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#SOLIDARNIZUKRAINA

To bardzo intensywny czas w Gliwicach. Żeby pomóc przyjeżdżającym do naszego miasta Ukraińcom, 
siły połączyli wszyscy – mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wolontariusze i służby 
miejskie. Gliwice dają radę.
Punkt Pomocy Ukrainie przy  
ul. Studziennej 6 koordynowa-
ny jest przez Centrum Inicjatyw 
Społecznych. Punkt działa na 
pełnych obrotach do późnych 
godzin wieczornych. Codzien-
nie pojawia się w nim kilkaset 
osób szukających informacji 
– zarówno obywateli Ukrainy, 
jak i mieszkańców, którzy przy-
jęli pod swój dach uchodźców 
i chcieli się dowiedzieć, jak 
jeszcze mogą im pomóc. Między  
5 a 8 marca Punkt udzielił po-
mocy około 1000 osobom. 

Działają miejskie punkty noc-
legowe dla obywateli Ukrainy. 
Miasto przygotowało ponad 
200 miejsc w Schronisku Mło-
dzieżowym „Ślązaczek” przy 
Zespole Szkół Techniczno-Infor-
matycznych na Zatorzu, hostelu 
Malinowski City w Łabędach 
i sali w ZSP nr 3 na Trynku. 

Po zapełnieniu tych miejsc oby-
watele Ukrainy będą kierowani 
także do sali gimnastycznej przy 
ul. Barlickiego 3, gdzie czeka 40 
miejsc noclegowych. Równole-
gle uchodźcy z Ukrainy znajdują 
też schronienie w prywatnych 
mieszkaniach, które oferują 
mieszkańcy. 

Do 8 marca za pośrednictwem 
Miasta nocleg znalazło 505 
uchodźców. 204 osoby nocowały 
w miejskich punktach noclego-
wych, a 301 zostało skierowanych 
do osób prywatnych przez Punkt 
Pomocy Ukrainie. Nie wszystkie 
te osoby zostały w naszym mie-
ście – niektóre korzystają z moż-
liwości noclegu tylko przez jedną 
noc i jadą w dalszą drogę.

W Miejskim Punkcie Zbiórki Da-
rów w Arenie Gliwice, które ko-
ordynuje Stowarzyszenie GTW, 

kilkudziesięciu wolontariuszy 
rozpakowuje, segreguje i ukła-
da dary, które wciąż spływają 
od Was szerokim strumieniem 
dobra. Miejski punkt zbiórek 
do 8 marca przygotował 140 
paczek dla 452 osób.

Chcesz włączyć się w po-
moc uchodźcom z Ukrainy? 
Masz wolne mieszkanie, chcesz 
zrobić zakupy albo pomóc jako 
wolontariusz? Dołącz do Gliwic-
kiej Bazy Wsparcia, pomagajMY 
razem! Można to zrobić, wypeł-

niając elektroniczny formularz: 
decydujmyrazem.gliwice.pl/
baza-wsparciaGliwicka. Szcze-
gółowe informacje są dostęp-
ne pod nr. tel. 32/238-81-67 
(poniedziałek – piątek, godz. 
9.00–18.00). Dzięki Gliwickiej 
Bazie Wsparcia można mieć 
pewność, że udzielona pomoc 
trafi precyzyjnie do osób, które 
jej potrzebują. Gliwicka Baza 
Wsparcia jest koordynowana 
przez Centrum 3.0 – Gliwicki 
Ośrodek Działań Społecznych 
(gods.gliwice.pl).

Dziękujemy i wciąż liczymy na 
Wasze otwarte serca. Gliwicza-
nie – jesteście niesamowici! (mm)

Punkt Pomocy Ukrainie

W związku z licznymi pytaniami 
przedsiębiorców i mieszkańców 
miasto Gliwice uruchomiło 
rachunek bankowy, na który 
można wpłacać darowizny, 
które zostaną przeznaczone na 
wydatki związane z przybywa-
jącymi do Gliwic uchodźcami 
z Ukrainy.

Darowizny można 
wpłacać na następujący 
rachunek:
Numer rachunku: 49 1160 
2202 0000 0005 1968 7704
Odbiorca: Gliwice – miasto na 
prawach powiatu, ul. Zwycię-
stwa 21, 44-100 Gliwice
Tytuł przelewu: Darowizna

Dla osób dokonujących 
wpłat z zagranicy:
Numer rachunku: IBAN: PL49 
1160 2202 0000 0005 1968 
7704 
Numer BIC (Swift): BIGBPLPW

Przy ul. Studziennej 6 od poniedziałku do soboty, między 
godz. 9.00 a 20.00, działa miejski Punkt Pomocy Ukrainie. 
Uchodźcy znajdą w nim wszelkie informacje potrzebne po 
przyjeździe do Gliwic.

Potrzebujesz pomocy?
Miejski Punkt Pomocy Ukrainie
ul. Studzienna 6, Gliwice
• Przyjdź: poniedziałek – sobota, godz. 9.00–20.00
•  Zadzwoń:  +48 32/444-22-22

Punkt Pomocy Ukrainie jest koordynowany przez Centrum  
Inicjatyw Społecznych (ukraina.cis-gliwice.pl).  (mm)

Darowizny na rzecz 
uchodźców z Ukrainy
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Trwa zbiórka  
w Arenie Gliwice

Nowi uczniowie  
i przedszkolaki

Ważne! Wstrzymaj się  
ze składaniem wniosku o PESEL!

Miejska zbiórka darów dla uchodźców z Ukra-
iny odbywa się w hali widowiskowo-sportowej 
Arena Gliwice (ul. Akademicka 50, wejście E) 
– w tygodniu między godz. 10.00 a 20.00 oraz 
w weekendy od godz. 12.00 do 18.00.

Nasza zbiórka ma na celu 
przede wszystkim zabezpie-
czenie potrzeb Ukraińców 
przebywających na terenie 
Gliwic i w powiecie gliwickim. 
Koordynator miejskiej zbiórki, 
Stowarzyszenie GTW, na bie-
żąco przekazuje, co aktualnie 
jest najpotrzebniejsze. Obecnie 
zbieramy:
 żywność długoterminową, 

mąkę, olej, cukier, wodę 
mineralną 0,5 l;

 kawę, herbatę, dania goto-
we, dania instant;

 żywność dla dzieci, musy, 
słoiczki, kaszki, akcesoria 
dziecięce;

 środki higieny, żele, szampo-
ny, maszynki, środki dezyn-
fekujące, pasty i szczoteczki, 
papier toaletowy i ręczniki 
papierowe, dezodoranty;

 środki czystości, płyny do 
czyszczenia, środki do pra-

nia, płyny do naczyń, worki 
na śmieci;

 nową bieliznę damską, mę-
ską i dziecięcą;

 materace, koce, ręczniki, 
pościel, śpiwory i karimaty.

Elektroniczny 
formularz wsparcia

Uchodźcy z Ukrainy, a także 
rodziny, które goszczą Ukraiń-
ców u siebie, mogą korzystać ze 
wsparcia rzeczowego w Arenie 
Gliwice. W tym celu należy 
wypełnić formularz, w którym 
trzeba opisać swoje potrze-
by: forms.gle/g5cdVTWmA-
zXXUp6V9.

Jeżeli wskazane rzeczy będą 
znajdowały się w magazynie da-
rów, wolontariusze skontaktują 
się i podadzą termin odbioru 
paczki z Areny Gliwice.  (mm)

Obywatele Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski od 24 lutego, 
powinni wstrzymać się ze skła-
daniem wniosków o nadanie 
numeru PESEL.

W parlamencie RP trwają prace 
nad ustawą o pomocy obywa-
telom Ukrainy. Ustawa będzie 
określać zasady rejestracji legal-
ności pobytu obywateli Ukrainy, 
a także zasady przyznawania 

numeru PESEL dla obywateli 
Ukrainy, którzy wjechali na te-
ren RP w okresie od 24 lutego 
2022 r. Z projektu ustawy wyni-
ka, że procedura będzie różnić 
się od dotychczasowej.

Do czasu wejścia ustawy w życie 
prosimy obywateli z Ukrainy 
o wstrzymanie składania wnio-
sków o nadanie nr PESEL lub re-
jestrację meldunku. O możliwości 

ponownego składania wniosków 
będziemy informować na bieżąco 
w następnych komunikatach.

Jeśli przyjechałeś do Polski od 
24 lutego, Twój pobyt jest le-
galny i otrzymasz pomoc. Do 
czasu wejścia w życie nowych 
przepisów, co może nastąpić 
najwcześniej w przyszłym tygo-
dniu, nie ma potrzeby rejestracji 
w Urzędzie Miejskim.   (SO)

W związku z rosnącą liczbą 
uchodźców z Ukrainy, Gliwice 
przygotowują się na przyjęcie 
nowych uczniów i przedszko-
laków. Aby przeorganizować 
pracę placówek oświatowych, 
rząd deklaruje przekazanie 
samorządom zwiększonej 
subwencji na ten cel. Obecnie 
pracownicy Wydziału Eduka-
cji UM w Gliwicach rejestrują 
uczniów z Ukrainy w Syste-
mie Informacji Oświatowej, 
co ma stanowić podstawę 
do zwiększenia subwencji. 
Równolegle przygotowywany 
jest kurs języka polskiego dla 
dzieci ukraińskich. Rozpocznie 
się on 21 marca w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 12  
(ul. Lipowa 29).

14 marca w Szkole Podstawo-
wej z Oddziałami Dwujęzyczny-

mi nr 6 im. Noblistów Polskich 
(ul. Jasnogórska 15–17) i ZSP 
nr 12 zostaną uruchomione 
specjalne punkty informacyjne. 
W tych placówkach zatrudnio-
ne są już dwujęzyczne osoby, 
które będą na bieżąco przeka-
zywać potrzebne informacje 
oświatowe.

Miasto jest także przygotowa-
ne do otwarcia dodatkowych 
oddziałów przedszkolnych 
– w pierwszej kolejności w Ła-
będach i na Sikorniku, w miarę 
potrzeb również przy ul. Jana 
Śliwki i w Sośnicy.

Obecnie, w związku z dyna-
micznie zmieniającą się liczbą 
dzieci, są one przyjmowane do 
istniejących grup w szkołach 
i przedszkolach w Gliwicach. 
 (mm)
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Miasto Gliwice poszukuje mieszkań/obiektów 
przystosowanych lub posiadających 

możliwość przystosowania do przyjęcia obywateli Ukrainy, 
którzy przekroczyli granicę 24 lutego br. lub później. 

Warunki udostępnienia do uzgodnienia.

Zgłoszenia prosimy kierować do Gliwickiej Bazy Wsparcia: 
• tel. 32 238 81 67 (pon. – pt., 9:00–18:00) 
• poprzez formularz: decydujmyrazem.gliwice.pl/baza-wsparcia

http://forms.gle/g5cdVTWmAzXXUp6V9
http://forms.gle/g5cdVTWmAzXXUp6V9
http://decydujmyrazem.gliwice.pl/baza-wsparcia
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Serce Gliwic bije dla Ukrainy

13 marca w kościele Chrystusa Króla odbędzie się 
charytatywny koncert na rzecz Ukrainy. 

W niedzielę, 13 marca, o godz. 
19.30, w kościele Chrystusa Kró-
la przy ul. Okrzei odbędzie się 
koncert charytatywny „Gliwice 
dla Pokoju Ukrainy”. Podczas 
wydarzenia wystąpią artyści 
Polskiego Teatru Historii. 

Organizatorami wydarzenia są: 
Diecezjalne Duszpasterstwo Mło-

dzieży Pełni Życia w Gliwicach i Pol-
ski Teatr Historii. Koncert odbędzie 
się pod patronatem Prezydenta 
Miasta Gliwice Adama Neumanna 
i Biskupa Gliwickiego Jana Kopca. 

Więcej informacji na temat wy-
darzenia można znaleźć na FB: 
https://fb.me/e/1WGRKOmAT. 
 (mf)

Koncert 
charytatywny 
na Zatorzu 

To był udany wieczór 

– W obecnej sytuacji szczególnie 
ważna jest empatia i chęć niesie-
nia pomocy. Bardzo się cieszę, że 
gliwiczanie mają tak wrażliwe 
i otwarte serca, angażują się 
w zbiórki na rzecz osób poszko-
dowanych w wojnie na Ukrainie 
i przyjmują potrzebujących pod 
swój dach. Potrzeby mieszka-
niowe są teraz szczególnie waż-
ne. Miasto stara się zapewnić 
lokale osobom przyjeżdżającym 
z Ukrainy, ale nasze możliwości 
są ograniczone, dlatego proszę 
przedsiębiorców i giwiczan mają-
cych taką możliwość, by zgłaszali 
gotowość zapewnienia dachu 
nad głową osobom uciekającym 
z kraju ogarniętego wojną i szu-
kającym schronienia w naszym 
mieście – mówił podczas wyda-
rzenia w Cechowni prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

W niedzielę 6 marca w Cechowni 
przy ul. Bojkowskiej 35A, sporo 
się działo. Na temat dramatycznej 
sytuacji na Ukrainie wypowie-
dzieli się m.in. Bogusław Tracz 
(historyk, pracownik Biura Badań 
Historycznych katowickiego od-
działu IPN; autor wielu książek) 
i Zbigniew Rokita (polski dzien-

nikarz i reporter specjalizujący się 
w problematyce Europy Środko-
wo-Wschodniej i laureat Nagrody 
Literackiej Nike). Gen. Grzegorz 
Hałupka uzupełnił dyskusję 
z punktu widzenia militarnego.

O tym, jak mądrze pomagać 
uchodźcom opowiadał Łukasz 
Gorczyński, wiceprezes Stowarzy-
szenia „Cała Naprzód”. O koniecz-
ności skoordynowanej i celowej 
pomocy mówił również prezes 
Gliwickiego Centrum Naukowo-
-Technologicznego CECHOWNIA 
Grzegorz Wszołek.

Z kolei Joanna Mierzwicka-Buzek 
oraz Agnieszka Wilczyńska z Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Gliwicach przekonywały, jak 
bardzo ważna w obecnej sytuacji 
uchodźców jest pomoc i wsparcie 
psychologiczne. Były też stoiska 
informacyjne, m.in. Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, kącik dla 
dzieci i spotkanie z lekarkami, 
które doradzały, jak osoby z Ukra-
iny mogą skorzystać z pomocy 
medycznej czy uzyskać receptę.

