowe z dworcem 
PKP oraz z południową stroną 
miasta. Będzie to nowoczesny 
obiekt, zintegrowany z dwor-
cem kolejowym systemem stacji 
autobusów miejskich, regio-

nalnych i międzynarodowych, 
z miejscami postojowymi dla 
samochodów i infrastrukturą 
rowerową (zadaszone miejsca 
postojowe, boksy dla rowerów, 
stacje napraw rowerów, przy-
gotowanie infrastruktury dla 
stacji wypożyczalni rowerów) 
oraz zapleczem komercyjnym. 

W ramach robót drogowych 
zostanie m.in. zmieniona kon-
strukcja jezdni ulic, powstaną 
chodniki i ciągi pieszo-rowero-
we, pojawi się nowe oświetlenie 

uliczne. Niezbędna będzie także 
budowa nowych i przebudowa 
istniejących sieci uzbrojenia 
terenu. Ul. Składowa zostanie 
połączona z ul. Toszecką. Nato-

miast na przedłużeniu ul. Udzie-
li zaplanowano ciąg dla pieszych 
i rowerów, łączący okolice ulic 
Kolberga i Tarnogórskiej z Cen-
trum Przesiadkowym. Miasto 
planuje także montaż instalacji 
fotowoltaicznej, która będzie 
zasilała Centrum Przesiadkowe 
w energię elektrycznej. 

W kolejnej części przedsięwzię-
cia -  po południowej stronie 
dworca - przewidziano prze-
budowę ul. Bohaterów Getta 
Warszawskiego, placu przed 
dworcem PKP, placu Piastów, 
ul. Okopowej, ul. Na Piasku 
i fragmentów ul. Jagiellońskiej, 
Piwnej i Zwycięstwa. Te prace, 
wraz z robotami towarzyszący-
mi, prowadzić będzie Zarząd 
Dróg Miejskich w Gliwicach, 
który obecnie przygotowuje 
przetarg na ten zakres prac.

Na realizację projektu „Za-
chodnia Brama Metropolii Si-
lesia – Centrum Przesiadkowe 
w Gliwicach” Miasto otrzymało 
129 mln zł dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. (mf)

kto zbuduje Centrum Przesiadkowe?

Po południowej stronie dworca 
przewidziano przebudowę ul. 

Bohaterów Getta Warszawskiego, 
placu przed dworcem PKP, placu 
Piastów, ul. Okopowej, ul. Na Pia-

sku i fragmentów ul. Jagiellońskiej, 
Piwnej i Zwycięstwa
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Trwają intensywne prace przy budowie tężni solankowej w lesie komu-
nalnym przy ul. Chorzowskiej. Prace wyszły już ponad poziom gruntu, 
trwa montaż konstrukcji. Zgodnie z planem, na solankowy relaks będzie 
można się tam wybrać w czerwcu. 
Zgodnie z projektem pracowni Mo-
dulor Architekci tężnia ma powstać 
na planie prostokąta o wymiarach 
ok. 13 m × 40 m. Będzie miała pra-
wie 8 m wysokości. Wokół powsta-
nie strefa relaksu z leżakami oraz 

reprezentacyjny ogród, w którym 
zostanie wyeksponowany rosnący 
tam dąb szypułkowy. Dodatkowo, 
zostanie posadzonych w sumie ok. 
700 krzewów, traw i ozdobnych 
bylin, m.in. trzcinniki, kostrzewy, 

winobluszcz i wrzosy. Pojawią się 
też ławki z oparciami i stojaki na 
rowery. 

Do chwili obecnej wykonano 
roboty ziemne, gotowe są 

fundamenty, zrobiono wykopy 
pod zbiornik na solankę oraz 
część instalacji. Trwa montaż 
drewnianej konstrukcji. Jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem z inhalacji będzie można 
skorzystać już w czerwcu.

W planach Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych jest również 
modernizacja alejek, w pierw-
szym etapie zostanie zbudowane 
oświetlenie na 650 metrowym 
odcinku od ul. Horsta Bienka 
do istniejącej asfaltowej drogi 
przeciwpożarowej, a także bu-
dowa parkingu. 

Przypominamy, że o ile nie ma 
przeciwwskazań medycznych, 
korzystanie z tężni solankowej 
dobrze działa na zdrowie. Pod 
wpływem słońca i wiatru rozpylo-
na solanka tworzy mgiełkę bogatą 
m.in. w jod, brom, magnez, sód, 
potas czy żelazo, dlatego przeby-
wanie w pobliżu inhalatora jest 
porównywane z dobroczynnym 
działaniem nadmorskich spacerów, 
pomaga w leczeniu chorób układu 
oddechowego, wzmacnia też sys-
tem odpornościowy, wspomaga 
leczenie nadciśnienia tętniczego 
i alergii, pomaga też wypocząć 
i zregenerować siły.  (mf)
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Tak będzie wyglądał gotowy obiekt

W lesie przy ul. Chorzowskiej  
powstaje tężnia solankowa

Tężnia w czerwcu 
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Nauka I bIzNes

Studia dualne to przyszłość! 

Już w kwietniu rozpocznie działalność ultranowo-
czesne centrum logistyczne Amazon w Gliwicach. 
Rekrutacja na tysiąc miejsc pracy w halach przy  
ul. Bojkowskiej już się rozpoczęła. 
Hale przy ul. Bojkowskiej to 
największy w Polsce obiekt lo-
gistyczny Amazon, wiodący pod 
względem zastosowania roboty-
zacji – w czteropoziomowym bu-
dynku o powierzchni 210 tys. m2  
ma pracować prawie 4 tys. 
robotów, które pomogą w skła-
dowaniu produktów na półkach 
i kompletowaniu zamówień. To 
rozwiązanie pozwoli na efektyw-
niejsze wykorzystanie przestrze-
ni magazynowej, a dodatkowo 
ograniczy czas przygotowania 
zamówień do wysyłki. 

Nowe Centrum Logistyki  
E-Commerce Amazon oferuje 
pracę specjalistom na stano-
wiskach kierowniczych, m.in. 
w finansach, HR, logistyce 
i inżynierii, ale też na stanowi-
skach poziomu początkowego.
Szczegółowe informacje doty-
czące ofert pracy i warunków 
zatrudnienia można znaleźć 
na stronach internetowych  
www.pracujwamazon.pl oraz 
www.amazon.jobs/gliwice.  
 
 (mf)

Amazon w Gliwicach – tysiąc nowych miejsc pracy

Studia dualne to nowoczesny model kształcenia łączący tradycyjne zajęcia akademickie z pracą zawodową, dzięki czemu 
ich absolwenci lepiej radzą sobie na rynku pracy. Politechnika Śląska, pionier kształcenia dualnego w Polsce, cyklicznie 
dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi ośrodkami akademickimi, w ramach kolejnych edycji konferencji Edukacja 
Dualna – EDUAL „Studia dualne odpowiedzią na potrzeby Przemysłu 4.0”. Miasto Gliwice po raz kolejny było partnerem 
tego wydarzenia.

2 marca przedstawiciele śro-
dowisk akademickich, biznesu, 
władz samorządowych i cen-
tralnych dyskutowali na Poli-
technice Śląskiej o najbardziej 
optymalnym modelu i formach 
kształcenia studentów. Swoje 
spostrzeżenia przedstawiali 
również młodzi adepci kształ-
cenia dualnego - w bieżącym 
roku akademickim taki program 
kształcenia jest prowadzony na 
pięciu kierunkach PŚ (mechanika 
i budowa maszyn, inżynieria ma-
teriałowa, logistyka, transport 
kolejowy, mechatronika). 

W uroczystej inauguracji IV edycji 
konferencji EDUAL udział wzięli 
m.in.: Ewa Weber, zastępca pre-
zydenta Gliwic, prof. Arkadiusz 
Mężyk, rektor Politechniki Ślą-
skiej, dr Janusz Michałek, prezes 
zarządu Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Anna 
Budzanowska z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Wykład 
specjalny wygłosił Sebastian Kawa, 
piętnastokrotny mistrz świata 
w konkurencjach szybowcowych.

– Poprzednie trzy edycje konfe-
rencji dotyczyły modeli kształce-
nia dualnego, dyskutowaliśmy 
w gronie specjalistów z różnych 
krajów i różnych uczelni, jak 
to kształcenie zorganizować. 
Ta edycja poświęcona jest już 
wnioskom płynącym z czterech 
lat prowadzenia programu na 
Politechnice Śląskiej. Przygo-
towujemy się do wypuszcze-
nia pierwszych absolwentów 
studiów dualnych – mówił JM 

Rektor prof. Arkadiusz Mężyk 
podczas uroczystej inauguracji 
konferencji.

Dr Janusz Michałek, Prezes Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, przypomniał o współ-
pracy Strefy z uczelnią w zakresie 
kształcenia dualnego. – Pierwsze 
studia dualne zorganizowano kilka 
lat temu na Politechnice Śląskiej 
wspólnie z KSSE. Dzisiaj to jest 
standard, mamy m.in. Śląskie 
Centrum Kompetencji Przemysłu 
4.0, Polsko-Niemieckie Centrum 
Hybrydowych Konstrukcji Lekkich. 
Od tego roku startujemy również 
z prestiżowym projektem MBA 
wspólnie z Politechniką Śląską. 
Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo 
ważna jest dzisiaj wykwalifikowa-
na kadra. 