Odbyło się forum wymiany do-
świadczeń i wiedzy, były stoiska 

informacyjne organizacji po-
zarządowych angażujących się 
w pomoc uchodźcom z Ukrainy, 
Politechniki Śląskiej, Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Katowi-
cach z informacjami na temat 
bezpłatnej pomocy prawnej dla 
obywateli Ukrainy, Narodowego 
Instytutu Onkologii w Gliwicach 
informującego o procedurze 
rejestracji dla pacjentów onko-
logicznych i punkt informacyjny 
Miasta Gliwice z najważniejszymi 
informacjami w zakresie skoor-
dynowanej pomocy miasta. Na 
miejscu można było spotkać tłu-
maczy języka ukraińskiego, którzy 
służyli pomocą osobom chcącym 
uzyskać więcej informacji na te-
mat aktualnych działań w regio-
nie dla mieszkańców Ukrainy.

Podczas całego dnia obfitują-
cego w przeróżne wydarzenia, 
w Cechowni trwała zbiórka na 
rzecz pomocy Ukrainie, zorga-

nizowana przez Stowarzyszenie 
Cała Naprzód.

Zwieńczeniem niedzieli były 
koncerty Jakuba Skorupy, Mi-
chała Matuszewskiego, Kroke 
i Vellow, które wzbudziły wiele 
pozytywnych emocji. Biletem 
wstępu na koncerty były ce-
giełki, z których zakup w całości 

zostanie przekazany na rzecz 
pomocy Ukrainie. W sumie 
podczas wydarzenia zebrano 
14 457,26 zł.

– Miasto koordynuje szereg 
przedsięwzięć i zbiórek na rzecz 
Ukrainy. Ważne, by pomoc była 
celowa i przemyślana. Musimy 
zdawać sobie sprawę z tego, że 
jeszcze szereg wyzwań przed 
nami, a proces pomocy będzie 
długotrwały. Jesteśmy głęboko 
dotknięci sytuacją na Ukrainie, 
ale swoje emocje powinniśmy 
teraz skierować na mądrą 
pomoc – mówiła podczas wy-
darzenia Ewa Weber, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Organizatorami wydarzenia było 
Miasto Gliwice, Gliwickie Cen-
trum Naukowo-Technologiczne 
Cechownia, Stowarzyszenie 
Nowa Cechownia i Centrum 
Kultury Victoria.  (mf)

Za nami niezwykłe wydarzenie charytatywne „Gliwice dla Ukrainy”. W gliwickiej Cechowni spotkali się 
ludzie wielkiego serca chcący pomóc Ukrainie, nie zabrakło też mieszkańców Ukrainy, którzy niedawno 
przybyli do Gliwic. Były koncerty, panele dyskusyjne i spora dawka wiedzy na temat skutecznej pomocy. 
Cechownia rozbłysła niebiesko-żółtymi barwami.

Ważne i przydatne informacje na temat pomocy Ukrainie  
są publikowane i stale uzupełniane na stronie internetowej 

miasta w zakładce Pomoc Ukrainie  
gliwice.eu/pomocukrainie

4 marca w Stacji Artystycznej Rynek odbyło się wydarzenie „Gliwice z Ukrainą”. Koncerty zagrali: 
Belfer Band, artyści Studia Aktorskiego teatru Wit-Wit i Alicja Witomska, zespoły Shashamane 
i Velveteve. Na charytatywnej aukcji zlicytowano prace związanych z Gliwicami artystów. Udało 
się zebrać ponad 6700 zł. Brawo, Gliwice!
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EKOLOGIA

Gliwice od 25 lat wspierają finansowo mieszkańców w inwestycjach zmiany systemów grzewczych na ekologiczne. 
Dzięki systemowi miejskich dotacji, których wysokość przekroczyła już poziom 25 mln zł, udało się zlikwidować 
przestarzałe węglowe ogrzewania w blisko 10 tys. gliwickich lokali. Oprócz tego miasto przeznaczyło ponad  
3 mln zł na odnawialne źródła energii, dotując prawie 700 instalacji.
Gliwice prowadzą intensywne 
działania, których celem jest ogra-
niczenie niskiej emisji, poprawa 
jakości powietrza nad miastem, 
a tym samym – poprawa jakości 
życia mieszkańców. Są one zbież-
ne z zapisami przyjętej 4,5 roku 
temu śląskiej uchwały antysmo-
gowej, która zakłada, że do 2028 
roku całe nasze województwo 
przejdzie na ogrzewanie kotłami 
najwyższej klasy, odnawialnymi 
źródłami energii, gazem, prądem, 
miejskim ciepłem lub olejem opa-
łowym.

Ustanowiony w śląskiej uchwale 
antysmogowej „zegar”, przypo-

minający o datach koniecznych 
likwidacji przestarzałych pale-
nisk węglowych, nieuchronnie 
tyka – do końca ubiegłego roku 
mieszkańcy musieli wymienić 
kotły węglowe wyprodukowane 
przed 2007 rokiem oraz te, które 
nie posiadają tabliczek znamio-
nowych. Kotły z datą produkcji 
pomiędzy 2007 a 2012 rokiem 
muszą być wymienione do  
1 stycznia 2024 roku, a wy-
produkowane po 2012 roku, 
włączone do eksploatacji 
przed 1 września 2017 roku 
– do 1 stycznia 2026 roku. 
Kotły spełniające wymaga-
nia dla klasy III lub IV normy 

kotłowej trzeba wymienić do  
1 stycznia 2028 roku. Piece 
kaflowe, kuchnie węglowe, ko-
minki i piecyki typu koza co do 
zasady nie mogą być używane 
od 1 stycznia 2023 r.

Miasto kładzie 
bardzo duży nacisk 
na popularyzację 
problemu niskiej 
emisji, starając się 
jednocześnie mobi-
lizować i wspierać 
osoby, w których 
domach i miesz-
kaniach działają 
jeszcze przestarzałe 
paleniska węglowe.

– W 2021 roku, dysponując 
w budżecie pulą 8,5 mln zł, 
miasto przyznało 660 dotacji 
na kwotę blisko 5,3 mln zł, 
z przeznaczeniem na zmianę 
systemów grzewczych w 874 
lokalach oraz na montaż in-
stalacji odnawialnych źródeł 
energii. Środki budżetowe nie 
zostały w pełni wykorzystane ze 
względu na mniejszą liczbę zło-
żonych wniosków niż szacowali-
śmy, na co niebagatelny wpływ 
miała m.in. pandemia COVID-19 
i związane z nią ograniczenia – 
mówi Agnieszka Setnik, naczel-
nik Wydziału Środowiska UM 
w Gliwicach.

Blisko dwie trzecie środków 
ubiegłorocznych dotacji (ok. 
3,4 mln zł) trafiło do miesz-

kańców – osób fizycznych, 
ok. 1,5 mln zł do wspólnot 
mieszkaniowych, a ok. 114 
tys. zł do jednej spółdzielni 
mieszkaniowej. Największe 
wsparcie – 506 dotacji na kwotę 
ok. 3,1 mln zł – przyznano na 
zmianę systemu grzewczego na 
gazowe. 32 dotacje na kwotę ok. 
1,6 mln zł związane były z przy-
łączeniem do miejskiej sieci PEC 
288 lokali podlegających wspólno-
tom mieszkaniowym. Na zmianę 
ogrzewania na elektryczne przy-
znano 37 dotacji na kwotę prawie 
180 tys. zł, a na montaż instalacji 
OZE (pomp ciepła, kolektorów sło-
necznych do podgrzewania ciepłej 
wody użytkowej, kotłów na pellet) 
– 41 dotacji w łącznej wysokości 
ok. 246 tys. zł. Miasto przyznało 
także 44 dotacje na urządzenia 
węglowe zamontowane w 2020 
roku, przeznaczając na to ok.  
190 tys. zł.

Szerszych informacji w tym zakre-
sie udziela Wydział Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(tel. 32/238-54-45, 32/239-13-32, 
32/238-54-82). O możliwościach 
starania się o miejskie dotacje 
przypominamy również co tydzień 
na „zielonych” łamach MSI-Gliwice 
(str. 10–11). (kik)

Aleksandra  
Wysocka
zastępczyni  
prezydenta Gliwic
– Sposób ogrzewania mieszkań ma 
olbrzymi wpływ na jakość powie-
trza, którym oddychamy. Spala-
nie w piecu niskiej jakości węgla, 
ciężkiego oleju opałowego czy też 
odpadów jest bardzo szkodliwe 
zarówno dla zdrowia, jak i środo-
wiska. Niezmiennie więc apelujemy 
i zachęcamy, by korzystać z oferty 
dotacji przygotowanej przez Mia-
sto Gliwice. Grzejmy mądrze! 

Rejon I Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Łabędy Tel. 515-365-712

Rejon II Obrońców Pokoju, Szobiszowice, Zatorze, Żerniki Tel. 515-365-719

Rejon III Politechnika, Sośnica, Ligota Zabrska, Baildona Tel. 515-365-752

Rejon IV Bojków, Trynek, Sikornik Tel. 515-365-841

Rejon V Stare Gliwice, Wojska Polskiego, Ostropa, Wilcze Gardło, 
Wójtowa Wieś Tel. 515-365-742

Rejon VI Śródmieście Tel. 515-365-810

Zastanawiasz się nad wymianą źródła ogrzewania? Umów się na kontrolę 
z dzielnicowym Straży Miejskiej, który je sprawdzi, poinformuje o możli-
wościach wymiany i dofinansowania, a dodatkowo zmierzy miernikiem 
poziom tlenku węgla w twojej kotłowni.

Kontrole Straży Miejskiej
Gdy w okolicy czuć lub widać podejrzany dym unoszący się z ko-
mina, trzeba reagować! Wystarczy telefon pod bezpłatny nr 
986, bo Straż Miejska ma prawo sprawdzać, czy w piecach i na 
terenie posesji są spalane odpady. Za ten proceder strażnik miejski 
z utworzonego w strukturach SM EKO-Patrolu może nałożyć man-
dat karny w kwocie do 500 zł lub skierować sprawę do sądu, gdzie 
koszty ponoszone przez winowajcę są znacząco wyższe. W latach 
2017–2019 gliwiccy strażnicy przeprowadzili w mieście ponad 
6 tys. kontroli palenisk. Podczas kilkunastu miesięcy pandemii 
prowadzili ograniczone kontrole, powstała też m.in. baza i rejestr 
urządzeń grzewczych, które powinny ulec wymianie w określonym 
terminie. Korzystając z tych narzędzi, po zluzowaniu obostrzeń 
pandemicznych strażnicy mogli powrócić do mieszkań, w których 
konieczna jest szybka wymiana najgorszych „kopciuchów”. Takich 
rekontroli przeprowadzono w Gliwicach w 2021 roku niemal 900.

Obecnie EKO-Patrol jest wyposażony w samochody elektryczne, 
mobilne komputery z drukarkami i wilgotnościomierze biomasy. 
Kontrolujący domostwa strażnicy pouczają mieszkańców o ko-
nieczności zmiany ogrzewania i pomagają im w przygotowywaniu 
wniosków o dotacje. U „opornych” mogą pobrać próbki popiołu 
do badania jakości użytego paliwa.

Tegoroczna pula 
miejskich dofinan-
sowań do zmiany 
systemów grzew-
czych oraz montażu 
instalacji odnawial-
nych źródeł energii 
wynosi 8,5 mln zł. 
Przy spełnieniu 
określonych warun-
ków można zyskać 
od 4 tys. zł do nawet 
12 tys. zł wsparcia.

Miasto dotuje ekorozwiązania
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KULTURA

Przed nami kolejny kulturalny weekend w Gliwicach. 
Jak co tydzień atrakcji nie zabraknie. W rozkładzie: 
wystawy, koncerty i seanse filmowe.

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

piątek 11 marca
 Mała Syrena, współczesna 

adaptacja klasycznej baśni 
Hansa Christiana Andersena 
w reżyserii Martyny Majewskiej. 
Spektakl dla dzieci w wieku 8+. 
Teatr Miejski (ul. Nowy Świat 
55–57), godz. 9.00 i 11.30.

sobota 12 marca
 O godz. 11.00 i 13.00 w Willi Caro 

(ul. Dolnych Wałów 8a) odbędzie 
się ostatnie spotkanie z cyklu 
W królestwie rzeźby. O godz. 
11.00: „Bajkowe wycinanki”, 
spotkanie dla dzieci do lat 12 
z rodzicami bądź opiekunami. 
O godz. 13.00: „Materia i bryła”, 
spotkanie dla młodzieży i osób 
dorosłych. Zapisy: tel. 783-560-
-006. Koszt: 1 zł od osoby.

 O godz. 18.55 w Kinie Amok (ul. 
Dolnych Wałów 3) w ramach 
MET Opera zobaczymy operę 

z muzyką Richarda Straussa 
„Ariadna na Naksos”.

 O godz. 19.00 w Teatrze Miej-
skim wystawiony zostanie 
„Wieczór kawalerski” w reż. 
Giovanny Castellanos. Spektakl 
dla widzów w wieku 16+.

niedziela 13 marca
 Kino Amok zaprasza na kolejny 

kinowy podwieczorek dla całej 
rodziny. O godz. 16.15 wyświe-
tlony zostanie „Sen” z cyklu 
Bajki Polskie. 

 O godz. 12.00 w Domu Pamięci 
Żydów Górnośląskich (ul. Po-
niatowskiego 14) rozpoczną się 
warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 
lat Fauna i flora w świecie 
żydowskim. Spotkanie jest 
realizowane w ramach Drejdel 
Klubu, który zastąpił Bajtel Klub.  
 (mf)

Kinowe podwieczorki 
Są wyjątkowe, sprowadzane z międzynarodowych festiwali. Filmy, które 
zachwycają młodych widzów. Kino Amok zaprasza na pyszne filmowe 
podwieczorki. Tym razem młodzi widzowie zobaczą „Sen”.

Będzie o tym, że czasem śni 
się koszmar, a czasem inne 
rzeczy. W zestawie siedem 
historii skupionych wokół za-
gadnienia snu. Czasami jest on 
ich głównym tematem, a bywa 
że tylko pretekstem do poka-
zania najmłodszym, jak ważna 
jest wyobraźnia. Seans zoba-
czymy w niedzielę, 13 marca, 
o godz. 16.15 w ramach cyklu 
#bajkizpolski – to nowy projekt 
MOMAKIN, w ramach którego 

cyklicznie, co trzy miesiące, 
prezentowane są najciekawsze 
filmy i seriale animowane dla 
najmłodszych widzów, wypro-
dukowane w ostatnich latach 
w Polsce.

W kolejnych tygodniach będą 
czekać następne filmowe 
atrakcje – już 20 marca o godz. 
16.00 zobaczymy premierowy 
pokaz specjalny filmu „Za duży 
na bajki”, połączony ze spotka-

niem z Agnieszką Dąbrowską, 
scenarzystką oraz autorką 
książki, na podstawie której 
powstał scenariusz. Spotkanie 
poprowadzi filmoznawczyni dr 
Joanna Zabłocka-Skorek. Film 
otrzymał Znak Jakości ZEF.

Więcej informacji na temat 
wydarzeń oraz repertuaru 
Kina Amok można znaleźć na 
stronie internetowej amok.
gliwice.pl.  (mf)

Warsztaty wielkanocne 
Gliwickie Muzeum zaprasza na warsztaty wielkanocne, które odbę-
dą się pod czujnym okiem twórców ludowych i artystów z różnych 
regionów kraju. Ich uczestnicy poznają zwyczaje, obrzędy i tradycje 
związane z najważniejszymi dla chrześcijan świętami, obchodzonymi 
na pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielkanocne warsztaty 
poprowadzi m.in. Joachim 
Orłowski, wielokrotnie nagra-
dzany twórca ludowy związa-
ny ze Śląskiem, który nauczy 
uczestników warsztatów, jak 
przygotowywać batikowe 
pisanki. Palmy wielkanocne 
będziemy mogli tworzyć ze 
Stanisławą Majdą, twórczynią 
ludową z Nowosądecczyzny. 
Z kolei mistrzynie bibułkarstwa 
z Beskidu Żywieckiego – Maria 
Grzegorek, laureatka Nagrody 
Kolberga i Barbara Wandzel 
pomogą wykonać oryginalne 
stroiki na wielkanocny stół 
i razem z etnografką – Barbarą 
Rosiek opowiedzą o zwyczajach 
związanych ze Świętami Wiel-
kiej Nocy. Nie zabraknie też 
pokazu tworzenia drewnianych, 
postnych kołatek i sikawek 
przygotowanych przez artystę 
rzeźbiarza Bronisława Miesz-
czaka. Będą też warsztaty wy-
platania kurek z wikliny, które 
poprowadzi Małgorzata Selega, 
absolwentka Uniwersytetu Lu-
dowego w Woli Sękowej. 

Tradycyjnie w Niedzielę 
Palmową do ogrodu Willi 
Caro najmłodszych zaprasza 
Zajączek. Będzie szukanie 
niespodzianek oraz otwarte 
warsztaty malowania ceramiki, 
warsztaty malowania na szkle 
i pokaz zdobienia kroszonek 
Olgi Palecznej. 

Warsztaty rozpoczną się 19 
marca i potrwają do 10 kwiet-
nia. Udział we wszystkich 
wydarzeniach jest bezpłatny, 
ale obowiązują zapisy pod nr. 
telefonu 783-560-005. Więcej 
informacji na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej 
muzeum.gliwice.pl. (mf)

Przed nami trzeci już wykład cyklu „Nieopowiedziane. 
Opowieści o Żydach z Górnego Śląska”. Tym razem rzecz 
o Efraimie Shamirze, izraelskim Beatlesie z Bytomia.
Muzeum w Gliwicach kontynuuje 
podróż przez mniej znane dzieje 
Żydów z Górnego Śląska. „Nie-
opowiedziane” to cykl wykładów 
o nietuzinkowych ludziach i ich 
losach. Przed nami kolejna odsło-
na. W czwartek, 17 marca, o godz. 
18.00 w Domu Pamięci Żydów 
Górnośląskich, Wojciech Ciuraj za-
prezentuje wykład „Efraim Shamir. 
Izraelski Beatles jest z Bytomia”. 

Dla Izraelczyków lata siedemdziesią-
te były okresem głębokich przemian 
po traumatycznych doświadczeniach 

wojny Jom Kipur. W tej burzliwej at-
mosferze działał jeden z najsłynniej-
szych izraelskich zespołów – Kaveret. 
Była to prawdopodobnie najbardziej 
kreatywna izraelska grupa rockowa. 
Siedmiu członków zespołu pisało 
i produkowało piosenki pełne 
beatlesowskiej harmonii, a także 
irracjonalnego poczucia humoru. 
Jednym z nich był Efraim Shamir – 
multiinstrumentalista, który swoją 
młodość spędził w... Bytomiu. Na 
wydarzenie obowiązują zapisy: 
dompamieci@muzeum.gliwice.pl, 
tel. 605-362-594. (MwG)

https://kultura.gliwice.eu/
http://muzeum.gliwice.pl
https://amok.gliwice.pl/
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INWESTYCJE

Za inwestycję odpowiada Za-
rząd Dróg Miejskich, a wykona 
ją wybrane w przetargu konsor-
cjum firm NEMAR i EUROTECH. 

Na Rynku posadzone zostanie 
11 platanów klonolistnych. – Te 
drzewa sprawdzają się w prze-
strzeni miejskiej, ponieważ 
bardzo dobrze znoszą zabru-
kowanie terenu wokół systemu 
korzeniowego. Ponadto dobrze 
tolerują cięcia pielęgnacyjne, 
więc możliwe będzie formo-
wanie ich koron. Sadzonki będą 
spore, bo od razu o obwodzie 
powyżej 18 cm – podkreśla 
Dawid Ochód, zastępca dyrek-
tora Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Po raz pierwszy gliwicki ZDM 
zastosuje do sadzenia drzew 
w gruncie tzw. system anty-
kompresyjny, dzięki któremu 
można będzie zapewnić pla-
tanom optymalne warunki 
rozwoju w zabrukowanym te-
renie. Rozwiązanie to pozwoli 
na odpowiednie umocowanie 
drzew, napowietrzanie i na-
wadnianie. Niewłaściwemu 
rozrostowi korzeni zapobiegną 
maty antykorzeniowe i folie 
ochronne, które równocześnie 
zabezpieczą – wraz z niewielkim 
cokołem – przed spływaniem 
z płyty Rynku wody i substancji 
czyszczących.

Drzewa pojawią się na trzech 
pierzejach Rynku – nie będą 
mogły być posadzone od strony 
wejścia do Ratusza z uwagi na 
gęstą sieć podziemnego uzbro-
jenia.

Gatunki roślin 
dobrane zostaną 
w taki sposób, aby 
urozmaicać prze-
strzeń Rynku przez 
większą część 
roku.

Wysoka zieleń uzupełniona zo-
stanie o kompozycje z krzewów, 
bylin i kwiatów umieszczonych 
na kilkunastu niskich rabatach. 
Zaplanowano je przy drzewach 
oraz dodatkowo od strony wej-
ścia do Ratusza.  Rynek ozdobią 
m.in. hortensje, róże, cisy, la-
wenda czy tulipany botaniczne. 
Z myślą o osobach szukających 
chwili wytchnienia, pojawią się 
nowe ławki, których będzie wię-
cej niż obecnie – część z opar-
ciami. Przewidziano również 
kilkanaście stojaków na rowery.

Projekt modernizacji przygoto-
wała Pracownia 44STO i został 
on uzgodniony z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 
Drzewa i nowe elementy małej 
architektury mają być dobrze 
wpisane w charakter Rynku, 

a kolorystyka dopasowana do 
istniejących nawierzchni. Po-
jawią się tylko w pasie, gdzie 
obecnie znajdują się granitowe 
płyty w kolorze grafitowym, co 
pozwoli na swobodne porusza-
nie się pieszych i wjazd służb 
ratunkowych. Zachowana zosta-
nie również możliwość dojazdu 
do Ratusza, miejsce na organi-
zację różnego rodzaju wydarzeń 
kulturalnych i gastronomiczne 
ogródki.

Prace mają być realizowane 
w kilku etapach. W pierwszej 
kolejności – do wakacji  – po-
winny zostać przeprowadzone 
roboty ziemne, w tym przygo-
towanie gruntu pod nasadzenia 
drzew. W kolejnych miesiącach 
wykonany ma zostać montaż 
małej architektury i sadzenie 

krzewów, na koniec sadzenie 
innych roślin.

ZDM zapewnia, że Rynek przez 
cały czas prac będzie dostępny 
dla mieszkańców i turystów. 
– Płyta Rynku będzie jedynie 
fragmentarycznie wygradzana. 
Restauratorzy zostaną w naj-
bliższym czasie uprzedzeni 
o czasowych niedogodnościach, 
które będą nieznaczne i wy-
stąpią w pierwszej fazie robót 
– wyjaśnia zastępca dyrektora 
Zarządu Dróg Miejskich.

Zadanie zostanie zrealizowa-
ne ze środków budżetowych 
miasta, a jego koszt wyniesie  
1,2 mln zł. Efekt prac powinni-
śmy zobaczyć jesienią. 

 (al)

Lada moment ruszą prace przy upiększaniu Rynku. W historycznej przestrzeni mają pojawić się nowe rośliny, 
w tym platany klonolistne, hortnesje, róże i lawenda. Zieleni będzie więcej niż dotąd, ponadto zamonto-
wane zostaną estetyczne elementy małej architektury z ławkami dla osób szukających tam odpoczynku.

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Mamy piękną, wyjątkową Starówkę, o którą należy się troszczyć. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami 
prezydenta miasta oraz oczekiwaniami gliwiczan, Rynek zyska w najbliższym czasie bardzo atrakcyj-
ną, zieloną oprawę, dzięki czemu wypięknieje i stanie się jeszcze bardziej przyjazny spacerowiczom. 
Inwestycja świetnie wpisuje się w  kompleksowe działania miasta, które zmierzają do jak najszerszego 
udostępnienia naszej Starówki mieszkańcom, więc jestem przekonany, że zwiększenie atrakcyjności 
serca naszego miasta spowoduje, że będzie to nadal stały punkt na turystycznej mapie Gliwic.

Rynek wypięknieje  
– będzie więcej zieleni 
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Gliwicki Rynek 
ozdobi:

11 drzew  
platany  
klonolistne

84 krzewy 
w tym:  
hortensje, 
róże i cisy

413 byliny 
m.in: jeżówka, 
lawenda, 
rozplenica 
japońska

994 rośliny 
cebulowe 
czosnek  
i tulipany 
botaniczne
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AKTUALNOŚCI

Major Tarnawski odszedł na wieczną wartę

Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz 
wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd” 
i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE
10 marca 2022 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 20 stycznia 

2022 r. 
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Gliwice (druk nr 749).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na 
2022 rok (druk nr 750).

8. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie umarzania, odracza-
nia terminów płatności, rozkładania na 
raty należności pieniężnych o charak-
terze cywilnoprawnym przypadających 
Miastu Gliwice oraz jego jednostkom 
organizacyjnym będącym jednostkami 
budżetowymi lub samorządowymi insty-
tucjami kultury, warunków dopuszczal-
ności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga będzie stanowić pomoc 
publiczną oraz wskazania organów 
uprawnionych do udzielania ulg (druk 
nr 737).

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia na terenie 
miasta Gliwice opłaty targowej oraz 
określenia wysokości stawek dziennych 
opłaty targowej (druk nr 738).

10. Projekt uchwały w sprawie zasad udzie-
lania dotacji celowej na zadania służące 
ochronie zasobów wodnych dla miasta 
Gliwice – program „Mój deszcz” (druk 
nr 759).

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
Wieloletniego Planu Rozwoju i Moderni-
zacji Urządzeń Wodociągowych i Urzą-
dzeń Kanalizacyjnych na lata 2022–2025 
(druk nr 726).

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie na parkingu strzeżonym 
(druk nr 727).

13. Projekt uchwały sprawie określenia se-
zonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk 
na terenie miasta Gliwice w 2022 r. (druk 
nr 760).

14. Projekt uchwały w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Gliwice w 2022 r. (druk 
nr 746).

15. Projekt uchwały w sprawie wniesienia 
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Woje-
wody Śląskiego nr NPII.4131.1.144.2022 
z 24 lutego 2022 r. (druk nr 761).

16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
przebiegu istniejącej na terenie miasta 
Gliwice drogi gminnej (ul. Alberta Ein-
steina), odcinek od ul. Klasztornej (rondo 
Alberta Einsteina) w kierunku terenów 
przemysłowych (ślepe zakończenie) (druk 
nr 751).

17. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
alei Przyjaźni zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie jej z użytkowania 
jako drogi publicznej (druk nr 752).

18. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
fragmentu ul. Strzelców Bytomskich 
w Gliwicach kategorii drogi powiatowej 
(druk nr 753).

19. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia 
fragmentu ul. Strzelców Bytomskich 
w Gliwicach do kategorii drogi gminnej 
oraz ustalenia jej przebiegu (druk nr 754).

20. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia 
fragmentu ul. Królewskiej Tamy w Gliwi-
cach kategorii drogi powiatowej (druk 
nr 755).

21. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia 
fragmentu ul. Królewskiej Tamy w Gli-

wicach do kategorii drogi gminnej oraz 
ustalenia jej przebiegu (druk nr 756).

22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru położonego w rejo-
nie ulic Piwnej i Okopowej (druk nr 747).

23. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
ulicom zlokalizowanym na terenie miasta 
Gliwice (druki nr 728, 729, 730).

24. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw 
rondom zlokalizowanym na terenie mia-
sta Gliwice (druki nr 731, 732, 733).

25. Projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Gliwi-
cach, ul. Warszawska 35 (druk nr 742).

26. Projekt uchwały w sprawie włączenia 
Branżowej Szkoły I stopnia nr 7 w Gliwi-
cach, ul. Warszawska 35, do Zespołu Szkół 
Łączności w Gliwicach (druk nr 743).

27. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla szkół i placówek oświato-
wych prowadzonych na terenie Gliwic 
przez inne niż Miasto Gliwice osoby 
prawne i osoby fizyczne, a także trybu 
przeprowadzania kontroli prawidło-
wości ich pobrania i wykorzystania  
(druk nr 741). 

28. Projekt uchwały w sprawie nadania na-
zwy arenie lekkoatletycznej położonej na 
terenie miasta Gliwice (druk nr 748).

29. Projekt uchwały w sprawie powołania 
Rady Muzeum w Gliwicach (druk nr 736).

30. Projekt uchwały w sprawie wprowadze-
nia na terenie miasta Gliwice programu 
pn. Gliwicka Karta Mieszkańca (druk  
nr 745).