Miasto również kładzie nacisk 
na kształcenie zawodowe, 
wspiera system dualny poprzez 
klasy patronackie w szkołach 
średnich, realizuje również 

wspólnie z Politechniką Śląską 
projekty edukacyjne, pozwalają-
ce uczniom rozwijać zaintereso-
wania, uczestniczyć w pokazach 
naukowych czy laboratoryjnych. 
– Zależy nam, by nasi uczniowie 
i absolwenci byli wyposażeni 
w wiedzę teoretyczną, ale też 
byli przygotowani do praktycz-
nego wykonywania zawodu. 
Nasze działania skupione są na 
współpracy samorządu, bizne-
su i nauki, która jest kluczowa 
dla rozwoju gospodarki i dla 
samorządu – mówiła podczas 
konferencji Ewa Weber, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Konferencja Edukacja Dualna 
– EDUAL. „Studia dualne odpo-
wiedzią na potrzeby Przemysłu 
4.0” została zorganizowana 
przez Politechnikę Śląską wraz 
z Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną SA pod patrona-
tem ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Wydarzeniu towa-
rzyszyły Inżynierskie Targi Pracy 
i Przedsiębiorczości. Dwudzie-
sta druga odsłona wydarzenia 

przyciągnęła tłumy studentów, 
absolwentów i pracowników 
naukowych Politechniki Śląskiej 
oraz innych uczelni wyższych, 
a także uczniów szkół średnich 
podejmujących decyzje o wybo-
rze ścieżki edukacyjnej i zawodo-
wej. (mf)
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z mIasta

W minionych wyborach w pięciu dzielnicach nie udało 
się wyłonić dzielnicowych radnych. Nic straconego – sta-
tuty dzielnic umożliwiają przeprowadzenie ponownych 
wyborów w trakcie kadencji. Wystarczy złożyć wniosek 
podpisany przez 200 mieszkańców dzielnicy.

7 kwietnia 2019 r. odbyły się 
wybory do rad dzielnic kadencji 
2019-2024. Wyłonionych zostało 
wówczas szesnaście rad. W Cze-
chowicach, Ligocie Zabrskiej, 
Politechnice, Szobiszowicach 
i Wójtowej Wsi nie udało się 
wybrać dzielnicowych radnych, 
ponieważ nie zarejestrowano wy-
maganej liczby 15 kandydatów.

Warto wiedzieć, że statuty 
dzielnic umożliwiają przepro-
wadzenie ponownych wyborów 
w trakcie kadencji. Warunkiem 
rozpoczęcia procedury wy-
borczej jest złożenie wniosku 
o przeprowadzenie takich 
wyborów, podpisanego przez 
co najmniej 200 mieszkańców 
danej dzielnicy. Wnioskujący mu-
szą podać swoje imię i nazwisko, 
adres zamieszkania (z podaniem 
ulicy, numeru domu i mieszkania) 
oraz nr PESEL.

Należy pamiętać, że osoby podpi-
sujące wniosek muszą być wpisa-
ne do stałego rejestru wyborców 
w dzielnicy, najpóźniej w dniu 
złożenia wniosku w Urzędzie Miej-
skim. Wpisu do rejestru można 
dokonać w Wydziale Spraw Oby-
watelskich (pok. 221 lub 218 na 
II piętrze Urzędu Miejskiego przy  
ul. Zwycięstwa 21). 

Wzór wniosku o przeprowa-
dzenie ponownych wyborów 
do rad dzielnic kadencji 2019- 
-2024 można znaleźć na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego (bip.gliwice.
eu) w dziale Samorząd, w za-
kładce Rady Dzielnic. 

Wnioski można składać do 7 
kwietnia br. w Biurze Obsługi 
Interesantów UM lub w Biurze 
Rady Miasta (budynek UM  
przy ul. Zwycięstwa 21, I piętro, 
pok. 136).  (BR/ap)

Podczas spotkania kierownictwa miasta z przedstawicielami rad dzielnic, prezy-
dent Adam Neumann podkreślił rolę współpracy na linii mieszkańcy – miasto. 
Zapewnił, że dialog z mieszkańcami to istotny element efektywnej polityki rozwo-
jowej miasta, a rady dzielnic stanowią naturalną płaszczyznę dla tego dialogu. Dla 
miasta niezwykle ważna jest aktywna współpraca gliwiczan z radami, ponieważ 
dzięki temu mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój Gliwic. 

Wszelka aktywność obywa-
telska, szczególnie w zakresie 
tak ważnych dla mieszkańców 
zagadnień jak np. zagospoda-
rowanie przestrzenne, ład archi-
tektoniczny, zieleń w przestrzeni 
miejskiej, dostępność oferty re-
kreacyjno-kulturalnej czy orga-
nizacja komunikacji w mieście, 
najefektywniej działa poprzez 
lokalnych przedstawicieli. 
W większości gliwickich dziel-
nic funkcjonują rady, w których 
działają mieszkańcy najbardziej 
zaangażowani w życie swojej 
najbliższej okolicy. Nie ulega 
wątpliwości, że to właśnie radni 
dzielnicowi wiedzą najlepiej z ja-
kimi problemami boryka się ich 
społeczność, znają najpilniejsze 
potrzeby mieszkańców oraz 
bieżące tematy wymagające 
natychmiastowych rozwiązań. 

Rady dzielnic dysponują loka-
lami na swoje spotkania, mogą 
składać wnioski o zakupy mate-

riałów niezbędnych do swojej 
działalności, organizować lokalne 
wydarzenia integrujące miesz-
kańców. Informacje na temat 
rad można znaleźć na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego, w dziale Sa-
morząd, w zakładce Rady Dziel-
nic (bezpośredni link: bip.gliwice.
eu/samorzad/rady_dzielnic). 
Znajduje się tam interaktywna 
mapa Gliwic – wystarczy kliknąć 
w nazwę dzielnicy, by rozwinęła 
się lista dzielnicowych radnych, 
wraz z danymi kontaktowymi.

Z punktu widzenia miasta 
najważniejszą kompetencją 
rad dzielnic jest głos doradczy 
w sprawach inwestycji i projek-
tów miejskich realizowanych na 
ich terenie. Zgodnie z obowiązu-
jącym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta, rady są informowane 
o wszelkich takich przedsięwzię-
ciach, a ich stanowiska i opinie są 
uważnie analizowane. 

Ważnym miejscem dialogu 
z mieszkańcami, przedsiębior-
cami oraz innymi środowiskami 
funkcjonującymi w Gliwicach 
są również komisje stałe Rady 
Miasta. Radni pracujący w ko-
misjach obradują na otwartych 
posiedzeniach, w których ak-
tywny udział mogą brać wszyscy 
mieszkańcy, także przedstawiciele 
instytucji czy stowarzyszeń. War-
to wiedzieć, że w posiedzeniach 
komisji Rady Miasta biorą udział 
również naczelnicy wydziałów 
oraz członkowie kierownictwa 
miasta. Obok prac dotyczących 
konkretnych projektów uchwał 
mogą odbywać się tam dyskusje 
problemowe. Informacja o po-
siedzeniach komisji stałych Rady 
Miasta jest dostępna na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego, w dziale Sa-
morząd, w zakładce Rada Miasta 
(bezpośredni link: bip.gliwice.eu/
samorzad/rada_miasta).  
 (mh/lor)

Wybory do  
rad dzielnic

Polityka dialogu
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28 lutego do grona gliwickich stulatek dołączyła Danuta Pankow. Życzenia 
od prezydenta Gliwic i urodzinowy bukiet kwiatów przekazała jubilatce 
reprezentacja Urzędu Stanu Cywilnego. My również życzymy Pani Danucie 
wszystkiego najlepszego!
Danuta Pankow pochodzi ze Lwo-
wa, gdzie spędziła dzieciństwo 
i wczesną młodość. W Gliwicach 
mieszka już 70 lat, wybrała je 
z powodu chęci studiowania na 
Politechnice Śląskiej. W naszym 
mieście założyła rodzinę, urodziła 

córkę. Po ukończeniu studiów na 
Wydziale Chemicznym PŚ, aż do 
emerytury pracowała w Instytu-
cie Farb i Lakierów. 

Od kilku lat jest wdową pod 
troskliwą opieką córki i zięcia. 

Jest w bardzo dobrej kondycji, 
pełna optymizmu, chętnie dzieli 
się wspomnieniami, a pamięć 
ma doskonałą. Lubi turystykę 
górską i swój ogródek. Problemy 
ze wzrokiem sprawiły że stała się 
miłośniczką radia.  (ap)

Wszystkiego  
najlepszego!

W maju na ulicach Gliwic powinno pojawić się mi-
nimum 200 rowerów miejskich tzw. IV generacji 
– z monitoringiem pozycji GPS. Miasto ogłosiło 
przetarg na zorganizowanie, zarządzanie i eksplo-
atację systemu wypożyczalni. 

Rowery IV generacji  
wyjadą na gliwickie  
ulice

Rowery będzie można wypoży-
czać i oddawać bezpośrednio 
z poziomu aplikacji, jednak 
– ze względów porządkowych 
– tylko w obrębie stacji. Każda 
wyposażona będzie w stojaki 
umożliwiające zaparkowanie 
rowerów oraz panel informa-
cyjny ze wskazaniem lokalizacji 
stacji oraz skróconą instrukcją 
rejestracji w systemie i wypo-
życzania rowerów. Lokalizacje 
stacji nie są jeszcze określone. 
Najprawdopodobniej niektóre 
z nich pokryją się z dotychcza-
sowymi. 

Jednoślady będą wypo-
sażone m.in. w system 
GPS, który umożliwi 
dokładne zlokalizowanie 
miejsca pozostawienia 
roweru.

Oferty w przetargu na organiza-
cję, zarządzanie i eksploatację 
systemu miejskich wypożyczalni 
rowerów: Gliwicki Rower Miej-
ski można składać do 9 marca 
do godziny 10.00.  (mf)
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https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rady_dzielnic
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rada_miasta
https://bip.gliwice.eu/samorzad/rada_miasta
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W 17. kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 
Piast Gliwice przegrał przed własną publicznością z Gat-
tą Zduńska Wola 1:2. Premierową bramkę w barwach 
Piasta zdobył w tym spotkaniu Mateusz Mrowiec. Dla 
gości trafiali Michał Szymczak i Daniel krawczyk.
Pierwszy gol padł na początku 
11. minuty, trochę przypadkowo 
dla Piasta. Autorem tego trafie-
nia został Mateusz Mrowiec, dla 
którego była to pierwsza bramka 
w niebiesko-czerwonych barwach. 
Niedługo jednak gospodarze cieszyli 
się z prowadzenia. W 13. minucie, 
po faulu Czyszka, goście sprytnie 
rozegrali rzut wolny, po którym 
Szymczak umieścił piłkę w siatce. 