31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wniesienie nieruchomości 
położonych przy ulicy Stanisława Dubois 
w Gliwicach jako wkład niepieniężny do 
spółki (druk nr 734).

32. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na utworzenie spółki SIM Śląsk Północ 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
(druk nr 735).

33. Projekt uchwały w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na ich realiza-
cję w 2022 r. (druk nr 758).

34. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
gminnego programu osłonowego 
w zakresie udzielania wsparcia seniorom 
w wieku 65 lat i więcej w ramach progra-
mu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 
2022 (druk nr 757).

35. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego programu profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii dla 
miasta Gliwice na lata 2022–2025” (druk 
nr 739).

36. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za pobyt i wyżywienie dzieci obję-
tych opieką w Żłobkach Miejskich w Gli-
wicach (druk nr 740).

37. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych z terenu miasta Gliwice 
za udział w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
(druk nr 744).

38. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane 
przez radnych.

39. Zamknięcie sesji. 

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

OBRADY NA ŻYWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej 

i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 
• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

4 marca zmarł major Aleksander Tarnawski. Był ostatnim z elity 316 cichociemnych, wspaniałych rycerzy niepodległości, dla których etos 
bezinteresownej służby Rzeczypospolitej, zwłaszcza w trudnych czasach II wojny światowej, był najważniejszy. Major Tarnawski mieszkał 
w Gliwicach. Na wieczną wartę odszedł w wieku 101 lat. Dziękujemy za służbę w obronie wolności i niepodległości naszego kraju.

Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” był in-
żynierem chemikiem, żołnierzem Polskich 
Sił Zbrojnych, oficerem Armii Krajowej. 
Był człowiekiem niezwykle życzliwym, 
odważnym i niezłomnym. Chętnie dzie-
lił się swoimi wspomnieniami z gliwicką 
młodzieżą podczas niezwykłych lekcji 
historii, ucząc poszanowania ojczyzny 
i zrozumienia wagi pojęcia honor. 

Aleksander Tarnawski urodził się 8 stycznia 
1921 r. w Słocinie. Studiował chemię na 
Uniwersytecie Lwowskim. Po wybuchu 
wojny przedostał się przez Węgry do 
Francji, gdzie rozpoczął służbę w 1. Dywi-
zji Grenadierów. Został ewakuowany do 
Wielkiej Brytanii. Tam służył w 16. Bry-
gadzie Pancernej, a następnie 1. Dywizji 
Pancernej. Przeszedł intensywne szko-
lenie dla cichociemnych – komandosów 
polskiego podziemia, których zadaniem, 
po desancie do okupowanej Polski, była 
walka partyzancka z Wehrmachtem i jed-
nostkami specjalnymi Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy oraz trudne misje 
konspiracyjne. Zajmowali się też organi-
zacją i szkoleniem ruchu oporu w kraju. 

Po zakończeniu ćwiczeń w Wielkiej Bry-
tanii, nocą z 16 na 17 kwietnia 1944 r.,  
Aleksander Tarnawski został zrzucony nie-
daleko Góry Kalwarii w ramach operacji 
Weller 12. Po desancie do Polski dostał 
przydział do okręgu AK Nowogródek. 

W Gliwicach zamieszkał po wojnie. 
Zawodowo związany był z Politechniką 
Śląską, Instytutem Metali Nieżelaznych 

i Instytutem Przemysłu Tworzyw i Farb 
w Gliwicach. We wrześniu 2014 r., po 70 
latach od zrzutu do Polski, w wieku 93 lat 
Aleksander Tarnawski ponownie skoczył 
ze spadochronem – skokiem w tandemie 
uczcił pamięć bohaterów. 

Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem 
Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi. Uhonorowano go również Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
medalem Pro Patria oraz szablą oficerską. 

– W losach majora Tarnawskiego w niezwy-
kły sposób zapisane zostały ważne wątki 
historii Polski Niepodległej. Ofiarna służba 
w szeregach Cichociemnych, walka o wol-
ność Ojczyzny oraz gotowość do najwięk-
szego poświęcenia w imię wyznawanych 
wartości stanowią niedościgniony wzorzec 
postępowania – szczególnie ważny w cza-
sach, w których potrzeba prawdziwych 
bohaterów i tak bardzo aktualny dzisiaj – 
mówi prezydent Gliwic Adam Neumann.

Losy majora Aleksandra Tarnawskiego zo-
stały spisane w książce „Ostatni. Historia 
cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego, 
pseudonim Upłaz” autorstwa Emila Ma-
rata i Michała Wójcika.

Ostatnie pożegnanie majora Aleksandra 
Tarnawskiego odbędzie się 11 marca 
o godz. 13.00 w parafii Królowej Polski 
w Bielsku-Białej. Major spocznie na 
cmentarzu przy ul. ks. Bronisława Jaku-
bowskiego.  (mf)
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Utwardzony, blisko kilometrowy pas startowy, płyta postojowa oraz droga kołowania na gliwickim lotni-
sku to dopiero początek działań pozwalających rozwijać wizję śląskiej Doliny Krzemowej i prężną branżę 
lotniczą w Gliwicach. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej, którego udziałowcem jest 
Miasto Gliwice, zapowiedział uruchomienie na gliwickim lotnisku pierwszej tego typu w mieście wytwórni 
samolotów szkoleniowych i dyspozycyjnych AT-5 i AT-6. Ich produkcja powinna ruszyć za 2 lata. Na ten cel 
zawiązano spółkę AT Silesia z udziałem prywatnego kapitału i pozyskano 13-milionowe dofinansowanie 
z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Gliwickie lotnisko staje się wizy-
tówką gospodarczego rozwoju 
miasta. Po zakończonej w 2020 
roku, wartej niemal 29 mln zł 
modernizacji, obiekt ma status 
lotniska publicznego niepodle-
gającego certyfikacji, co pozwala 
na wykorzystywanie go m.in. 
do całorocznych biznesowych 
lotów dyspozycyjnych i szkolenia 
lotniczego. – Obecnie zaczyna-
my uzupełniać działanie portu 
lotniczego Katowice w Pyrzo-
wicach, przejmując w ramach 
współpracy część ruchu małych 
samolotów biznesowych – zwra-
ca uwagę Bogdan Traczyk, pre-
zes Górnośląskiego Akceleratora 
Przedsiębiorczości Rynkowej 
(GAPR), będącego od 5 lat wła-
ścicielem połowy gliwickiego 
lotniska i zarządcą całości.

Dzięki organizacyjnemu i ka-
pitałowemu zaangażowaniu 
GAPR, do końca przyszłego 
roku na pozyskanej hektarowej 
działce przy lotnisku (na której 
znajdują się obecnie stara sta-
cja paliw i parking dla TIR-ów) 
powstanie wytwórnia nowych, 
lekkich i niezwykle bezpiecznych 
polskich samolotów dyspozy-
cyjnych typu AT-5 i AT-6. Ich au-
torem jest jeden z najlepszych 
konstruktorów w kraju, Tomasz 
Antoniewski.

3-miejscowy AT-5 ma być na-
stępcą popularnego samolotu 
szkoleniowego i sportowo-tury-
stycznego AT-3 wykorzystywa-
nego m.in. przez ulokowany na 
gliwickim lotnisku Akademicki 
Ośrodek Szkolenia Lotniczego 
Politechniki Śląskiej. Na ten 
model jest nadal bardzo duże 
zapotrzebowanie, jednakże 
dotychczasowy producent prze-
niósł zakład z Mielca do Chin, 
koncentrując się na rynkach 

azjatyckich. AT-6 to z kolei dwu-
silnikowy, 4-miejscowy samolot 
dyspozycyjny, skonstruowany na 
potrzeby biznesu. Charakteryzu-
je się nowatorskimi rozwiązania-
mi układu aerodynamicznego i 
lekkością.

Gliwicka wytwórnia ma pro-
dukować ponad 80 samolotów 
rocznie. Na te potrzeby powsta-
nie hala produkcyjna wraz zaple-
czem i parkiem maszynowym. 

Nad inwestycją czuwać będzie 
spółka AT Silesia, która zajmie się 
wszelkimi formalnościami, m.in. 
wystąpieniem o pozwolenie na 
budowę. – Rozmowy biznesowe 
w tej materii już się zakończyły, 
podpisana została umowa in-
westycyjna, a pod koniec lutego 
również umowa o 13-milionowe 
dofinansowanie z Polską Agen-
cją Rozwoju Przedsiębiorczości. 
GAPR ze swojej strony wyłoży 
10 mln zł, obejmując około 

20% udziałów w spółce. Prawie  
20 mln zł to wkład inwestorów 
zewnętrznych. Warto przy tej 
okazji dodać, że do spółki wcho-
dzi też sam konstruktor Tomasz 
Antoniewski, który de facto 
zainwestował już około 20 mln 
zł w powstanie projektów samo-
lotów, pozyskując na nie w mi-
nionych latach dofinansowanie 
z PARP i grant z Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju – 
podkreśla prezes Górnośląskiego 
Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej.

Z myślą o rozwoju branży lotni-
czej GAPR uruchomił też inne 
tereny inwestycyjne. Po sprze-
daży pierwszych działek na rzecz 
8 inwestorów, w pejzażu lotniska 
pojawiły się prywatne hangary, 
powstaje też pierwszy na Śląsku 
salon sprzedaży samolotów. Na 
tym nie koniec. Po południowej 
stronie pasa startowego (między 
pasem startowym a składowi-
skiem odpadów przy ul. Rybnic-
kiej) na 15 hektarach terenów 
inwestycyjnych wydzielanych jest 
obecnie 85 działek. – Docelowo 
pod hangary, zakładamy jednak 
możliwość sprzedania większe-
go terenu, jeśli zajdzie potrzeba, 
dla zlokalizowania np. większej 
inwestycji lotniczej – zapowiada 
Bogdan Traczyk. (kik)

22. Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji, Wnętrz w miniony weekend 
przyciągnęły do hali Arena Gliwice sporo miłośników modernizacji, budow-
nictwa i remontów. Swoją ofertę i ciekawe rozwiązania zaprezentowało  
80 wystawców. Nie zabrakło też profesjonalnego doradztwa.
Gliwickie Targi Budowlane na 
stałe wpisały się w kalendarz 
wydarzeń branżowych w mieście. 
Jak zawsze odwiedzili je miłośnicy 
nowoczesnych rozwiązań w bu-
downictwie oraz osoby planujące 
remont mieszkania czy budowę 
domu. Motywem przewodnim 
tegorocznej edycji były nowo-
czesne systemy grzewcze, foto-
woltaika, wyposażenie wnętrz 
i materiały budowlane przydatne 
na każdym etapie realizacji inwe-
stycji. Tradycyjnie odbyły się też 
konkursy dla wystawców.

– Serdecznie gratuluję wystaw-
com nagrodzonym w konkur-

sach organizowanych w ramach 
22. Gliwickich Targów Budow-
nictwa, Instalacji, Wnętrz 
w Arenie Gliwice. Wydarzenie, 
w którym miałem przyjemność 
uczestniczyć, od lat przyciąga 
mieszkańców interesujących 
się najnowszymi technologiami 
w budownictwie i wnętrzar-
stwie, szukających ciekawych 
rozwiązań i profesjonalnego 
doradztwa fachowców z bran-
żowych firm. W miniony week-
end w Arenie Gliwice gościło 
ponad 80 wystawców i wielu 
gliwiczan. To pokazuje, jak 
ważnym wydarzeniem są targi 
budownictwa i jak wielkie jest 

zainteresowanie inwestowa-
niem w zmiany w najbliższym 
otoczeniu – mówił prezydent 
Gliwic Adam Neumann.

Podczas targów przyznano na-
grody w kategoriach: Najlepszy 
Produkt Prezentowany na Tar-
gach i Najlepsze Stoisko oraz Na-
grody Śląskiej Izby Budownictwa 
i Nagrody Wydziału Architektury 
Politechniki Śląskiej BenchMan 
Design w przestrzeni publicznej. 
Wyróżnionych zostało dziewięć 
firm i podmiotów.

 (mf)

Lot w strefę biznesu

Budowlana wiosna w Gliwicach
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Samoloty szkoleniowe AT-3, do których będzie nawiązywać  
model AT-5, są wykorzystywane do kształcenia przyszłych  
pilotów – studentów Politechniki Śląskiej.
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

EKOLOGIA

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘGLOWE?

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

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

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

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej 
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. 

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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EKOLOGIA

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo 
stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

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

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod wa-
runkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

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

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

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

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW  
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program Czyste 
powietrze

ZASIĘG MIASTO GLIWICE CAŁY KRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

Nabór ciągły i refundacja  
Od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

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

dla pomp ciepła

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenie, podczas którego będzie można zapoznać się 
z wytycznymi programu dotacyjnego „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się w formie on-line w aplikacji Microsoft Teams (istnieje 
również możliwość dołączenia poprzez przeglądarkę Chrome). 

Szkolenie jest przewidziane 31 marca o godz. 16.00. Link aktywacyjny jest dostępny na stronie Gliwice.eu (baner „Weź dotacje i wymień 
piec”). Będzie się uruchamiał w dniu szkolenia, 15 minut przed jego rozpoczęciem.

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://ceeb.gov.pl/
http://Gliwice.eu


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 10/2022 (1099), 10 marca 202212

SPORT

5 marca, w sobotnim spotkaniu 24. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy, 
Piast Gliwice zremisował bezbramkowo z Zagłębiem Lubin. To drugie 
spotkanie Niebiesko-Czerwonych z rzędu z podziałem punktów, w któ-
rym zabrakło goli. Gliwiczanie wracali do siebie z zyskiem jednego oczka, 
a już w sobotę 12 marca przy Okrzei rywalem podopiecznych Waldemara 
Fornalika będzie Lechia Gdańsk.

Rywalizacja w Lubinie nie najle-
piej rozpoczęła się dla gliwiczan, 
w szczególności dla Martina 
Konczkowskiego, który z powo-
du urazu już w piątej minucie 
musiał opuścić boisko. Mimo 
to w pierwszych fragmentach 
meczu to właśnie zawodnicy 
Piasta sprawiali lepsze wrażenie. 
Podopieczni Waldemara Forna-
lika dłużej utrzymywali się przy 
piłce i stwarzali sobie więcej 
sytuacji strzeleckich. Najlepszą 
z nich miał Michał Chrapek, ale 
pomocnik Niebiesko-Czerwo-
nych nie zdołał umieścić piłki 
w siatce po strzale głową z bli-
skiej odległości. Mecz w pierw-
szej odsłonie charakteryzował 
się wysoką intensywnością, 
a zawodnicy dwoili się i troili, 
by maksymalnie utrudnić rywa-
lom stwarzanie sobie sytuacji. 
Defensywa swój cel osiągnęła, 
ponieważ w pierwszych 45 
minutach kibice nie zobaczyli 
bramek. Na ewentualne nale-
żało poczekać.

Po przerwie śmielej poczynali 
sobie gospodarze, którzy starali 
się przejąć inicjatywę w polu 
gry. Niezłego stracha napędzili 
jednak po stałym fragmencie 
gry, kiedy to precyzyjnie wyce-
lował z rzutu wolnego Łukasz 
Łakomy. Kunsztem wykazał się 
golkiper Piasta. Choć tempo 
akcji mogło się podobać, stupro-
centowych okazji do strzelenia 

gola było jak na lekarstwo. Nie 
można było zarzucić graczom 
obu konfrontujących się zespo-
łów braku determinacji, jednak 
to bramkarze i wspomagający 
jego pracę obrońcy wzorowo 
wywiązali się ze swoich zadań 
i uczynili spotkanie bezbram-
kowym.

Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

Ponad 2,5 tys. uczestników, 
260 drużyn w eliminacjach i 54 
zespoły rywalizujące o zwycię-
stwo – podsumowujemy wielki 
finał 10. Węglokoks Halowej 
Ligi Podokręgu Zabrze (5–6 
marca). Zmaganiom żaków, 
skrzatów, orlików, młodzików, 
trampkarzy, juniorów, senio-
rów i piłkarek między 10. i 13. 
rokiem życia dopingował m.in. 
przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice Marek Pszonak. Tur-
niejowy obiekt udostępniło 
Miasto Gliwice.

W kategorii skrzat zwyciężył 
zespół AP Bumerang Ruda Ślą-
ska, a wśród żaków brylował TS 
Jastrząb Bielszowice. W grupie 
orlików najlepsza okazała się 
drużyna FA Pyskowice, wśród 
młodzików – FA Piast I Gliwice, 
a trampkarzy – MKS Zaborze 

Zabrze. W kategorii dziewcząt 
wygrał zespół AP Przeciszów, 
wśród juniorów najlepsza 
okazała się drużyna Juniorów 
Pyskowice, a rywalizację senio-
rów zwycięsko zakończył Orzeł 
Stanica. Z myślą o kibicach zor-
ganizowano również pokazowy 
mecz gwiazd, w trakcie którego 
licytowano pamiątkowe ko-

szulki z autografami Cristiano 
Ronaldo (MU), Jerzego Dudka 
(RM), reprezentacyjny trykot 
Grzegorza Krychowiaka, a także 
piłki z autografami. Zebrano 
ponad 10 tys. zł na zakup ska-
nera do naczyń krwionośnych 
dla chirurgii dziecięcej w Szpi-
talu Miejskim nr 4 w Gliwicach.
 (kik/mat. HLPZ)

W meczu 19. kolejki Futsal Ekstraklasy (5 marca) Piast 
pokonał GI Malepszy Futsal Leszno 5:2. Do przerwy 
wynik był remisowy, lecz gliwiczanie przechylili szalę 
na swoją korzyść w drugiej połowie.

Już w 3. minucie prowadzenie 
gospodarzom dał Marek Bugański, 
który po szybkim kontrataku dobił 
strzał początkowo wybroniony 
przez Orfeusza Jarożka. Niezrażeni 
tym obrotem sprawy lesznianie 
szybko doprowadzili do remisu 
– Jakub Kąkol zaskoczył mocnym 
strzałem Michała Widucha. W 8. 
minucie Szadurski wybijał piłkę 
z autu, posłał ją w światło bram-
ki, a golkiper z Leszna jeszcze ją 
dotknął i sędziom nie pozostało 
nic innego, jak zaliczyć tego gola 
jako trafienie samobójcze. Jeszcze 
przed przerwą trener przyjezd-
nych – Tomasz Trznadel – zdecy-
dował się na wycofanie swojego 
bramkarza i dało to pożądany 
efekt. Marcin Firańczyk wepchnął 

piłkę do bramki, po nieskutecznej 
interwencji golkipera Piasta.

Na drugą połowę gliwiczanie 
wyszli skoncentrowani i zmoty-
wowani, ale ich ataki długo nie 
przynosiły efektu. Dopiero w 33. 
minucie Sebastian Szadurski ude-
rzeniem zza pola karnego wypro-
wadził Piasta na prowadzenie. Za 
chwilę Miguel Pegacha zamienił 
podanie Breno Bertolinego na 
czwartego gola dla gospodarzy 
i Orlando Duarte mógł odetchnąć 
z ulgą. Dwie minuty później ko-
lejną bramkę strzelił Szadurski. 
Wynik 5:2 potwierdził wyższość 
gliwiczan, ale nie była to łatwa 
wygrana.
 (piast.gliwice.pl/kik)

3 marca GTK Gliwice przegrało 
z Eneą Zastalem BC Zieloną Górą 
82:89. Gospodarze prowadzili 
tylko na początku meczu, potem 
zespół Olivera Vidina zanotował 
serię 15:0 i już do końca meczu 
nie oddał prowadzenia, choć były 
momenty, że miejscowi byli już 
bardzo blisko.

Za każdym razem lider Energa 
Basket Ligi był przynajmniej 
minimalnie lepszy, zdobywając 
punkty głównie dzięki ofensyw-
nym zbiórkom i skutecznym do-
bitkom. Przyjezdni reagowali na 
akcje gliwiczan natychmiastowo, 
umiejętnie utrzymując przewa-
gę. W całym meczu zdobyli aż 52 
punkty z pola trzech sekund i to 
było miejsce na parkiecie, gdzie 
ich dominacja była najbardziej 
widoczna. Ostatecznie GTK prze-
grało różnicą siedmiu punktów. 

Kolejny mecz GTK ponownie 
zagra na własnym parkiecie, 
a rywalem będą Twarde Pierniki 
Toruń. 
 (GTK/kik)

Po punkcie w Lubinie

Za silny Zastal Święto futbolu w Arenie Gliwice
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Dodatkowe środki unijne w wysokości 25 mln zł  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014–2020 pozwolą Gliwicom i Ka-
towicom rozwijać niskoemisyjny transport 
publiczny w swoich miastach. Informację tę 
przekazał z końcem lutego w Katowicach mi-
nister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz 
Puda. W spotkaniu z nim uczestniczył m.in. 
wiceprezydent Gliwic Mariusz Śpiewok. Dzięki 
dodatkowej puli funduszy unijnych gliwicki 
PKM będzie mógł zakupić 17 autobusów hy-
brydowych.
– To nowe środki finansowe, 
które będą wpływały na jakość 
i poprawę bezpieczeństwa pa-
sażerów w województwie ślą-
skim. Z dodatkowej puli 25 mln 
planowane jest dofinansowanie  
2 nowych projektów dotyczących 
rozwoju niskoemisyjnego trans-

portu publicznego. Jeden z nich 
dotyczy Gliwic – jest to dofinan-
sowanie zakupu 17 autobusów 
hybrydowych. Drugi, dotyczący 
Katowic, to projekt, w którym 
będzie zakupionych kilka auto-
busów zasilanych gazem CNG. 
Mamy nadzieję, że te środki 

będą wykorzystane jak najszyb-
ciej – zapowiedział w Katowicach 
minister Grzegorz Puda.

Jak zaznaczył zastępca prezy-
denta Gliwic Mariusz Śpiewok, 
potwierdzone przez minister-
stwo dodatkowe dofinansowa-
nie z POiŚ dla Gliwic i Katowic 
to zaledwie część dużych 
środków zewnętrznych, które 
wspólnie z resortem udało się 
wygospodarować samorządom 
na zrównoważony transport 
miejski w Śląskiem (w szcze-
gólności w subregionie cen-
tralnym).

– Mechanizm, w ramach które-
go pracujemy, czyli współdecy-
dowanie o wyborze projektów 
przez władze miejskie i central-
ne, dobrze wpływa na rozwój, na 
właściwe wybory i koordynację 
procesu udoskonalenia trans-
portu publicznego – podkreślił 
Mariusz Śpiewok. – W Gliwi-
cach jest obecnie budowane 
nowoczesne centrum przesiad-
kowe. Wraz z nowoczesnymi 
autobusami hybrydowymi, 
których zakup planuje gliwicki 
PKM, z pewnością zwiększy ono 
komfort podróżowania nie tylko 
mieszkańcom naszego miasta, 

ale także całego regionu – mó-
wił wiceprezydent Gliwic.

Szacowana wartość gliwickiego 
projektu przewidującego zakup 
17 autobusów hybrydowych 
(bez ujęcia w projekcie budowy 
stacji zasilania) to ok. 29,8 mln zł.  
Dofinansowanie UE może wy-
nieść 18,5 mln zł. PKM Katowice 
zakłada z kolei zakup 8 autobu-
sów 12-metrowych zasilanych 
sprężonym gazem ziemnym 
(CNG). Szacowana wartość tego 
projektu to 10,4 mln zł, a dofi-
nansowanie UE może wynieść 
6,5 mln zł. (kik)

Środki na zakup 17 hybryd dla Gliwic  
potwierdzone

Ekologiczna flota pojazdów PKM Gliwice stale się powiększa. Od grudnia 2021 r. po gliwickich ulicach jeździ 
już 15 ekologicznych hybryd firmy MAN.

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym 
pozorem nie wrzucaj go do kontenera! Trwają zbiórki elektrośmieci 2022. Będą 
prowadzone sukcesywnie przez cały rok we wszystkich gliwickich dzielnicach. 

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych mieszka-
niach rzeczy, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników na 
odpady komunalne. Przez cały 
rok można oddawać je w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Rybnickiej 
199 albo przynieść je do specjal-
nie oznakowanego samochodu, 
który w wybrane soboty czeka  
zaparkowany w gliwickich dziel-
nicach. Tegoroczne zbiórki elek-
trośmieci przeprowadza gliwicka 
firma Enviropol.PL Sp. z o.o. 

W sobotę 12 marca elek-
trośmieci będzie można 
oddać:
• godz. 10.00–12.00 –  

Wojska Polskiego,  
ul. Ordona (parking samo-
chodowy)

• godz. 12.30–14.30 – Ligota 
Zabrska, ul. Pocztowa (przy 
szkole)

Wszystkie terenowe punkty od-
bioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.
eu (w zakładce Harmonogram 
wywozu).

Uwaga! Elektroodpady należy 
dostarczać na miejsce zbiórki 
w określonych w harmonogra-
mie godzinach! Wcześniejsze 
składowanie elektroodpadów 
jest zabronione! Odpady są przyj-
mowane wyłącznie w obecności 
pracowników firmy odbierającej, 
tak aby nie dochodziło do zaśmie-
cania terenu, na którym zbiórka 
jest organizowana.  (mf)

Przed nami XXVIII Gliwicka Giełda Minerałów, Biżuterii 
i Skamieniałości, która odbywa się pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neu-
manna. Wydarzenie przyciąga miłośników drogocen-
nych kamieni i skamieniałości z Gliwic i całego regionu. 
Podczas najbliższej Gliwickiej 
Giełdy Minerałów, Biżuterii 
i Skamieniałości będzie można 
nabyć szlachetne kamienie 
oprawione w pierścionki, kol-
czyki i bransolety, i podziwiać 
cuda wydobyte z wnętrza Ziemi 
– swoje zbiory zaprezentują wy-
stawcy z całej Polski i zagranicy. 
Będzie to również okazja, by 
zdobyć wiedzę na temat mi-

nerałów i szlachetnych darów 
natury.

Najbliższa giełda GeoExpo od-
będzie się w weekend 26–27 
marca w hali sportowej przy  
ul. Górnych Wałów 29, w godz. od 
10.00 do 18.00. Wstęp na giełdę 
minerałów kosztuje 12 i 6 zł. Wy-
darzenie odbywa się w Gliwicach 
cyklicznie od ponad 10 lat.  (mf)

Kolejna zbiórka elektrośmieci Piękno z wnętrza Ziemi

AKTUALNOŚCI
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ARENA GLIWICE

Jeśli zastanawialiście się, jak wyglądają próby bicia rekordu Guinnessa – datę 3 kwietnia koniecznie zapiszcie 
w swoich kalendarzach. Piotr Lerski, właściciel KS 3arte Arena Gliwice, świetny instruktor i prawdziwy człowiek 
renesansu podjął się niezwykłego wyzwania.

HOT WHEELS  
MONSTER TRUCK 
POWRACA!

I to z większą liczbą ciężarówek 
niż kiedykolwiek wcześniej! Nowa 
ciężarówka Mega Wrex™ to 
12-metrowa konstrukcja przypo-
minająca dinozaura. Fani sobotniej 
imprezy poznają Bigfoot Midwest 
Madness™, a do europejskiej trasy 
dołączy Race Ace™ z kultowymi już 
płomieniami Hot Wheels. Będziecie 
mieli okazję zobaczyć prawdziwe 
wersje słynnych zabawek z mon-
ster truckami Hot Wheels, w tym 
najbardziej lubiane – Bone Sha-
ker™, Tiger Shark, V8 Bomber™ 
i Demo Derby. W wydarzeniu 
wezmą udział goście specjalni: 
pożerający samochody, ziejący 
ogniem i transformujący się ro-
bot Megasaurus, a także gwiazdy 
Freestyle Motocross! Ekscytujący 
motoryzacyjny pokaz z kultowymi 
akrobacjami i skokami Hot Wheels 
oraz spektakularnymi upadkami 
i rozbiciem monster trucków pod-
czas konkurencyjnych starć i walk 
dostarczą niezapomnianej rozrywki 
wszystkim fanom. Jeśli jeszcze nie 
macie swoich biletów – znajdziecie 
je na stronie Live Nation.