W drugą część meczu lepiej weszli 
podopieczni Orlando Duarte. Już na 
samym początku najpierw Solecki 
stanął przed szansą zmiany wyniku, 
a w 27. minucie Marciniak powal-
czył ofiarnie o piłkę dla Krawczyka 

i to zawodnicy Gatty cieszyli się 
z gola. Zaraz potem Orlando Duar-
te zdecydował się na grę z lotnym 
bramkarzem, czym zaskoczył trochę 
gości. Nie przełożyło się to jednak 
na gola, choć cały czas trwało ob-
lężenie bramki pilnowanej przez 
Dariusza Słowińskiego, który bronił 
jak w transie. To jemu w główniej 
mierze Gatta zawdzięcza to, że z Gli-
wic wyjechała z trzema punktami. 
W ostatnich 10 minutach meczu 
gliwiczanie praktycznie nie schodzili 
z połowy gości, co rzadko się zdarza 
w futsalu. Nie zdołali jednak zdobyć 
gola, który dałby im choćby remis, 
na który bez wątpienia zasłużyli. 
 (Piast Gliwice/ap)

W ostatnim rozgrywanym w Gliwicach meczu rundy zasadniczej siatkarki AZS 
Politechniki Śląskiej przegrały z Uni Opole 1:3. Mimo porażki Akademiczki z Gliwic 
mają jeszcze szanse na zakończenie rundy zasadniczej na siódmej lokacie, muszą 
jednak w Poznaniu zdobyć przynajmniej dwa punkty.
Choć walka była zacięta, pierwsze-
go i drugiego seta opolanki wygra-
ły dość przekonywająco. Trzecia 
odsłona również źle się zaczęła dla 
gliwiczanek, ale po przekonującym 
zrywie udało im się zdobyć aż pięć 
punktów z rzędu. 

Opolanki prowadziły wyrów-
naną grę i w końcówce zdołały 
doprowadzić do stanu 24:23, 
ale 25. punkt wywalczyły sobie 
miejscowe. 

W czwartej, jak się okazało ostat-
niej odsłonie gliwiczanki długo 
prowadziły. Losy tej partii i całego 
meczu odwróciły się, gdy trener 
Uni wziął czas. Wtedy powoli 
opolanki zaczęły doganiać go-
spodynie, odskoczyły najpierw na 
dwa punkty, a w kulminacyjnym 
momencie prowadziły 24:19. 
Miejscowym udało się jeszcze 
zdobyć dwa oczka, ale to było 
wszystko. Trzy punkty pojechały 
do Opola.  (AZS Gliwice/ap)

Po trzech tygodniach GTk 
Gliwice wróciło na par-
kiety Energa Basket Liga. 
Meczem z Treflem Sopot 
rozpoczęło serię czterech 
kolejnych gier na własnym 
parkiecie. Niestety, zaled-
wie kilka minut dobrej dys-
pozycji Trefla wstrząsnęło 
gliwiczanami. Doznali bo-
lesnej porażki i jedyne co 
im pozostało w tym sezo-
nie, to walka o zachowanie  
ligowego bytu.

Mecz z zespołem z Pomorza 
zawodnicy GTK rozpoczęli w do-
brym stylu. W szczególności 
wyróżniał się Kacper Radwański, 
który zastąpił w pierwszej piątce 
kontuzjowanego Brandona Tab-
ba. Przez dwie kwarty gra była 
wyrównana, niestety pod koniec 
trzeciej Trefl zaczął wyraźnie do-
minować. Gliwiczan próbował 
poderwać do walki Henson, który 
w szybkim tempie zdobył osiem 
punktów, ale po drugiej stronie 

parkietu równie skuteczny był 
Łukasz Kolenda i ustalił wynik 
trzeciej kwarty na 58:73. 

Czwartą kwartę dobrze rozpoczął 
Szlachetka, ale i na to Trefl miał 
odpowiedź w postaci Camerona 
Ayersa. Snajper gości trafiał kolej-
ne rzuty z dystansu, a w między-
czasie pod koszem nadal nie do 
zatrzymania był Leończyk. GTK 
zupełnie się pogubiło, a większość 
zawodników straciła ochotę na 

walkę z rywalem, któremu w tym 
dniu wychodziło praktycznie 
wszystko. Ostatecznie sopocia-
nie zdobyli w Gliwicach aż 99 
punktów, podczas gdy miejscowi 
zapisali na swoim koncie zaledwie 
71 „oczek” i doznali najwyższej 
porażki w tym sezonie na wła-
snym parkiecie.

Za tydzień do Gliwic przyjeżdża 
mistrz Polski, Anwil Włocławek. 
 (GTK/ap)

Gatta górą  
w Gliwicach

Trzy punkty pojechały do Opola

Totalna dominacja Trefla

– Mam za sobą bardzo udaną 
połowę sezonu, ale doszedłem 
do takiego momentu, w którym 
uznałem, że potrzebuję zmian. 
Chciałem się znaleźć w Gliwi-
cach i podpisać kontrakt z Pia-
stem. Mam nadzieję, że będę 
mógł znacząco pomóc zespołowi 
w odnoszeniu dobrych wyników 
– powiedział Kristopher Vida po 
podpisaniu umowy.

Kristopher Vida grał w DAC 
Dunajska Streda od lipca 2016 
roku. W tym czasie w barwach 
słowackiego klubu rozegrał 
łącznie 124 spotkania, w któ-

rych zdobył 32 bramki oraz 
zanotował 18 asyst. Wcze-
śniej 24-latek grał w De 
Graafschap Doetinchem 
oraz FC Twente. Swoją pił-
karską karierę rozpoczynał 
w młodzieżowych klubach 
na Węgrzech, m.in. w Bu-
dapest Honved FC czy Vasas 
FC.

– Zdecydowałem się na trans-
fer, ponieważ to bardzo dobry 
klub i aktualny mistrz Polski. 
Znaczenie ma również fakt, 
że Piast mocno o mnie zabie-
gał. To sygnał, że mogę czuć 

się potrzebny i chciałbym się 
za to odwdzięczyć na boisku 
– dodał nowy zawodnik Nie-
biesko-Czerwonych.

 (GKS Piast/kik)

Nowy zawodnik

PIąTEk 6 MARCA
 ■ godz. 19.00: mecz koszykówki: GTK Gliwice – ANWIL Wło-

cławek (mała hala Areny Gliwice, ul. Akademicka 50). Orga-
nizator: Arena Operator sp. z o.o.

sObOta 7 maRca
 ■ godz. 12.00: Pierwszy krok bokserski (sala bokserska przy 

ul. Kozielskiej 1). Organizator: Gliwicki Uczniowski Klub 
Sportowy „CARBO”.

 ■ godz. 18.00: mecz Ekstraklasy futsalu: GSF Gliwice – Red 
Dragons Pniewy (hala widowiskowo-sportowa przy ul. Ja-
snej 31). Organizator: Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu

NIEDZIELA 8 MARCA
 ■ godz. 17.00: mecz I ligi futsalu: Sośnica Gliwice – AZS Wro-

cław (hala widowiskowo-sportowa przy ul. Jasnej 31).Orga-
nizator: KS Sośnica Gliwice

 ■ godz. 18.00: mecz I ligi piłki ręcznej kobiet: SPR Gliwice – 
MKS Karkonosze-Jelenia Góra (hala widowiskowo-sporto-
wa przy ul. Chorzowskiej 5). Organizator: Stowarzyszenie 
Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice.

ŚRODA 11 MARCA
 ■ godz. 9.30: 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open – między-

narodowy turniej tenisa stołowego (mała hala Areny Gliwice, ul. 
Akademicka 50). Organizator: Polski Związek Tenisa Stołowego

 ■ godz. 18.00: Mecz ćwierćfinałowy siatkarskiej Ligi Mistrzów, 
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Kuzbass Kemerovo (Arena Gliwice, 
ul. Akademicka 50)

SPORTOWE
           KALENDARIUM

 kristopher Vida
pomocnik
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kristopher Vida, 24-letni skrzydłowy, podpisał kon-
trakt, który związał go z Niebiesko-Czerwonymi do 30 
czerwca 2023 roku. Węgier trafił do Gliwic na zasadzie 
transferu definitywnego z DAC Dunajska Streda.
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kultuRa

Gorący festiwal na ostatnie dni kalendarzowej zimy – to nasza propozycja na 
sobotę 14 marca. W klubie studenckim Spirala rozbujają was między innymi 
zespoły Tabu i koniec Świata.
Festiwal Winter Reggae to najstarszy 
festiwal w Gliwicach i zarazem jeden 
z najstarszych w Polsce. Pierwsza 
edycja odbyła się w 1985 roku 
w klubie studenckim Gwarek. Zimo-
we reggae zawsze było otwarte na 
inne gatunki muzyczne. Nie inaczej 
będzie podczas tegorocznej edycji.

Impreza rozkręci się na dwóch 
scenach. Na dużej będą królować 
grupy Tabu oraz koniec Świata. 
Wystąpi także Strojnowy pod wo-
dzą Piotra „Struny” Strojnowskiego, 
założyciela legendarnego zespołu 
Daab. Folkowe elementy przemycą 
chłopaki z kapeli Radykalna Wieś. 
Muzycy sami określają swój projekt 
jako „punk-wioskowy”. Na dużej 
scenie wystąpi także grupa yelram.