TARGI TRENDS  
4 KIDS
Wspieranie polskich marek oraz 
manufaktur to myśl, która przy-
świeca organizatorom Targów 
Trends 4 Kids. Odwiedźcie Małą 
Arenę w najbliższą niedzielę 
i przekonajcie się sami – bę-
dziemy na was czekać w godz. 

od 10.00 do 17.00. Obiecujemy, 
że nie skończy się na zakupach! 
Nuda będzie zabroniona, a żeby 
ułatwić wam przestrzeganie 
przepisów, przygotowaliśmy aż 
trzy strefy, w których będziecie 
mogli spędzić rodzinną niedzielę. 
W strefie zabawy szkraby będą 
mogły bezpłatnie skorzystać 
z zajęć, które wspaniale rozwijają 
wyobraźnię. Na młodych entu-
zjastów zabawy będą czekać też 
zajęcia manualne, malowanie 
twarzy, warsztaty slime i wiele 
więcej. W strefie zakupów nabę-
dziecie niepowtarzalne produkty 
z najnowszych wiosenno-letnich 
kolekcji, a wśród nich – nieba-
nalną odzież, buciki, zabawki, 

dekoracje do pokoików dziecię-
cych, książki oraz produkty dla 
kobiet w ciąży i mam karmiących. 
Nie zabraknie również miejsca, 
w którym będziecie mogli wziąć 
głęboki oddech, odpocząć i zjeść 
coś naprawdę dobrego. Tego 
dnia wystawcy przygotują nie-
spodzianki i atrakcyjne rabaty 
dla gości targów. Widzimy się 
weekend, ale pamiętajcie, że to 
dopiero początek atrakcji, które 
zaserwujemy wam w tym roku! 
Odkryjcie niekończące się emocje 
i dołączcie do newslettera Areny 
Gliwice: arenagliwice.com/new-
sletter-zapis/.

 (ARENA GLIWICE)

WEEKEND PEŁEN WRAŻEŃ

CZY PIOTR POBIJE REKORD GUINNESSA?

Już w weekend (12–13 marca) wypełnimy Arenę Gliwice niekończącymi się emocjami – przed 
nami zapierające dech w piersiach widowisko Hot Wheels™ Monster Trucks Live oraz Targi 
Trends 4 Kids. Będzie jak zawsze kolorowo i z mnóstwem dobrej energii – każdy amator do-
brej zabawy znajdzie tu coś dla siebie.

Co go czeka? Pot, olbrzymie 
emocje i… chest to ground 
burpees. Fitnessowym wyjada-
czom włos staje dęba na dźwięk 
samej nazwy, a dla wszystkich 
tych, którzy jeszcze nie poznali 
zabójczej mocy „krokodylków” – 
spieszymy z wyjaśnieniem.

SPRINT BURPEES
Na czym polega wyzwanie? 
Piotr zawalczy w kategorii Sprint 
Burpees, co oznacza, że musi 
wykonać 68 powtórzeń w ciągu 

3 minut, by pobić obowiązujący 
rekord Kanadyjczyka. – Bur- 
peesy to układ kilku ruchów, 
które w połączeniu mogą być 
świetnym treningiem ogólno-
rozwojowym, choć dziś są nieco 
częściej wykorzystane jako ele-
ment treningu interwałowego 
– tłumaczy Piotr. – Zaczynamy 
od przysiadu, przechodzimy do 
deski, by następnie wykonać 
pompkę i na koniec dynamicz-
nie wyskakujemy w górę. Całość 
musi być bardzo płynna i wyko-
nana poprawnie technicznie.

MOC KIBICOWANIA
Merytoryczną ocenę techniki Pio-
tra pozostawimy zawodowym sę-
dziom, którzy odwiedzą Arenę Gli-
wice już 3 kwietnia o godz. 13.30. 
Zweryfikują, czy Piotr naprawdę 
jest w stanie pobić rekord. Wyzwa-
nie jest spore i już nie możemy się 
doczekać wspólnego kibicowania. 
Postępy w przygotowaniach Piotra 
możecie obserwować w mediach 
społecznościowych KS 3arte Arena 
Gliwice.
 (ARENA GLIWICE)
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Z MIASTA

1 marca rozpoczął się nabór wniosków do Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Pomysły można zgłaszać 
do 21 marca. W tym celu warto zajrzeć na nową platformę partycypacyjną www.decydujmyrazem.gliwice.pl.

GBO 2023. Zgłoś swój pomysł! 
Dzięki nowej platformie partycypacyjnej 
www.decydujmyrazem.gliwice.pl złoże-
nie wniosku w Gliwickim Budżecie Obywa-
telskim jest prostsze i możliwe bez wycho-
dzenia z domu. W jednym miejscu zostały 
w przejrzysty sposób udostępnione ważne 
informacje. Można tam przede wszyst-
kim wypełnić i złożyć wniosek w formie 
elektronicznej. Udostępniony został także 
poradnik dla wnioskodawców, który warto 
przeczytać przed zgłoszeniem pomysłu 
– zawiera m.in. informacje dotyczące 
przygotowywania wniosków i kryteriów, 
jakie spełniać muszą zgłaszane projekty.

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych, które zajmuje się przyj-
mowaniem wniosków, przypomina, że 
wnioskodawcą projektu ogólnomiejskiego 
może być każdy mieszkaniec Gliwic, a pro-
jektu dzielnicowego – jej mieszkaniec. 
Co bardzo ważne, dla zadań dotyczących 
całego miasta należy uzyskać poparcie co 
najmniej 150 mieszkańców. Nowością jest 
w tym roku możliwość udzielania takiego 
poparcia nie tylko na papierowych listach, 
ale także poprzez formularz dostępny on-
line na stronie www.decydujmyrazem.
gliwice.pl.

Pula środków na  
GBO 2023 wynosi  
8 348 000 zł, z tego:

 7 348 000 zł zaplanowano  
 na projekty realizowane 

w dzielnicach miasta, 

 1 000 000 zł zaplanowano  
 na zadania ogólnomiejskie. 

Jeśli nie chcemy zgłaszać pomysłu poprzez 
platformę partycypacyjną, to formularze 

wniosków są dostępne w wersji do wydruku 
w Biuletynie Informacji Publicznej UM Gli-
wice (w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski), 
i na stronie www.decydujmyrazem.gliwi-
ce.pl. Formularze papierowe są dostępne 
w Urzędzie Miejskim, w Biurze Obsługi 
Interesantów przy ul. Zwycięstwa 21 i przy 
ul. Jasnej 31A oraz we wszystkich siedzibach 
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych. 

Wnioski do GBO 2023 można składać za-
równo poprzez platformę partycypacyjną, 
jak i przez ePUAP lub papierowo – bezpo-
średnio w siedzibach Centrum 3.0 – Gli-
wickiego Ośrodka Działań Społecznych, 
w siedzibach Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach i drogą pocztową, wysyłając wniosek 
na adres Centrum 3.0 (ul. Zwycięstwa 1, 
44-100 Gliwice). 

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpli-
wości, można kontaktować się z pracownika-
mi Centrum 3.0, którzy służą pomocą w sie-
dzibie Centrum przy ul. Jagiellońskiej 21,  
a także telefonicznie pod numerami: 
32/238-24-55, 734-150-808. 

Zadania wybrane przez mieszkańców 
w tegorocznej procedurze budżetu oby-
watelskiego będą realizowane w 2023 
roku.

Centrum 3.0 –  
Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

Zapraszamy  
 na webinar!
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej   
w Gliwicach, inwestor Parku Zielonej   
Energii, zaprasza na otwarte  
spotkanie z ekspertami z branży   
energetyki i ciepłownictwa.   
Spotkanie odbędzie się online,    
uczestnicy będą mogli wysłuchać   
trzech prelekcji i zadać nurtujące   
ich pytania. Eksperci opowiedzą   
o najnowszych metodach  
 gospodarowania odpadami,   
największych inwestycjach   
ciepłowniczych w Europie   
i perspektywach dla Polski.

Spotkanie będzie transmitowane   
na żywo na platformach:

Facebook:  
Park Zielonej Energii

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

Zapraszamy wszystkich  
 zainteresowanych.

https://decydujmyrazem.gliwice.pl/
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LISTA DYSTRYBUCJI

STAŁE PUNKTY DYSTRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA TERENIE MIASTA GLIWICE

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

1 Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
„FAMILIA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona
3. NFZ ul. Wincentego Pola 16 Baildona
4. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 

Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16 Baildona

5. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona
6. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona
7. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona
8. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona
9. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

10. Delikatesy DONIA ul. Bojkowska 108 Bojków
11. Sklep ABC ul. Rolników 147 Bojków
12. Sklep ŻABKA ul. Rolników 203 Bojków
13. Mini Market – sklep ABC ul. Rolników 358 Bojków
14. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka
15. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
16. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka
17. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
18. Delikatesy TATRA ul. Kozielska 456 Brzezinka
19. Sklep ODIDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice
20. Warsztaty Terapii Zajęciowej ul. Toszecka 179 Czechowice
21. NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika
22. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika
23. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
24. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika
25. PGNiG Biuro Obsługi Klienta ul. Toszecka 101 Kopernika
26. Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ul. Jowisza 30 Kopernika
27. Piekarnia „KŁOS” ul. Jowisza 1a Kopernika
28. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska
29. Przychodnia Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska
30. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy
31. Komisariat Policji IV w Gliwicach ul. Strzelców Bytomskich 22 Łabędy
32. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy
33. Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy
34. Huta Łabędy SA ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy
35. Sklep ul. Partyzantów 10 Łabędy
36. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy
37. HP Polska Adler Pelzer Group ul. Leonarda da Vinci 9 Łabędy
38. Stellantis Gliwice sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy
39. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy
40. Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONY ZAKĄTEK ul. Zygmuntowska 36B Łabędy
41. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy
42. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy
43. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy
44. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy
45. Piekarnia ul. Popiełuszki 8 Łabędy
46. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy
47. NZOZ Przychodnia ALMA-MED ul. Paderewskiego 80 Obrońców Pokoju
48. Stacja paliw Shell ul. Tarnogórska 163 Obrońców Pokoju
49. Piekarnia „Chlebuś” ul. Architektów 43 Ostropa
50. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa
51. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa
52. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa
53. Kawiarnia MARYSIEŃKA ul. Daszyńskiego 453 Ostropa
54. Auto Czosnowski ul. Daszyńskiego 325 Ostropa
55. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika
56. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE 

Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C Politechnika

57. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
58. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika
59. Lodowisko TAFLA ul. Akademicka 29 Politechnika
60. ARENA GLIWICE ul. Akademicka 50 Politechnika
61. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
62. Komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
63. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
64. Hurtownia fryzjerska EUREX ul. Derkacza 1 Sikornik
65. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
66. Kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
67. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
68. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
69. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik
70. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
71. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
72. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
73. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
74. Salonik prasowy MARTEX ul. Korczoka 51 Sośnica
75. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Jedności 4a Sośnica
76. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
77. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
78. Simply Market Gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
79. NZOZ EUROMEDICAL ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice
80. Piekarnia Krysik ul. Kozielska 93 Stare Gliwice
81. Stacja paliw LOTOS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
82. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
83. Sklep spożywczy „Pod klonem” ul. Świętojańska 15A Szobiszowice
84. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice
85. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice
86. Kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice
87. Sklep spożywczy „Chlebuś” ul. Sztabu Powstańczego 1 Szobiszowice
88. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
89. Sklep spożywczo-monopolowy ul. Grottgera 1 Szobiszowice
90. Restauracja DiVinio ul. Grottgera 58 Szobiszowice
91. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
92. PSB BUSTER ul. Składowa 2 Szobiszowice
93. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
94. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

95. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie  
– stary budynek portiernia

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

96. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście
97. Piekarnia „Chlebuś” pl. Piastów 8 Śródmieście
98. Sklep całodobowy „PIAST” pl. Piastów 6 Śródmieście
99. Punkt Obsługi Pasażera ZTM pl. Piastów 2 Śródmieście

100. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
101. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
102. MDK (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GCOP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście
103. WASKO S.A. ul. Berbeckiego 6 Śródmieście
104. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
105. Bar CZAR GAR ul. Młyńska 8 Śródmieście
106. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
107. MBP – Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
108. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
109. Zakład pogrzebowy HADES ul. Młyńska 2 Śródmieście
110. Certum ul. Młyńska (parking) Śródmieście
111. Gabinet dentystyczny DENTINAL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
112. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
113. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
114. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
115. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
116. Powiatowy Urząd Pracy pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
117. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. pl. marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście
118. Archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście
119. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
120. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
121. Etno bazar ul. Wyszyńskiego 14B Śródmieście
122. Zakład fotograficzny FORMAT ul. Wyszyńskiego 14C Śródmieście
123. Studio fryzjerskie FIGARO ul. Wyszyńskiego 12 Śródmieście
124. Fabryka Naleśników ul. Zwycięstwa 12 Śródmieście
125. Bar u Piotra ul. Zwycięstwa 17 Śródmieście
126. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
127. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
128. Bar kawowy KAWA, HERBATA ul. Basztowa 7 Śródmieście
129. ZNP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
130. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
131. DPS „OPOKA” ul. Pszczyńska 100 Trynek
132. Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Bojkowska 37P Trynek
133. NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
134. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
135. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
136. Kwiaciarnia Helianthus ul. Jasna 14A/60 Trynek
137. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
138. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
139. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
140. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
141. Przychodnia Unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek
142. Sklep ŻABKA ul. Cichociemnych 18 Trynek
143. Apteka Pharmacon ul. Cichociemnych 18 Trynek
144. ZLPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
145. Piekarnia Pilchowice ul. Cichociemnych 6 Trynek
146. Leyla Kebab ul. Żwirki i Wigury 65 Trynek
147. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żwirki i Wigury” ul. Żwirki i Wigury 87 Trynek
148. Stary Hangar Fitness & Wellness Club ul. Toruńska 1 Trynek
149. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
150. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
151. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
152. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
153. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
154. Euro Expert UBEZPIECZENIA ul. Kozielska 89 Wojska Polskiego
155. Sklep ŻABKA ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
156. SQUASHMANIA ul. Kozielska 33A Wojska Polskiego
157. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
158. Restauracja Ciasto i farsz ul. Jasnogórska 3 Wojska Polskiego
159. Avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
160. DAWNE SMAKI sklep spożywczy ul. Radiowa 1 Wojska Polskiego
161. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
162. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
163. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
164. Salon fryzjerski KN ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
165. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
166. Sklep „U Zbyszka” ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
167. Studio Urody AGAT ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
168. Piekarnia GERLACH ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
169. Salon Fryzjerski BEATA ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
170. Sklep SMAKUŚ ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
171. Sklep TERESKA ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
172. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
173. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
174. APTEKA ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
175. Wisteria ul. Daszyńskiego 222 Wójtowa Wieś
176. Sklep DELIKATESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
177. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
178. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze
179. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze
180. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
181. Salon fryzjerski Elżbieta Porada ul. Spółdzielcza 33D/13 Zatorze
182. Salon drzwi i podłóg VOX ul. Traugutta 6 Zatorze
183. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze
184. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
185. Internat przy ZST-I w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
186. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze
187. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
188. Pizzeria BOMBOLA ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
189. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
190. Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki
191. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki
192. Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki
193. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 239 Żerniki
194. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 214A Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

Chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? Prześlij e-mail na adres kom@um.gliwice.pl.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACYKOMUNIKATY

OBWIESZCZENIA

nabór nr KD.210.14.2022.IN-1
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na  

stanowiska urzędnicze w Wydziale Informatyki  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,   
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 5 kwietnia 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gli-

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

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

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

nabór nr KD.210.15.2022.IN-2
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników na  

stanowiska urzędnicze w Wydziale Informatyki  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,   
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,   
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 8 kwietnia 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gli-

wicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Gli-

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

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

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

nabór nr KD.210.9.2022.SR-1
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na  

stanowisko urzędnicze (z funkcją  
ekodoradcy) w Wydziale Środowiska  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Zatrudnienie nastąpi na czas określony na czas 
trwania projektu „Śląskie. Przywracamy Błękit” 

(przewidywany okres – 6 lat). 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (na stronie  
bip.gliwice.eu) oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego. 
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem nie-

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 16 marca 2022 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

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

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

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

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

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku konserwatora 
na Giełdzie samochodowej przy ul. Kujawskiej 

112 w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• dyspozycyjność (praca wg harmono-

gramu),
• brak przeciwwskazań do pracy na wy-

sokości powyżej 3 metrów,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzial-

ność, sumienność, samodzielność, 
umiejętność pracy w zespole,

• prawo jazdy kat. B.
Mile widziane:
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycz-

nych do 1 kV (SEP), 
• uprawnienia pilarza.