A kto zagra na małej scenie? Didżeje, 
którzy spróbują uleczyć was tańcem. 

Pod szyldem Rehabillidancehall za-
grają: Splendid sound, Dancehall 
Masak-Rah, Pozyton Sound, yardee 
crew i Tun Up Sound. Impreza roz-
pocznie się 14 marca o godz. 18.00 
w Spirali (Centrum Kultury Studenc-
kiej „Mrowisko”, ul. Pszczyńska 85).

Organizatorem festiwalu Winter 
Reggae jest Stowarzyszenie GTW. 
Projekt jest dofinansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice. Bilety można 
kupić w kasie Mrowiska w cenie  
40 zł w przedsprzedaży oraz za  
50 zł w dniu imprezy.  (mm)

CO? GDZIE? KIEDY?
czwaRtek 5 maRca

 ■ godz. 16.30: „Włącz – wyłącz tablet” – warsztaty z cy-
klu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Bibliofo-
rum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

 ■ godz. 17.00: „Od Mazowieckiego do Suchockiej” – 
wykład prof. Antoniego Dudka z cyklu „Czytanie hi-
storii”, Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 19.00: Marcin Sójka – koncert, Centrum Edu-
kacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej (ul. Konar-
skiego 18b)

 ■ godz. 20.00: David Kollar / Zbigniew Chojnacki / Michal 
Kořan i Kuba Seguin Trio – koncerty w ramach Jazzbu-
sa, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

PIąTEk 6 MARCA
 ■ godz. 16.00: „Kwiaty na Dzień Kobiet” – warsztaty 

plastyczne, Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach 
(ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 17.00: „Wielobarwny rozmach” – wykład Ewy 
Pokorskiej-Ożóg z cyklu „Inny modernizm. Secesja”, 
Willa Caro (ul. Dolnych Wałów 8a)

 ■ godz. 17.00: „Abstrakcje” – wernisaż wystawy gru-
py Connect, Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Perkoza 12)

 ■ godz. 17.30: „Piękno natury” – wernisaż wystawy 
Jadwigi Borczuch, Centrum Organizacji Kulturalnych 
„Perełka” (ul. Studzienna 6)

 ■ godz. 18.30: „Ożenek”, reż. A. Smoliński – spektakl 
teatru Magazyn, teatr Stara Kotłownia (Młodzieżowy 
Dom Kultury w Gliwicach, ul. Barlickiego 3)

 ■ godz. 18.30: „Wspomnienie lata”, reż. A. Guziński – pro-
jekcja filmowa, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 19.00: „Hannah. Nieznana historia buddyzmu”, 
reż. M. G. Kessler – projekcja filmowa i wykład Karola 
Ślęczka, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 20.00: Mów i Yumi Ito – koncerty w ramach Ja-
zzbusa, Centrum Kultury Jazovia (Rynek 10)

sObOta 7 maRca
 ■ godz. 11.00 i 13.00: „Gliwice – miasto wielu kultur” 

– zajęcia z cyklu „Mały muzealnik poznaje Gliwice”, 
Zamek Piastowski (ul. Pod Murami 2)

 ■ godz. 19.00: James Blunt, Emily Roberts – koncerty, 
Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)

 ■ godz. 20.00: Inwardness i Izabella Effenberg / Anton 
Mangold – koncerty w ramach Jazzbusa, Centrum 
Kultury Jazovia (Rynek 10)

NIEDZIELA 8 MARCA
 ■ godz. 10.30 i 12.00: „Książka to mądry przyjaciel” – 

Bajtel klub, Dom Pamięci Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14)

 ■ godz. 16.00: „Giselle”, reż. A. Ratmański – transmi-
sja z cyklu „Balet Teatru Bolszoj”, Scena Bajka – Kino 
Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 16.00: Dzień Kobiet z Kabaretem Czesuaf, Centrum 
Kultury Studenckiej „Mrowisko” (ul. Pszczyńska 85)

 ■ godz. 16.15: „Jakub, Mimmi i gadające psy”, reż. E. 
Jansons – Kinowy podwieczorek dla całej rodziny, 
Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 17.30: „#Jestemsilnabo” – wernisaż wystawy 
Marty Frej, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: Highway – koncert, Ibu (ul. Matejki 6)
 ■ godz. 19.00: „Żywot Mariana” – występ Kabaretu 

Neo-Nówka, Arena Gliwice (ul. Akademicka 50)
 ■ godz. 19.00: „Szmery w sercu” – performans muzycz-

ny Siksy, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

PONIEDZIAłEk 9 MARCA
 ■ godz. 17.00: „Lustereczko, powiedz przecie” – spo-

tkanie ze stylistką, Filia nr 30 Miejskiej Biblioteki  
Publicznej w Gliwicach (ul. Partyzantów 25)

WTOREk 10 MARCA
 ■ godz. 17.00: „Kiedy pozwolić, kiedy zabronić” – warszta-

ty z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, Biblio-
forum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

ŚRODA 11 MARCA
 ■ godz. 17.00: „Ważki w srebrze zaklęte” – warsztaty 

z cyklu „Biblioteka Art”, Filia nr 17 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Spółdzielcza 33a)

 ■ godz. 17.00: spotkanie z Olgą Paleczną z cyklu „Cieka-
wi gliwiczanie”, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 17.30: warsztaty tradycyjnego zdobienia kartek 
wielkanocnych techniką drapaną, Stacja Artystyczna 
Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Komputer w wychowaniu dziecka” – 
warsztaty z cyklu „Sztuka lepszego życia – czytając siebie”, 
Biblioforum (Centrum Handlowe Forum, ul. Lipowa 1)

kultura.gliwice.eu

Reggae na koniec zimy

kobiety  
górą!

W Stacji Artystycznej Rynek 
będziemy świętować Dzień 
kobiet w otoczeniu sztuki.  
8 marca odbędzie się wer-
nisaż wystawy Marty Frej  
i występ Siksy.
O godz. 17.30 zostanie otwarta 
ekspozycja memów Marty Frej. 
Motywem przewodnim prac jest 
zdanie „Jestem silna, bo...”. Wystawę 
uzupełnią wpisy widzów, którzy na 
ścianach będą komentować  grafiki 
aż do końca wystawy – 1 kwietnia.

– Nie spodziewałam się, że po-
czuję taką siłę, kiedy stanę przed 
tymi wszystkimi portretami i zro-
zumiem o co w tym wszystkim 
chodzi. Tylko ja mogę swą siłę 
dostrzec, nazwać i z niej korzystać 
– mówi Marta Frej.

O godz. 19.00 rozpocznie się per-
formans muzyczny Siksy. Przez 
niektórych nazywana „Agnieszką 
Osiecką polskiego undergroundu” 

serwuje słuchaczom elektroniczne 
„Szmery w sercu”. Wstęp na kon-
cert jest wolny. 
 (mm)

Do Wielkanocy zostało jeszcze dużo czasu – w sam raz tyle, żeby własnoręcznie wyrzeźbić 
świąteczne ozdoby. Na warsztaty artystyczne zapraszają ceramicy.
Pierwsze zajęcia rzeźbienia 
w glinie zaplanowano na sobotę 
7 marca. Warsztaty będą odby-
wać się w soboty i niedziele do 
końca marca. Adepci ceramiki 
wyczarują ozdoby na wielkanocne 
stoły: zajączki, baranki i jajeczka.  
– Zachęcamy do stworzenia pięk-
nych przedmiotów z gliny, które 
będą dopełnieniem świątecznego 
nastroju – mówi Aleksandra Kwo-
lek, artystka, która poprowadzi 
warsztaty.

Spotkania z gliną będą się odbywać 
w Pracowni Rzeźby i Ceramiki (ul. 
Ziemowita 1) między godz. 12.00 
a 14.00. Organizatorem jest Sto-
warzyszenie Forum Ceramików. 

Udział w warsztatach jest płatny. 
Zapisy i szczegółowe informacje są 
dostępne mejlowo (artceramika@
gmail.com) i telefonicznie (608-724-
022). (mm)

Baranki z gliny
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kOmuNIkaty

W ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gliwicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nastąpiła zmiana systemu organizacyjnego. Polega ona na 
rozdzieleniu zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług. 

W związku z powyższym w Ośrodku Pomocy Społecznej wyodrębniono trzy zespoły:

1. Zespół do spraw pierwszego kontaktu
Osoby zgłaszające się po raz pierwszy do Ośrodka Pomocy Społecznej za-
praszamy do Zespołu Pierwszego kontaktu, który usytuowany jest przy 
ul. Górnych Wałów 9, na parterze w pokoju nr 7 (nr tel.: 32/335-96-08). 
Zapraszamy w godzinach: poniedziałek 9.00–12.00 i 12.30–16.30, wtorek, 
środa i czwartek 8.00–12.00 i 12.30–14.00, piątek 8.00–12.00 i 12.30–13.00 
(UWAGA: przerwa 12.00–12.30)

Zespół do spraw pierwszego kontaktu zajmuje się:
• Przyjmowaniem osób zgłaszających się po raz pierwszy do Ośrodka
• Udzielaniem pomocy, informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych
• Udzielaniem wsparcia osobom w trudnej sytuacji przez skierowanie do wła-

ściwych instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych 
• Ustalaniem oczekiwań osób/rodzin dotyczących świadczeń pomocy społecznej
• Pomocą w sformułowaniu wniosku o przyznanie świadczeń pomocy społecznej
• Przyjmowaniem wniosków i wydawaniem zaświadczeń o korzystaniu z pomocy
• Wydawaniem skierowań potrzebnych do skorzystania z innych form pomocy 

(m.in. program FEAD)

2. Zespół do spraw świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną 
Osoby, które korzystają już ze wsparcia w postaci świadczeń z zakresu pomocy 
społecznej zapraszamy do najbliższych zespołów zgodnie z następującym 
schematem: 

Osoby korzystające dotychczas ze wsparcia Filii nr 1 przy ul. Reymonta 18 
oraz ul. Krzywej 2/4 zapraszamy do siedziby Zespołu przy ul. Reymonta 
18, nr tel.: 32/230-73-75. 
Osoby korzystające dotychczas ze wsparcia Filii nr 2 przy ul. Dziewanny 2 
oraz ul. Fiołkowej 26 zapraszamy do siedziby Zespołu przy ul. Dziewanny 2,  
nr tel.: 32/279-00-25. 

Natomiast osoby korzystające dotychczas ze wsparcia Filii nr 4 przy  
ul. Ziemowita 1 oraz Filii nr 3 przy ul. Bojkowskiej 20 zapraszamy do siedziby 
Zespołu przy ul. Ziemowita 1, nr tel.: 32/335-96-72.

Pracownicy powyższych zespołów dostępni są w godzinach: poniedziałek 
9.00–11.00 i 15.00–16.30, wtorek, środa i piątek 8.00–10.00, czwartek 
13.00–15.00

3. Zespół do spraw pracy socjalnej i usług, który dzieli się m.in. na zespoły 
specjalizujące się w następujących dziedzinach:
• Zespół do spraw wsparcia i aktywizacji osób i rodzin. Znajduje się przy  

ul. Ziemowita 1 (nr tel.: 32/335-96-76). Czynny w godzinach: poniedziałek 9.00–
11.00 i 15.00–16.30, wtorek, środa i piątek 8.00–10.00, czwartek 13.00–15.00.

• Zespół do spraw bezdomności i zagrożenia bezdomnością mieści się przy  
ul. Reymonta 18 (nr tel.: 32/335-42-50) i ul. Bł. Czesława 36 (nr tel.: 32/335-
96-81). Czynny w godzinach: poniedziałek 9.00–11.00 i 15.00–16.30, wtorek, 
środa i piątek 8.00–10.00, czwartek 13.00–15.00.

• Zespół do spraw osób z niepełnosprawnością, długotrwale chorych i uza-
leżnionych znajduje się przy ul. Bojkowskiej 20, p. I (nr tel.: 32/232-09-04). 
Czynny w godzinach: poniedziałek 9.00–11.00 i 15.00–16.30, wtorek, środa 
i piątek 8.00–10.00, czwartek 13.00–15.00

• Zespół do spraw przeciwdziałania przemocy, kryzysom, trudnościom opiekuń-
czo-wychowawczym mieści się przy ul. Fiołkowej 26 (nr tel.: 32/231-60-12). 
Czynny w godzinach: poniedziałek 9.00–11.00 i 15.00–16.30, wtorek, środa 
i piątek 8.00–10.00, czwartek 13.00–15.00.

Osoby doświadczające przemocy lub osoby znajdujące się w innej sytuacji kryzy-
sowej mogą zwrócić się o pomoc do Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajdującego 
się przy ul. Sikorskiego 134 (nr tel. 32/335-53-40), czynnego przez cały rok 24 
godziny na dobę. Przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej działa Hostel dla osób 
doświadczających przemocy domowej oraz Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi 
i Kobiet w Ciąży. Celem pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest natychmiastowa, 
doraźna pomoc osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej. 

Wdrożone usprawnienia organizacyjne wpłyną na poprawę jakości pracy Ośrodka oraz na podniesienie jakości życia najbardziej potrzebujących mieszkańców Gliwic.

Ośrodek Pomocy Społecznej
zmieniamy się dla Państwa

26 lutego prezydent Gliwic i członkowie kierownictwa miasta spotkali się ze Zbigniewem Bożkiem, Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach oraz Tomaszem Wójcikiem, dyrektorem Centrum Ratownictwa 
Gliwice. Dyrektor Bożek przedstawił informację o działaniach państwowych służb sanitarno-epidemiologicznych 
podejmowanych w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa. Prezydent Adam Neumann zadeklarował 
pełną gotowość miasta Gliwice do współpracy z administracją rządową w tej sprawie. 

Zwracamy się z prośbą o śledzenie informacji umieszczanych na oficjalnych stronach 
takich urzędów jak:

 Ministerstwo Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wie-
dziec-o-koronawirusie);

 Główny Inspektorat Sanitarny (https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci);

 Ministerstwo Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/ 
rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol
-i-placowek-oswiatowych).

Aktualna lista krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem 
SARS-CoV-2 dostępna jest na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, 
www.gis.gov.pl) 

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania 
u siebie objawów - gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem - bez-
zwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Gliwicach (tel. stacjonarny 32/338-05-00, tel. alarmowy 666-227-205)

lub

zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego (wykaz oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych znajduje się 
na stronie pssegliwice.pis.gov.pl). 

Nie należy zgłaszać się do placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodni) 
ani na izby przyjęć szpitali nieposiadających oddziałów zakaźnych.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem pssegliwice.pis.
gov.pl oraz gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl.

komunikat w sprawie koronawirusa

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych
https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://gis.gov.pl/
https://pssegliwice.pis.gov.pl/
https://pssegliwice.pis.gov.pl/
https://pssegliwice.pis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus
https://gis.gov.pl/
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OGłOSZENIA

komunikaty i obwieszczenia

oferty pracy

● kucharz 
wykształcenie zawodowe; do-
świadczenie: pożądane w przy-
padku braku wykształcenia kie-
runkowego; zakres obowiązków: 
przygotowanie warzyw, jarzyn 
do dalszej obróbki cieplnej lub 
sałatek; przyjmowanie dostaw 
towarów; utrzymanie czystości 
w miejscu pracy; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Sośnicowice;

● operator obrabiarek   
    CNC/frezer 

wykształcenie zawodowe; chęć 
do pracy na stanowisku produk-
cyjnym; możliwość przyuczenia; 
zakres obowiązków: obsługa ob-
rabiarek CNC, wiercenie, gwinto-
wanie, frezowanie i pasowanie 
stalowych płytek stemplowych 
form; trzy zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● kontroler Strefy   
    Płatnego Parkowania 

wykształcenie średnie; doświad-
czenie w pracy na podobnym sta-
nowisku; znajomość przepisów 
ustawy prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawy o drogach publicz-
nych, podstawowa znajomość 
topografii miasta Gliwice, umie-
jętność sprawnego posługiwania 
się komputerem i  smartfonem, 
umiejętność pracy w zespole, ko-
munikatywność, kultura osobista, 
odpowiedzialność, dokładność, 
efektywność w działaniu, wysoka 
odporność na stres i pracę pod 
presją czasu, spostrzegawczość 
i podzielność uwagi, zdolność 
szybkiego uczenia się, mile wi-
dziane prawo jazdy kat. B; zakres 
obowiązków: sprawdzanie opłat 
samochodów zaparkowanych 
w Strefie Płatnego Parkowanie 
(praca w zmiennych warunkach 
atmosferycznych); jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● instalator sieci teletech-  
    nicznych/telemonter 

wykształcenie min. zawodowe, 
mile widziany kierunek budow-
lany i pokrewne; znajomość 
zagadnień budowy instalacji 
teletechnicznych; zakres obo-
wiązków: montaż instalacji tele-
technicznych, elektrycznych oraz 
światłowodowych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice i  okolice;

● specjalista ds. przygoto-  
    wania produkcji i zakupów 

wykształcenie średnie; do-
świadczenie zawodowe: 1 rok; 
analityczny umysł, biegła obsługa 
komputera z  obsługą Interne-
tu, znajomość jęz. angielskiego; 
zakres obowiązków: nadzór 
techniczny oraz zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania in-
frastruktury technicznej, zapew-
nienie ciągłości utrzymania ruchu 
maszyn i urządzeń, zlecanie i nad-
zorowanie prac w zakresie plano-
wania przeglądów i remontów, 
nadzór i prowadzenie wymaganej 
dokumentacji technicznej, współ-
praca z zewnętrznymi firmami 
serwisowymi, współpraca z inny-
mi działami w celu zapewnienia 
ciągłości produkcji; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice; 

● pracownik produkcyjno-  
    -magazynowy 

wykształcenie zawodowe/śred-
nie; uprawnienia UDT do obsługi 
wózków widłowych; zakres obo-
wiązków: rozładunek i załadunek 
towarów w magazynie; wykony-
wanie transportów wewnętrz-
nych komponentów i produktów; 
konfekcjonowanie wyrobów do 
odpowiednich opakowań; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki 
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 

lub telefoniczny w PUP Gliwice, plac Inwalidów 
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/231-18-41.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 27 lutego 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego, 44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowań o udzielenie zamówienia  

publicznego – przetargi nieograniczone, pn.:

Pełna treść dostępna jest na www.tbs2.pl

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie 
negocjacji z ogłoszeniem, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem  
PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

modernizację gospodarki  
wodno-ściekowej – część II  

w zakresie Oczyszczalni Ścieków 
Przemysłowych.

Termin składania ofert wstępnych:  
6 marca 2020 r. do godz. 11.00

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

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

w Gliwicach,  
ul. królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu  
z publikacją ogłoszenia, organizowanego  
wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na
remont sieci cieplnych  

w technologii preizolacji – sześć 
zadań remontowych.

Termin składania ofert:  
16 marca 2020 r. do godz. 11.00

Termin otwarcia ofert:  
16 marca 2020 r. o godz. 11.05

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

numer naboru 1/2020

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na 

2 WOLNE STANOWISkA URZĘDNICZE W DZIALE WSPÓLNOT MIESZkANIOWyCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem te-

renami niezabudowanymi przez Miasto Gliwice oraz 
reprezentowanie Miasta Gliwice we wspólnotach 
mieszkaniowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią 

dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nie-

ruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. 
zm.), o własności lokali (t.j. DzU z 2019 r., poz. 737), 
kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzy-

stanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzędowych, pracy 

w zespole, obsługa komputera w stopniu bardzo 
dobrym, znajomość topografii miasta.

 Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, zorganizowanie, 

odporność na stres.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, II lub III 

piętrze Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pl. In-
walidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb, istnieje konieczność wyjścia 
lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV,
• list motywacyjny,
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie),

• dokument wzoru oświadczeń (opublikowany na stro-
nie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca),

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicz-
nych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych, 

• oświadczenia z klauzulą:
• „nie byłem/am skazany/a prawomocnym wy-

rokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie 
postępowanie karne”, 

• „przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publi-
kacji w Biuletynie Informacji Publicznej mojego 
imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania 
w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu 
w wyniku przeprowadzonego naboru zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych.

Oświadczenia, muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym 
mogą zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w za-
mkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 1/2020, 
w sekretariacie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
(I piętro), plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice. 
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 
13 marca 2020 r. do godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpa-
trywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym 
opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia testów meryto-
rycznych: 17 marca 2020 r., godz. 9.00.

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.
Inne informacje:
1. regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
jest dostępny na stronie internetowej www.zgm-
gliwice.pl w zakładce praca,

2. zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do 
testów merytorycznych wyłącznie kandydatów, 
których dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi 
formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze (wykaz 
kandydatów spełniających wymagania formalne 
zostanie zamieszczony na BIP oraz na stronie inter-
netowej ZGM),

3. nadesłane oferty nie są odsyłane (osoby zaintere-
sowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać 
w ZGM zgłaszając się osobiście, nieodebrane doku-
menty po trzech miesiącach od dnia naboru podle-
gają zniszczeniu),

4. w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia 
testów merytorycznych odpowiednia informacja 
zostanie umieszczona w BIP oraz na stronie inter-
netowej ZGM, 

5. zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracowni-
kach samorządowych – publikacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej podlegają dane osobowe kandydata 
zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru, 

6. ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym da-
tę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%,

7. jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o którym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, 
kandydat chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa w zatrudnieniu składa, wraz z wymaganymi 
dokumentami, kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

INFORMACJA SZCZEGÓłOWA O OCHRONIE DANyCH OSOBOWyCH ZBIERANyCH PRZEZ ZAkłAD GOSPODARkI MIESZkANIOWEJ 
w GLIWICACH w ZWIąZkU z REALIZACJą ZADAŃ USTAWOWyCH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. 
W sprawach związanych z ochroną danych można kontakto-
wać się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail 
pod adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej 
na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów 
Wojennych 12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej 
oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 
niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realiza-
cji procesu rekrutacji pracowników do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z 26 czerwca 
1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku podania danych 
osobowych wykraczających poza zakres wymagań określo-
nych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na 
podstawie wyrażonej zgody. Podanie dodatkowych danych 
jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ogra-
niczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie 
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza 
wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym 
jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Każda osoba, 
której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, 
do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządze-
niem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancela-

ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakła-
dowych, a w szczególności Instrukcji w sprawie organiza-
cji i zakresu działania składnicy akt ZGM, opracowanej na 
podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach.

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych 
przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
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 945/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
sprzeda wycofane z eksploatacji nw. jednostki transportowe:

Lp. nazwa nr 
ewid.

rok 
prod.

Cena minimalna
[zł brutto] Uwagi

1. Peugeot Partner HDI 7-0258 2011 6000,00 przebieg: 340 881 km

2. Samochód dostawczy KIA 
K2500 (SG 07672) 6-osobowy 7-0204 2006 3500,00 przebieg: 118 215 km 

(pojazd uszkodzony)

3. Samochód dostawczy KIA 
K2500 (SG 28089) 6-osobowy 7-0211 2007 5000,00 przebieg: 135 144 km

Wszelkich informacji udziela: Pion Logistyki, nr tel.: 32/270-40-03, wew. 136, 140.
Oferty można składać do 12 marca 2020 r. w siedzibie firmy: Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub 
drogą elektroniczną e-mail: ltomal@pruim.gliwice.pl, jskiba@pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA WyDZIAłU  
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
URZĘDU MIEJSkIEGO W GLIWICACH

Podaje się do publicznej wiadomości, że miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego fragment Dzielnicy Wójtowa Wieś, położo-
ny po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi 
(uchwała Rady Miasta Gliwice nr XIII/209/2020 z 13 lutego 
2020 r.) został opublikowany 21 lutego 2020 r. w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 1572 i wejdzie 
w życie 23 marca 2020 r.
Z tekstem ww. planu można się zapoznać na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach bip.gliwice.eu 
w zakładce: prawo lokalne/uchwały rady miasta – akty prawa 
miejscowego.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z pod-
łączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją 
pomieszczenia na wymiennikownię, termomodernizacja 
budynku, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia po-
mieszczeń łazienek wraz z instalacją wod.-kan., gazową 
i elektryczną oraz dobudową przewodów kominowych, 
remont piwnic oraz wykonanie przyłącza wody w bu-
dynku przy ul. Opolskiej 23 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 11 marca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 11 marca 2020 r. o godz. 11.00

Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z pod-
łączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej i adaptacją 
pomieszczenia na wymiennikownię, termomodernizacja 
budynku, przebudowa mieszkań w celu wydzielenia po-
mieszczeń łazienek wraz z instalacją wod.-kan., gazową 
i elektryczną oraz dobudową przewodów kominowych, 
remont piwnic oraz wykonanie przyłącza wody w bu-
dynku przy ul. Opolskiej 25 w Gliwicach.

Termin składania ofert: 11 marca 2020 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 11 marca 2020 r. o godz. 10.00

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta Gliwice nr VI/108/2019 z 30 maja 2019 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbędzie się 
od 15 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równo-
czesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach 
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz 
przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach przemy-
słowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodar-
stwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte, 
w miarę potrzeb, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić po-
dwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wska-
zanych obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. 
Do przeprowadzenia deratyzacji należy używać preparatów 
ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo 
Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację 
na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje prawdo-
podobieństwo pojawienia się gryzoni, w szczególności na 
śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospo-
darczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca  do 15 kwietnia 2020 r. należy pozostawić 
wyłożoną trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2020 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki 
i padłe gryzonie, które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci pouczyć należy o niebezpieczeństwie 
zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki.

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu 
podczas akcji deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono 
trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: ”UWAGA 
TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględ-
nie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliż-
szego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub pogotowia 
ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą 
przedstawiciele Straży Miejskiej i Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które nie wykonają 
obowiązków wynikających z niniejszego obwieszczenia, 
nakładane będą mandaty karne, wynikające z art. 117 
Kodeksu Wykroczeń. 

obwieszczenie
prezyDenta miasta GLiwice

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,  
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem 
udzielania zamówień w PKM Sp. o.o. w Gliwicach”, na: 

„Sukcesywne dostawy płynu NOXy / AdBlue dla PkM Sp. z o.o.  
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150”.
Nr sprawy: PkM/PN/TM/1/2020

Termin składania ofert: 17 marca 2020 r. do godz. 9.30
Termin otwarcia ofert: 17 marca 2020 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna jest na www.pkm-gliwice.com.pl
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http://www.pkm-gliwice.com.pl
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OGłOSZENIA
oferty pracy

Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150 
oferuje pracę na stanowisku księgowej/ego ds. zobowiązań (umowa o pracę na zastępstwo na 

okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r.)
Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• terminowe i prawidłowe prowa-

dzenie prac bilansowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

• prowadzenie rejestrów faktur VAT, 
• rozliczanie podatku VAT zgod-

nie z obowiązującymi przepisami 
oraz sporządzanie deklaracji VAT,

• księgowanie w systemie księgo-
wym oraz właściwa dekretacja 
dokumentów księgowych i wy-
ciągów bankowych,

• terminowa zapłata zobowiązań 
spółki z tytułu rozrachunków 
z kontrahentami, budżetem pań-
stwa i ZUS, 

• obciążanie odbiorców poprzez 
wystawianie faktur VAT,

• miesięczna analiza i uzgadnianie 
kont rozrachunków,

• kontrola stanu środków na ra-
chunkach bankowych,

• zastępstwo pracownika prowa-
dzącego magazyn biletowy i kasę 
gotówkową,

• weryfikowanie faktur pod kątem 
formalno-rachunkowym,

• tworzenie i aktualizowanie bazy 
kontrahentów,

• właściwe zabezpieczenie oraz 
przechowywanie dokumentów 
finansowo-księgowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierun-

kowe lub średnie kierunkowe 
(wtedy warunkiem dodatkowym 
oraz koniecznym jest wykazanie 
co najmniej 5-letniego doświad-
czenia w zakresie zadań);

• znajomość przepisów:
• ustawy o rachunkowości, 

• ustawy o podatku od towarów 
i usług,

• ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• odpowiedzialność, obowiązko-

wość, skrupulatność, systema-
tyczność, komunikatywność, 
odporność na stres, umiejętność 
pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy, 
• kserokopie dokumentów potwier-

dzających kwalifikacje.
List motywacyjny oraz życiorys zawodo-
wy powinny być własnoręcznie podpi-
sane. Wszystkie dokumenty muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Doku-

menty wydane w języku obcym powin-
ny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Miejsce składania ofert
Dokumenty w zamkniętej kopercie 
należy składać w Kancelarii Przedsię-
biorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 
150, w godzinach od 7.30 do 14.00, do 
27 marca 2020 r.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną 
zaproszeni kandydaci, którzy spełniają 
wymogi zawarte w ogłoszeniu o nabo-
rze. O terminie rozmowy kandydaci 
będą informowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwróco-
ne. Oferty niewykorzystane zostaną 
komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po 
zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/330-46-30.