Do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• nadzór nad sprawnym działaniem in-

stalacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu 

na terenie giełdy,
• stały nadzór nad budynkami i pomiesz-

czeniami oraz terenem giełdy,
• nadzór nad stanem technicznym narzędzi,
• wykonywanie prac porządkowych na 

terenie giełdy.
Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-

skiego Zarządu Usług Komunalnych w Gli-
wicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl, w terminie do 11 marca 
2022 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowa-
ny przez Dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c

zatrudni pracownika na czas zastępstwa  
na stanowisku konserwatora – elektryka  

na Giełdzie samochodowej przy ul. Kujawskiej 112  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• uprawnienia do obsługi sieci elektrycz-

nych do 1 kV (SEP),
• dyspozycyjność (praca wg harmono-

gramu),
• brak przeciwwskazań do pracy na wy-

sokości powyżej 3 metrów,
• dobra organizacja pracy, odpowiedzial-

ność, sumienność, samodzielność, 
umiejętność pracy w zespole.

Do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• nadzór nad sprawnym działaniem in-

stalacji i urządzeń technicznych,
• bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu 

na terenie giełdy,
• stały nadzór nad budynkami i pomiesz-

czeniami oraz terenem giełdy,
• nadzór nad stanem technicznym narzędzi,
• wykonywanie prac porządkowych na 

terenie giełdy.
Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych w Gli-

wicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl, w terminie do 11 marca 
2022 r.
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowa-
ny przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na czas zastępstwa  
na stanowisku kontrolera poborcy opłat  

na Giełdzie samochodowej przy ul. Błonie 12  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• pobieranie opłat targowych oraz pobie-

ranie opłat czynszowych za udostęp-
nienie miejsc na stanowiska handlu 
obwoźnego na terenie miasta Gliwice, 

• pobieranie opłat z kaset automatów 
płatniczych zainstalowanych w kabi-
nach WC na terenie miasta Gliwice,

• kontrola wielkości zajmowanych miejsc 
do sprzedaży i właściwe określenie 
wartości opłat,

• pobieranie i rozliczanie w kasie giełdy 
bloczków blankietów stanowiących 
pokwitowanie pobranych opłat tar-
gowych (druki ścisłego zarachowania),

• sporządzanie każdego dnia raportów 
i rozliczeń z pobranych utargów w ka-
sie giełdy oraz wpłaty zainkasowanych 
opłat,

• współpraca ze Strażą Miejską w Gliwi-
cach oraz Policją.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum średnie,
• co najmniej 2-letni staż pracy,
• podstawowa znajomość obsługi kom-

putera (w tym pakietu MS Office),
• prawo jazdy kat. B,
• niekaralność.

Inne wymagania:
• rzetelność, dokładność, uczciwość;
• umiejętność pracy w zespole;
• komunikatywność;
• odporność na stres;
• znajomość obowiązujących na terenie 

miasta Gliwice uchwał Rady Miasta 
Gliwice i zarządzeń Prezydenta Mia-
sta Gliwice w zakresie poboru opłat 
targowych i z tytułu korzystania z po-
wierzchni, w szczególności: 

� zarządzenia Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4333/2021 z 15 lipca 
2021 r. w sprawie ustalenia opłaty 
czynszowej za udostępnienie miejsc 
na stanowisku handlu obwoźnego,

� uchwały Rady Miasta Gliwice 
nr XXXVI/785/2018 z 22 marca 
2018 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wprowadzenia na tere-
nie miasta Gliwice opłaty targowej 
oraz określenia wysokości stawek 
dziennych opłaty targowej.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych w Gli-
wicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c  
(tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail: 
kadry@mzuk.pl, w terminie do 11 marca 
2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowa-
ny przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
Złożonych ofert nie odsyłamy.

Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. 
Przywracamy błękit”. Kompleksowa 

realizacja Programu ochrony powietrza 
dla województwa śląskiego realizowany 

jest przy dofinansowaniu z Programu 
LIFE Unii Europejskiej.

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

W związku z trwającymi na terenie Ukrainy działaniami wo-
jennymi, Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach zaprasza pra-
codawców zainteresowanych zatrudnieniem obywateli tego 
kraju do kontaktu bezpośrednio w siedzibie tutejszego urzędu:
• osobiście – pok. 5,
• telefonicznie – 32/444-23-80, 32/444-23-78, 32/444-23-79,  

32/444-23-94, 690-448-928,
• za pośrednictwem skrzynek e-mail: sekretariat@pup.gli-

wice.pl lub pp@pup.gliwice.pl z dopiskiem w temacie 
„UKRAINA”.

Tutejszy urząd zwraca się do Państwa z prośbą o składanie 
ofert pracy, które mogłyby być przeznaczone dla obywateli 
Ukrainy przekraczająch w ostatnich dniach granicę Polski.
Część uchodźców znajdzie zapewne schronienie na terenie 
naszego miasta i powiatu. Jedną z form niezbędnej pomocy 
będzie zapewnienie tym osobom możliwości pilnego pod-
jęcia pracy.
Dlatego apelujemy do Państwa o pomoc w stworzeniu przez 
PUP Gliwice bazy ofert pracy, którą uchodźcy z Ukrainy mo-
gliby podejmować bezpośrednio lub po przeszkoleniu sfinan-
sowanym przez tutejszy urząd.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia, organizowanego  
wg procedur określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę 1 samochodu osobowego  
Toyota Camry 2,5 Hybrid Dynamic.

Termin składania ofert: 17 marca 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 17 marca 2022 r. o godz. 11.01
Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gli-
wice nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji 
odbędzie się w dniach

od 15 marca 2022 r. do 15 kwietnia 2022 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu 
trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych i użytkowych, sklepach, 
wytwórniach oraz przetwórniach artykułów spożywczych, obiektach prze-
mysłowych, jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. 
Deratyzacją powinny zostać także objęte w miarę potrzeb sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, pod-
dasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych 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 prawdopodobieństwo poja-
wienia się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, 
w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 marca do 15 kwietnia 2022 r. należy pozostawić wyłożoną trutkę, uzu-
pełniając ją w miarę potrzeb.
15 kwietnia  2022 r. należy zebrać pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie, 
które należy przekazać do utylizacji.

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

Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać w zamknięciu podczas akcji deraty-
zacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić wyraźne ostrzeżenie: 
„UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka dorosłego 
lub dziecka wyłożoną trutką, należy bezwzględnie i natychmiast skierować 
poszkodowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub 
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży 
Miejskiej w Gliwicach 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

http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA

Numer naboru:  
GODS-KD.210.2.2022

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych z siedzibą 

w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1  
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze 

w niepełnym wymiarze czasu pracy. tj. 0,5 etatu 
z możliwością zwiększenia do pełnego etatu

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, kontrola terminów płatności oraz 

opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, depozytów oraz 

ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji wykorzystanych środków, bieżące 
uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald księgowych,

• przygotowywanie danych do sprawozdań, przygotowywanie 
przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków o zmiany planów finansowych,
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki 

finansowe, 
• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz uzgad-

nianie z ewidencją księgową,
• prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jed-

nostki, 
• doraźne zastępowanie głównego księgowego i specjalisty ds. płac.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe i doświadczenie: 2-letni staż pracy, 
• wykształcenie średnie i doświadczenie: 4-letni staż pracy.
Wymagania dodatkowe:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicz-

nych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
• znajomość zasad gospodarki finansowej sektora jednostek fi-

nansów publicznych,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetel-
ność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność 
pracy w grupie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecz-

nych przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro, brak windy).
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostępnym dla osób niepeł-

nosprawnych, praca z urządzeniami biurowymi, praca z monito-
rem ekranowym powyżej 4 godzin, praca w pozycji siedzącej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opublikowany na stronie internetowej 

www.gods.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifi-

kacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (opublikowane na stronie internetowej www.

gods.gliwice.pl),
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opublikowana na 

stronie internetowej www.gods.gliwice.pl).
List motywacyjny, CV, oświadczenia kandydata oraz zgoda na prze-
twarzanie danych osobowych powinny być własnoręcznie podpi-
sane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporzą-
dzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 18 marca 
2022 r. do godz. 12.00: 
• osobiście w siedzibie Centrum przy ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu 

do siedziby Centrum), 
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespondencja będzie 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za 
pośrednictwem platformy e-PUAP (do korespondencji należy 
dołączyć skany wymaganych dokumentów, za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP). 

Złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się 
w dniach 21 – 31 marca 2022 r.
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego 
wyżej opisany zakres zadań to starszy księgowy.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadcze-
nia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do 
zatrudnienia w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają 

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

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik za-
trudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepeł-
nosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnie-
nia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii 
dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – 
Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych 
będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. 
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających 
się o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka 
Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na 
stronie www.gods.gliwice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.5.2022 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  

do Referatu planowania i inwestycji drogowych oraz  
ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie powierzonych zadań 

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

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac bu-
dowlanych z przyjętym przez inwesto-
ra harmonogramem, zatwierdzenie 
harmonogramów prac budowlanych.

4. Nadzór nad terminami i udział 
w odbiorach robót oraz przeglądach 
technicznych w okresie gwarancyj-
nym i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych.

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

6. Wystąpienia o przyznanie dofinanso-
wań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na inter-
pelacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

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

9. Prowadzenie innych działań w za-
kresie związanym z realizacją inwe-
stycji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

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

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

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

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

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

2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przed-
miotowym stanowisku, w szcze-
gólności: o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, 
o drogach publicznych, Prawo bu-
dowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Kodek-
su postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o finansach 
publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. Informacja o warunkach pracy na 
danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

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

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:

5.1. List motywacyjny ze wskazaniem 
naboru.

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

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

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

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

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl  
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 4 kwietnia 2022 r.
Planowany termin testu merytoryczne-
go i rozmowy kwalifikacyjnej: 7 kwietnia 
2022 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31 oraz pod ogło-
szeniem o naborze opublikowanym 
na www.zdm.gliwice.pl.

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

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

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

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

OFERTY PRACY

 

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie, 
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice, 

pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● salowa – porządkowa 
wykształcenie, doświadczenie zawo-
dowe: brak wymagań; książeczka sa-
nitarno-epidemiologiczna; utrzymanie 
porządku na terenie szpitala w Gliwi-
cach; godziny pracy: 6.00–18.00 po 12 
godz. lub 6.00–14.00 lub 14.00–22.00 
wg grafiku; oferta także dla osób z orze-
czonym stopniem niepełnosprawności;

● energetyk 
wykształcenie: brak wymagań; zdolność 
do pracy na wysokości pow. 3 metrów; 
prawo jazdy kat. B; zakres obowiązków: 
montaż urządzeń elektrycznych pod 
instalacje fotowoltaiczne; praca na te-
renie woj. śląskiego;

● kucharz 
wykształcenie średnie; doświadczenie 
zawodowe: 5 lat; zakres obowiązków: 
prezentacja dań zgodnie z obowiązują-
cymi standardami, racjonalne gospoda-
rowanie towarem, dbanie o odpowied-
nia estetykę potraw, znajomość kuchni 
meksykańskiej; miejsce pracy: Gliwice;

● operator CNC 
wykształcenie zawodowe; mile widzia-
ne doświadczenie zawodowe; mile wi-
dziana umiejętność obsługi maszyn CNC 
oraz wykonywania pomiarów, obsługa 

suwmiarki, zacięcie techniczne, chęci 
do pracy; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● kierowca kat. D 
wykształcenie: brak wymagań; karta 
kierowcy do tachografu cyfrowego mile 
widziana, prawo jazdy kat. D; zakres za-
dań: kierowanie busem – dowóz dzieci 
do szkół rano i odwożenie po południu 
po zakończeniu zajęć; rodzaj umowy 
do uzgodnienia z pracodawcą; miejsce 
pracy: Gliwice + Pyskowice;

● pracownik sali sprzedaży 
wykształcenie: brak wymagań; zakres 
obowiązków: wykładanie, pakowanie, 
ważenie towarów, transport towaru 
ręcznie lub przy użyciu ręcznego wóz-
ka transportowego – dział warzywa/
owoce; dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice; aktualna książeczka sanepi-
du – warunek konieczny do podjęcia 
zatrudnienia; 

● pracownik do prac   
    introligatorskich 

wykształcenie i doświadczenie: brak 
wymagań; zakres obowiązków: prace 
introligatorskie, klejenie i pakowanie 
kalendarzy; umowa-zlecenie lub umo-
wa o pracę; miejsce pracy: Gliwice; mile 
widziany emeryt lub rencista.