Informacja Administratora danych – pracodawcy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem Pani/Pana danych oso-
bowych jest Przedsiębiorstwo Komunika-
cji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, 
ul. Chorzowska 150, adres e-mail: info@
pkm-gliwice.com.pl, KRS 0000102832, 
Regon 273604433.

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

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwa-
rzane w następujących celach: 
a) rekrutacji pracowników, przeprowa-

dzenia naboru na wolne stanowisko 
pracy, rozpatrywania kandydatur i wy-
boru kandydata na wolne stanowisko 
pracy,

b) archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania da-
nych osobowych w powyższych celach są:

• obowiązek prawny ciążący na admini-
stratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 
ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający 
z Kodeksu Pracy,

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

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

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

5. Podanie przez Pana/Panią danych oso-
bowych jest wymogiem ustawowym. 
Podanie danych w wymaganym zakre-
sie jest obowiązkowe, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie 
pozostawienie Pana/Pani aplikacji bez 
rozpatrzenia.

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

W przypadku zatrudnienia dokumentacja 
z naboru zostanie włączona do Pana/Pani 
akt pracowniczych i będzie przechowywa-
na zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać prze-
dłużony w indywidualnych przypadkach 
w celach związanych z ustalaniem, docho-
dzeniem lub obroną roszczeń.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą wy-
korzystywane do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji ani profilowania, 
o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

8. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki 
dostępu do swoich danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ogranicze-
nia przetwarzania, a także przenoszenia 
danych.

9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skar-
gi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

numer naboru DO/1/2020

Miejski Zarząd Usług komunalnych,  
ul. Strzelców Bytomskich 25C, 44-109 Gliwice,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

specjalisty ds. płac w Dziale księgowości w pełnym wymiarze czasu pracy.
Zakres zadań, które będą wykonywane na 
stanowisku: 
• naliczanie wynagrodzeń,
• sporządzanie list płac,
• obliczanie zasiłków chorobowych,
• rozliczenia z ZUS (znajomość programu 

Płatnik),
• rozliczenia z US (PIT),
• rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło,
• prowadzenie egzekucji komorniczej i in-

nych potrąceń.

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie minimum średnie;
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• pełna zdolność do czynności prawnych 

oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

• nieposzlakowana opinia;
• co najmniej 3-letni udokumentowany 

staż pracy na stanowisku płacowym;
• dobra znajomość obsługi komputera 

(w tym pakietu MS Office);
• znajomość aktów prawnych:

• ustawa o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych z 13 października 1998 r. 
(DzU z 2019 r., poz.300 z późn. zm.),

• ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych z 5 lipca 2019 r. (DzU 
z 2019 r., poz. 1387).

Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne: 
• komunikatywność, odpowiedzialność, 

sumienność, kultura osobista, odporność 
na stres, operatywność, samodzielność.

Informacja o warunkach pracy na danym 
stanowisku: 
1. praca w budynku Miejskiego Zarządu 

Usług Komunalnych w Gliwicach przy 
ul. Strzelców Bytomskich 25C,

2. praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

3. obsługa urządzeń biurowych,
4. w miesiącach letnich praca w wysokich 

temperaturach,
5. praca w stresie oraz konieczność podej-

mowania decyzji pod presją czasu.

Informacja na temat wymaganych doku-
mentów: 
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru,
• życiorys zawodowy,
• kwestionariusz osobowy i formularz 

oświadczeń,
• kserokopie dokumentów potwierdza-

jących wykształcenie, staż pracy i kwa-
lifikacje.

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list 
motywacyjny powinny być własnoręcznie 
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Do-

kumenty wydane w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, 
formy składania dokumentów 
Dokumenty należy składać w terminie do  
10 marca 2020 r. do godz. 15.00 w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych 
Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25C. 
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą rozpatry-
wane. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu  32/335-04-35.
Wykaz numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne 
określone w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej mzuk.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/nabory.
Planowany termin testu merytorycznego 
– 12 marca 2020 r. o godz. 8.00.
Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej 
– 12 marca 2020 r. o godz. 9.00.
W miesiącu poprzedzającym datę upu-
blicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wyniósł: 1%.
Dodatkowe informacje: 
• w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 

niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych w Miejskim Zarządzie 
Usług Komunalnych w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, o którym mowa powyżej, w mie-
siącu poprzedzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia o naborze był niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach 
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. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność,

• wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestiona-
riusz osobowy zostały opublikowane na stronie 
internetowej Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach mzuk.bip.gliwice.eu/oglo-
szenia/nabory w treści ogłoszenia o naborze,

• regulamin naboru na wolne stanowiska urzęd-
nicze w Miejskim Zarządzie Usług Komunalnych 
w Gliwicach jest dostępny na stronie interne-
towej mzuk.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory 
w treści ogłoszenia o naborze oraz w Dziale 
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych,

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU z 2016 r., 
poz. 902 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji 
Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komu-
nalnych w Gliwicach zostanie opublikowane 
imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby 
wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowa-
dzonego naboru.

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

poszukuje pracownika na stanowisko 
kontrolera  

Strefy Płatnego Parkowania.
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby za-
trudnionej na stanowisku będzie 
należało:
• sprawdzanie opłat samocho-

dów zaparkowanych w Strefie 
Płatnego Parkowanie (praca 
w zmiennych warunkach at-
mosferycznych).

Nasze wymagania to:
• preferowane wykształcenie 

średnie,
• znajomość przepisów usta-

wy prawo o ruchu drogo-
wym oraz ustawy o drogach 
publicznych,

• podstawowa znajomość to-
pografii miasta Gliwice,

• umiejętność sprawnego po-
sługiwania się komputerem 
i smartfonem,

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

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

• spostrzegawczość i podziel-
ność uwagi,

• zdolność szybkiego uczenia 
się.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy na 

podobnym stanowisku,
• mile widziane prawo jazdy 

kat. B.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne 

do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na 

życie,
• możliwość rozwijania swoich 

kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych,

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

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekru-
tacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandydat 
na stanowisko kontrolera Strefy 
Płatnego Parkowania” lub skła-
dając osobiście w sekretariacie 
Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P 
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

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

poszukuje pracownika na stanowisko  
młodszego specjalisty ds. serwisu.

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnio-
nej na stanowisku będzie należało:
• diagnostyka oraz usuwanie awarii 

instalacji teletechnicznych, światło-
wodowych oraz urządzeń elektrycz-
nych i elektronicznych,

• realizacja planów konserwacji insta-
lacji oraz urządzeń,

• wsparcie techniczne przy usuwa-
niu awarii oraz bieżącej eksploatacji 
urządzeń monitoringu CCTV, sieci 
światłowodowych,

• montaż instalacji elektrycznych, świa-
tłowodowych, teleinformatycznych,

• praca z dokumentacją techniczną, 
sporządzanie raportów, rejestrowa-
nie wykonanych zadań.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie średnie,
• znajomość zagadnień z dziedziny 

elektryki, elektroniki i transmisji 
światłowodowej,

• znajomość arkusza kalkulacyjnego, 
np. MS Excel,

• brak przeciwwskazań do pracy na 
wysokości powyżej 3 m,

• prawo jazdy kat. B,
• uprawnienia elektryczne SEP E1 

do 1kV,
• umiejętność współpracy w zespole, 

komunikatywność, sumienność, do-
bra organizacja pracy oraz odpowie-
dzialność, dokładność, efektywność 
w działaniu oraz odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie:
• praktyczna znajomość protokołów 

i usług sieciowych,

• umiejętność konfigurowania urzą-
dzeń sieciowych,

• wiedza w serwisowaniu automa-
tów sprzedających, biletowych lub 
parkomatów,

• umiejętność obsługi agregatów 
prądotwórczych,

• prawo jazdy kat. B+E, uprawnienia 
zwyżki, HDS, inne.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ra-

mach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do po-

siadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kom-

petencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań 

pracę w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą 
ofertą, prześlij nam list motywacyjny, 
swoje CV wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko młodszego 
specjalisty ds. serwisu” lub składając 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi 
jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po sześciu miesiącach 
od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

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

poszukuje pracownika na stanowisko  
specjalisty ds. monitorowania systemów sieciowych.

Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na 
stanowisku będzie należało:
• nadzór nad prawidłową pracą urządzeń 

sieciowych LAN/MAN/WAN/WLAN,
• nadzór nad prawidłową pracą systemów 

serwerowych oraz aplikacji sieciowych,
• nadzór warunków środowiskowych 

w węzłach sieci i serwerowniach, 
• weryfikacja poprawności wykonywania pro-

cesów backupu nadzorowanych urządzeń,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spój-

ność dokumentacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem jakości świadczo-

nych usług,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych,
• przyjmowanie zgłoszeń od klientów we-

wnętrznych i zewnętrznych (Help Desk),
• nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

procesu usuwania uszkodzeń i awarii.

Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• znajomość podstawowych zagadnień 

z zakresu administracji systemami ope-
racyjnymi (Linux, Windows),

• znajomość podstawowych zagadnień 
z zakresu protokołów sieciowych,

• znajomość podstawowych zagadnień 
z zakresu zarządzania sieciami LAN/MAN/
WAN/WLAN,

• znajomość języka angielskiego w stopniu 
pozwalającym na analizę dokumentacji 
technicznej,

• umiejętność analitycznego myślenia oraz 
łatwość rozwiązywania problemów,

• odpowiedzialność i rzetelność,

• dyspozycyjność (zmianowy czas pracy),
• odporność na stres.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące 

obsługę i utrzymanie urządzeń siecio-
wych,

• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub 
kursów obejmujących zakres techniczny 
opisany w wymaganiach.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach 

umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiada-

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

i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę 

w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofer-
tą, prześlij nam list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji proce-
su rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „kandydat na stano-
wisko specjalisty ds. monitorowania syste-
mów sieciowych” lub składając osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej  
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedy-
nie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po sześciu miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

nabór nr kD.210.13.2020.IR-2  

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracowników na stanowiska  
urzędnicze w Wydziale Inwestycji  

i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach na stronie bip.gliwice.eu 
w dziale Oferty pracy / Urząd 
Miejski oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).