Powiatowy Urząd  
Pracy w Gliwicach

Oferty z 3 marca 2022 r.
dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku  
ogrodnik – kierowca w Palmiarni przy ul. Fredry 6  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne: 
• wykształcenie minimum zawodowe,
• dyspozycyjność (praca również w week-

endy),
• brak przeciwwskazań do pracy na wy-

sokości powyżej 3 metrów,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnie-

nie na ww. stanowisku – umiejętność 
obsługi sprzętu mechanicznego (ciągnik, 
kosiarka),

• zdolność do wykonywania zabiegów 
fitosanitarnych (opryski).

Mile widziane: 
• wykształcenie: ogrodnicze, rolnicze lub 

pokrewne,
• doświadczenie zawodowe na podob-

nym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków pracow-
nika na ww. stanowisku będzie należało 
pielęgnowanie roślin na terenie Palmiarni 
i parku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 

Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 
32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@
mzuk.pl, w terminie do 20 marca 2022 r. 
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku  
ogrodnik terenów zielonych – kierowca  

w Dziale Zieleni w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, 

umiejętność wykonywania prac przy 
pielęgnacji zieleni,

• prawo jazdy kat. B, BE, T, 
• badania wysokościowe (praca na wy-

sokości pow. 3 metrów).
Mile widziane:
• uprawnienia pilarza,
• doświadczenie zawodowe na podob-

nym stanowisku,
• prawo jazdy kat. C.

Do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i pod-

kaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezo-

nowych oraz podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzyma-

niem terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką 

drzew przy użyciu pilarki spalinowej 
(zgodnie z posiadanymi uprawnieniami),

• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna po-

jazdów,
• czynności związane z utrzymaniem czy-

stości na terenach zielonych, 

• grabienie, prace załadunkowe i po-
rządkowe.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 
32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@
mzuk.pl, w terminie do 18 marca 2022 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą prze-
twarzane na potrzeby postępowania re-
krutacyjnego. Administratorem danych 
osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywa-
ne. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu 
tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych 
ofert nie odsyłamy.
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OGŁOSZENIA

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (gliwice.eu) zostały po- 
dane do publicznej wiadomości wy-
kazy zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazów dostępna jest na 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia  

i komunikaty / Wykazy nieruchomości 
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu Inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do  

nieruchomości umieszczonych w wykazach.

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: ul. Kozielska w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg da-
nych z ewidencji gruntów i KW:
• działka nr 808, obręb Stare Gliwi-

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

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

Cena wywoławcza nieruchomości:  
924 300,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana  
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Minimalne postąpienie: 9250,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 17 maja 2022 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie 
może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu 
ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu prze-
targu na stronie internetowej bip.gliwice.eu/
ogloszenia-i-komunikaty oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na 
salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
I przetarg nieograniczony odbył się 29 grudnia 
2021 r. i został zakończony wynikiem nega-
tywnym.
Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość jest położona w Gliwicach 
przy ul. Kozielskiej, w zachodniej części mia-
sta Gliwice, w odległości ok. 4 km od ści-
słego centrum. Sąsiedztwo nieruchomości 
stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowe. 
Działka nr 810 ma bezpośredni dostęp do 
drogi publicznej, natomiast nie ma możliwo-
ści bezpośredniego skomunikowania z siecią 
dróg publicznych. Dojazd do nieruchomości 
może się odbywać np. poprzez działki przy-
ległe, w pasie wyznaczonym w planie miej-
scowym pod drogi publiczne przez działkę 
nr 806 (własność prywatna) i działki gminne 
nr 804, 803, 802, po uzyskaniu prawa do 
terenu i wykonaniu stosownej nawierzchni. 
Dokładne zasady w odniesieniu do przyszłego 
zagospodarowania terenu zostaną określone 
przez Zarząd Dróg Miejski w Gliwicach na 
wniosek nabywcy.
Działka ma dostęp do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej 
i telekomunikacyjnej.
Przez działki przebiega:
• napowietrzna sieć elektroenergetyczna 

wysokiego i średniego napięcia 20 kV wraz 
ze strefą techniczną,

• napowietrzna sieć elektroenergetyczna 
wysokiego i średniego napięcia 110 kV 
„Strefa”-GPZ „Kozłowa” wraz ze strefą 
techniczną,

• przy północnej granicy działki nr 810, sieć 
wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej 
oraz teletechniczna.

W granicach przedmiotowej działki może 
przechodzić sieć drenarska. W momencie 
przeprowadzania jakichkolwiek prac należy 
zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypad-
ku jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest 
do usunięcia awarii na własny koszt oraz we 
własnym zakresie.
Obciążenia nieruchomości i zobowiązania 
wobec nieruchomości 
W księdze wieczystej nr GL1G/00032522/5 
wpisane jest prawo służebności przesyłu, 
m.in. na działce nr 808 dotyczące istnieją-

cych urządzeń, tj. napowietrznej linii elek-
troenergetycznej średniego napięcia relacji 
Kozłowska-Wiśniowa oraz napowietrznej linii 
elektroenergetycznej wysokiego napięcia re-
lacji Kozłowska-Strefa. Pełna treść służebności 
dostępna w dziale III ww. księgi wieczystej. 
Elektroniczny dostęp do treści ksiąg wieczy-
stych na stronie ekw.ms.gov.pl.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Działki nr 808 i 810, obręb Stare Gliwice, 
znajdują się na terenie, dla którego od  
13 marca 2011 r. obowiązuje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla terenu obejmującego dzielnicę 
Ostropa. Plan został uchwalony 16 grud-
nia 2010 r przez Radę Miejską w Gliwicach 
uchwałą nr III/14/2010, która opublikowana 
została w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego nr 33 z 10 lutego 2011 r pod 
pozycją 598. Zgodnie z ustaleniami planu:
 działka nr 808, obręb Stare Gliwice, 

znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolami:
• 3MN – co oznacza: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i niskiej intensywności zabudowy,

• 5MNU – co oznacza: tereny zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej 
o niskiej intensywności zabudowy,

• 24KDD ½ – co oznacza: tereny ulic 
publicznych klasy dojazdowej;

 działka nr 810, obręb Stare Gliwice, 
znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolami:
• 3MN – co oznacza: tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i niskiej intensywności zabudowy,

• 5MNU – co oznacza: tereny zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej 
o niskiej intensywności zabudowy,

• 24KDD ½ – co oznacza: tereny ulic 
publicznych klasy dojazdowej,

• 2KDG ½ – co oznacza: tereny publicz-
nych dróg klasy głównej.

Wadium
Wadium w wysokości 92 500,00 zł należy 
wnieść w formie pieniężnej na konto ban-
kowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach: Bank 
Millennium nr 79 1160 2202 0000 0005 0904 
4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 808, 
810, obręb Stare Gliwice oraz wpisać, kto 
będzie nabywcą”. Wadium winno być uznane 
na rachunku gminy najpóźniej 10 maja 2022 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nie-

ruchomości uczestnikowi, który wygra 
przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w ter-
minie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu, na wskazane konto bankowe 
– zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,

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

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym ter-

minie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

przez uczestnika/uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu 

notarialnego lub sporządzone w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (powyższe dotyczy rów-
nież reprezentacji jednego z małżonków, 
chyba że nieruchomość nabywana jest 
z odrębnego majątku jednego z nich lub 
jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój 
rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetar-
gu jest osoba prawna lub osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, 
a nieruchomość ma być nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy okazać 

odpowiednio aktualny wydruk z Krajo-
wego Rejestru Sądowego lub Centralnej 
Ewidencji Informacji o Działalności Go-
spodarczej,

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

Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 
PM-4677/2021 z 13 września 2021 r. w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży w drodze 
przetargu nieograniczonego prawa własności 
części nieruchomości oznaczonej jako działka 
nr 808, obręb Stare Gliwice, zapisanej w KW 
nr GL1G/00032522/5 i nieruchomości ozna-
czonej jako działka nr 810, obręb Stare Gli-
wice, KW nr GL1G/00010540/7, położonych 
przy ul. Kozielskiej, stanowiących własność 
Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miej-
scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży naj-
później w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Uczestnik, który wygra przetarg, 
zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawar-
cia umowy przenoszącej własność z zastrze-
żeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie 
notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi 
do 17 czerwca 2022 r. 
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczest-
nik zobowiązany jest zapoznać się z przed-
miotem przetargu, zapisami planu zago-
spodarowania przestrzennego, tj. uchwały 
nr III/14/2010, która opublikowana została 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 33 z 10 lutego 2011 r pod pozycją 
598 oraz stanem faktycznym działki, w tym 
z przebiegiem sieci. Nabywca przejmuje dział-
kę w stanie istniejącym. 
4. Koszty związane z nabyciem praw do nie-
ruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
5. Nieruchomość została przeznaczona 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4677/2021 
z 13 września 2021 r. oraz zarządzeniem zmie-
niającym nr PM-5480/22 z 18 lutego 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości 
oraz warunkach przetargu można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach – Zespół ds. Zbywania Nie-
ruchomości, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, 
Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00; 
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-
-64-10 do 12.
7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej gliwice.eu, w BIP oraz 
na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 
z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU 
z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.).
10. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 
1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym 
terminem, aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.

NIERUCHOMOŚCI

przeznaczone do wydzierżawienia, stano-
wiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 35/2022 do 21 marca 2022 r.

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

PREZYDENT  
MIASTA GLIWICE

INFORMUJE,

1. Wydzierżawienia nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Gliwice:
• nr 58/2022 do 22 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-mia-
sta-dzierzawa/
2. Lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz 
najemcy:
• nr 53/2022, 55/2022, 57/2022, 59– 

–60/2022, 62–65/2022, 68/2022, 71/2022 
do 22 marca 2022 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
3. Lokali przeznaczonych do użyczenia:
• nr 54/2022 do 22 marca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-
-miasta-najem-lokali/

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH  
OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów 
prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
i na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których 

Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane 
lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.

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

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

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

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo 

prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

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

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

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

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

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

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

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami 
danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności kompleksu nieruchomości niezabudowa-
nych obejmującego:
• działkę nr 91 o pow. 1,1107 ha, obręb Boj-

kowskie Pola, zapisaną w księdze wieczystej 
nr GL1G/00017378/9, działkę nr 94 o pow. 
0,9881 ha, obręb Bojkowskie Pola, zapisaną 
w księdze wieczystej nr GL1G/00017628/7, 
działkę nr 98 o pow. 0,9879 ha, obręb Boj-
kowskie Pola, zapisaną w księdze wieczy-
stej nr GL1G/00017800/7. Przedmiotowy 
kompleks nieruchomości położony jest 
w Gliwicach na zachód od ul. Bojkowskiej 
i stanowi własność Miasta Gliwice. Łączna 
powierzchnia gruntu: 3,0867 ha.

Termin przetargu: 5 kwietnia 2022 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
7 100 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 710 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 29 marca 2022 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice, 
których organizatorem jest 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wyso-
kość czynszu. Lokalizację nieruchomości można 

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

Dodatkowych informacji na temat warunków prze-
targów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki 

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

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

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej  
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice,  

ul. Wincentego Pola 16, tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117, 
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego 

mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb 
Nowe Gliwice, w rejonie ulicy Bojkowskiej, obejmująca:
1. działkę nr 529 o pow. 0,3770 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149217/7 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. działkę nr 530 o pow. 0,4545 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149226/3 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
3. działkę nr 408/10 o pow. 0,0783 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149214/6 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
4. działkę nr 531 o pow. 0,3770 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149232/8 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
5. działkę nr 532 o pow. 0,3846 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149233/5 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
tj. obszaru o łącznej powierzchni 1,6714 ha.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysłu-
guje prawo użytkowania wieczystego działki nr 529, 
530, 408/10, 531 i 532 na podstawie określonej 
w księgach wieczystych. Prawo użytkowania wie-
czystego działki nr 529, 530, 408/10, 531 i 532 na 
rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębior-
czości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach 
w księgach wieczystych zostało ujawnione.
Działki nr 529, 530, 408/10, 531 i 532 nie są przed-
miotem zobowiązań. 
Działki nr 529, 530, 531 i 532 nie są obciążone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności 
wpisane w działach III ww. ksiąg wieczystych nie są 
wykonywane po działkach nr 529, 530, 531 i 532.
Działka nr 408/10 obciążona jest ograniczonym 
prawem rzeczowym wpisanym w dziale III księgi 
wieczystej nr GL1G/00149214/6 pod numerem 
wpisu 6. Pozostałe służebności wpisane w dzia-
le III tej księgi wieczystej nie są wykonywane po 
działce nr 408/10.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygoto-
wanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Preferowane branże to: informatyka i telekomu-
nikacja, biotechnologia, medycyna, materiały 
specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, 
projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie 
zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej 
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadra-
towego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł 
netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 
246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści 
sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości skła-
dającej się z działek o numerach 529, 530, 408/10, 
531 i 532 wynosi 3 342 800,00 zł (słownie: trzy 
miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset 
złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości 
składającej się z działek o numerach 529, 530, 
408/10, 531 i 532 wraz z 23% podatkiem VAT 
wynosi 4 111 644,00 zł (słownie: cztery miliony 
sto jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery 
złotych i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej 
wynosi 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej  

1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie 
cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. 
Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wy-
sokości 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt 
tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek 
bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsię-
biorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwi-
cach, numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984, 
w terminie do 23 marca 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie 
się 24 marca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincen-
tego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa 
zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z defini-
cją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 651/2014. Warunkiem udziału 
w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych 
Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie 
wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie 
pisemnej oferty o treści określonej w SIWP, wraz 
z wymaganymi dokumentami, w siedzibie organiza-
tora przetargu do 24 marca 2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, 
szczegółowy opis nieruchomości oraz informa-
cje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, 
którą organizator przetargu udostępnia zaintere-
sowanym w formie elektronicznej po uprzedniej 
prośbie skierowanej na adres e-mail: gapr@gapr.pl,  
w terminie od 10 marca 2022 r., godz. 8.00 do  
23 marca 2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od 
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej 
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega prze-
padkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał 
przetarg, zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyło-
niony w drodze przetargu od zawarcia umowy 
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi 
na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Ryn-
kowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega 
sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania 
którejkolwiek z ofert.
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#SOLIDARNIZUKRAINA
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