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

cowników, 
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach, 

• planowanych terminów po-
szczególnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 
24 marca 2020 r. do godz. 16.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/238--56-50. 

nabór nr kD.210.12.2020.IR-1

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w Wydziale Inwestycji  

i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
na stronie bip.gliwice.eu w dziale 
Oferty pracy / Urząd Miejski oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
(III piętro, obok pokoju 354).

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

cownika, 
• wymagań niezbędnych oraz 

dodatkowych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stano-

wisku, 

• planowanych terminów po-
szczególnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orze-
czonym stopniem niepełno-
sprawności.

Dokumenty należy składać do 
19 marca 2020 r. do godz. 17.00 
w Wydziale Kadr, Szkoleń i Płac 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój 
357. Dokumenty, które wpłyną do 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/238--56-50. 
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OGłOSZENIA

NABÓR NA MIESZkANIA TBS
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo  

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS  

od 25 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wnio-
sku w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dol-
nych Wałów 11 w Gliwicach. Wnioski dostępne są na stronie internetowej  
www.zbmgliwice.pl lub w siedzibie spółki.

Lp. Adres
Czynsz 

bez 
mediów

Rodzaj 
mieszkania Partycypacja kaucja Termin 

oględzin

1.
Andersena 

44/5
 I piętro

676,19 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
54,93 m2 58 981,00 zł 8114,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

13.20– 
–13.35

2.
Andersena 

42/5
I piętro

676,19 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
54,93 m2 62 390,00 zł 8114,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

13.40– 
–13.55

3.

Mikołowska 
19/7

III piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

694,90 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
56,45 m2 64 116,00 zł 8339,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

14.35– 
–14.50

4.

Mikołowska 
19/9

IV piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

694,90 zł
czynsz 

bez 
mediów

2 pokoje
56,45 m2

64 116,00 zł 8339,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

14.55– 
–15.10

5.

Mikołowska 
25/19

III piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

980,25 zł
czynsz 

bez 
mediów

3 pokoje
79,63 m2 59 314,00 zł 11 763,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

15.15– 
–15.30

6.

Witkiewicza 
19/1

 parter
(budynek 

wyposażony 
w windę)

531,30 zł
czynsz 

bez 
mediów

1 pokój
43,16 m2 32 681,00 zł 6376,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

15.55–
16.10

7.

Witkiewicza 
19/28

IV piętro
(budynek 

wyposażony 
w windę)

480,83 zł
czynsz 

bez 
mediów

1 pokój
39,06 m2 21 821,00 zł 5770,00 zł

19 marca 
2020 r.,
godz. 

16.15– 
–16.30

UWAGA:
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przed-
miotowego naboru.

nierucHomoŚci

mieszkaLne

uŻytkowe

LokaLe na sprzeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest  

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia 
i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość 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.

UL. kRÓLOWEJ BONy 5, lokal nr 1a, parter, pow. 58,76 m2  
+ piwnica 4,96 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, WC, 2 przed-
pokoje, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 142 900,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 11.30 do 11.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

UL. ORLICkIEGO 9, lokal nr 5, I piętro, pow. 35,74 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 700,00 zł
Wadium: 5300,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz.10.30 do 10.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

UL. PłOWIECkA 9A, lokal nr 5, I piętro, pow. 30,10 m2,  
1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 92 700,00 zł
Wadium: 4700,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

UL. MARZANkI 13, lokal nr 3, parter, pow. 29,05 m2, lokal 
do generalnego remontu, 1 pokój, kuchnia, WC, przedpokój
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 3 przy ul. Pszczyńskiej 44c w Gliwicach, tel. 
32/339-29-92
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

UL. ZWyCIĘSTWA 31, lokal nr IV, parter – oficyna,  
pow. 29,53 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 43 900,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

UL. ZWyCIĘSTWA 14C, lokal nr I, parter – oficyna 
(dostęp do nieruchomości przez bramę przejazdową 
oraz podwórko nieruchomości Zwycięstwa 16-18),  
pow. 101,86 m2 + piwnica: 10,40 m2, 5 pomieszczeń, 
przedsionek, korytarz, WC, pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 11.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 284 700,00 zł
Wadium: 14 300,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 9.30 do 9.45, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

UL. DWORCOWA 40C, lokal nr 4, parter, pow. 14,77 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 900,00 zł
Wadium: 1100,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

UL. DWORCOWA 40C, lokal nr 5, parter, pow. 14,10 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 12.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 19 900,00 zł
Wadium: 1000,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 9.00 do 9.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

UL. kOZIELSkA 13, garaż nr 2, parter – oficyna (dostęp 
do garażu przez bramę przejazdową), pow. 15,45 m2,  
1 pomieszczenie, garaż do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 marca 2020 r., godz. 13.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 10 300,00 zł
Wadium: 600,00 zł
Termin oględzin: 10 marca 2020 r. od godz. 11.00 do 11.15, po wcze-
śniejszym zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-97
Termin wpłaty wadium: 6 marca 2020 r.

UL. ZABRSkA 7-9, lokal nr II, parter (oficyna), pow.  
35,74 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 10.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 97 600,00 zł
Wadium: 4900,00 zł
Termin oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 8.15, po wcześniej-
szym zgłoszeniu w ROM 2 Oddział 1 przy ul. Zabrskiej 15 w Gliwicach,  
tel. 32/339-29-82
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

UL. DOLNyCH WAłÓW 17B, lokal nr II, parter (oficyna), 
pow. 59,21 m2, 3 pomieszczenia, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 19 marca 2020 r., godz. 11.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 127 800,00 zł
Wadium: 6400,00 zł
Termin oględzin: 6 marca 2020 r. od godz. 12.00 do 12.15 (dodatkowy ter-
min oględzin: 17 marca 2020 r. od godz. 10.00 do 10.15, po wcześniejszym 
zgłoszeniu w ROM 1 przy ul. Kłodnickiej 5 w Gliwicach, tel. 32/339-29-97)
Termin wpłaty wadium: 13 marca 2020 r.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (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:
• nr 27/2020 do 11 marca 2020 r.,
• od nr 28/2020 do nr 30/2020 do 13 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami (t.j. DzU z 2016 r., poz. 2147 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.

lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr 64–65/2020 do 10 marca 2020 r.,
• nr 78–79/2020 do 12 marca 2020 r.;
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części działki:
• nr 40/2020 do 10 marca 2020 r.,
• nr 45–46/2020 do 10 marca 2020 r.,
• nr 60–63/2020 do 10 marca 2020 r.,
• nr 66–75/2020 do 12 marca 2020 r.;
garaży przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr 76–77/2020 do 12 marca 2020 r.;
garażu przeznaczonego do sprzedaży na rzecz 
najemcy wraz z oddaniem w wieczyste użyt-
kowanie gruntu niezbędnego do korzystania 
z garażu:
• nr 47/2020 do 10 marca 2020 r.;
wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Gliwice:
• nr 81–89/2020 do 13 marca 2020 r.,
• nr 91–96/2020 do 17 marca 2020 r.;
wydzierżawienia części nieruchomości stano-
wiącej własność Miasta Gliwice:
• nr 90/2020 do 13 marca 2020 r.

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

DZIAłkI POD buDOwNIctwO  
mIeszkaNIOwe

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

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

oferta nieruchomości. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów  
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  

w Gliwicach, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10 oraz 32/338-64-11.

Położone przy ul. Poziomkowej w Gliwicach,  
obręb Czechowice Północ

 dz. nr 77/46, pow. 1184 m2, 
kW GL1G/00092903/8
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 
10.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brut-
to): 204 800,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 18
Wadium: 20 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

 dz. nr 77/47, pow. 1194 m2,  
kW GL1G/00092904/5 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 
10.30

Cena wywoławcza nieruchomości (brut-
to): 206 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 18
Wadium: 20 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

 dz. nr 77/49, pow. 2030 m2,  
kW GL1G/00092907/6 
(wraz z udziałem 1/31 w działce 77/1 – 
wewnętrzna droga dojazdowa)
Termin przetargu: 13 marca 2020 r., godz. 
11.00
Cena wywoławcza nieruchomości (brut-
to): 336 300,00 zł
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 18
Wadium: 33 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 10 marca 2020 r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone 
(z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzone), 
porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone w przyłącza 
wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy). W najbliższym 
sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.
Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1, ob-
ręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową  
(ul. Poziomkowa).
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała 
nr LXIII/906/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest sym-
bolem 13mN, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – istniejące.
Ponadto teren obejmujący działki znajduje się w strefie „OW” obserwacji archeologicznej.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 472, obręb Politechnika, położonej  

w Gliwicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice, użytek  
B – tereny mieszkaniowe, pow. 0,1770 ha, księ-
ga wieczysta nr GL1G/00041468/4.

Termin przetargu: 21 kwietnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 18
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 639 000,00 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 2018 r., 
poz. 2174 z późn. zm.).
Wadium: 63 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 kwietnia 2020 r.

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

i przetargi na wysokość czynszu. Lokalizację nieruchomości 
można sprawdzić na mapie pod adresem: http://msip-mapa.

um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / 
gospodarka nieruchomości / oferta nieruchomości.  

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów 
udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 

32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

nierucHomoŚci na sprzeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezy-
denta Miasta Gliwice, których 

organizatorem jest Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje, 

że w siedzibie jednostki w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biule-

tynie Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.
eu) został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone 
do wydzierżawienia, stanowiących własność 
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/6/2020 do 12 marca 2020 r.
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