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ARENA GLIWICE / AKTUALNOŚCI

Klasy patronackie to większe  
szanse na rynku pracy

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach poszerza ofertę edukacyjną – od 1 września 2021 r. uczniowie Tech-
nikum nr 2 będą mogli kształcić się na kierunku technik spawalnictwa. 

10 marca podpisano umowę pa-
tronacką między Górnośląskim 
Centrum Edukacyjnym w Gliwi-
cach i firmą Mostostal Zabrze 
Konstrukcje Przemysłowe S.A. 

– Dzięki wspólnej rekrutacji 
i współpracy MZKP i GCE ucznio-
wie klas patronackich techni-
kum będą kształcić się w Górno-

śląskim Centrum Edukacyjnym 
i odbywać praktyki zawodowe 
na terenie Mostostalu pod opie-
ką specjalistów. To bardzo war-
tościowa praktyka i odpowiedź 
na wymagania polskiego rynku 
pracy – umożliwia uczniom po-
szerzenie  wiedzy teoretycznej 
i praktycznej. Wszyscy uczniowie 
klasy patronackiej po ukończe-

niu szkoły będą mieli szansę  
zdobyć zatrudnienie w miejscu 
odbywania stażu – mówi Bo-
gumiła Kluszczyńska, dyrektor 
GCE.

W ramach umowy przyszli tech-
nicy spawalnictwa będą mogli 
uczestniczyć w dodatkowych 
zajęciach, kursach i szkoleniach 

specjalistycznych oraz wyciecz-
kach przedmiotowych, a wy-
różniający się uczniowie będą 
mogli skorzystać z  programu 
stypendialnego i nagród seme-
stralnych. Ponadto, w ramach 
patronatu, MZKP będzie współ-
uczestniczyć w organizowaniu 
konkursów oraz sponsorowaniu 
nagród dla laureatów.

W podpisaniu umowy uczest-
niczyli: Bogumiła Kluszczyńska, 
dyrektor GCE oraz Paweł Star-
żyk, prezes zarządu Mostostal 
Zabrze, Marek Babicz, wicepre-
zes zarządu Mostostal Zabrze, 
Aleksandra Brzoza, dyrektor 
Biura Zarządzania Personelem 
Grupy Kapitałowej i Krystyna 
Błasiak, zastępca naczelnika 
Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, która 
reprezentowała prezydenta 
miasta Adama Neumanna.

MAMY JUŻ  
13 TAKICH KLAS! 
Umowy patronackie między 
szkołami, firmami i zakładami 
pracy dają szansę na jak naj-

lepsze przygotowanie wysokiej 
klasy specjalistów potrzebnych 
na współczesnym rynku pracy, 
dla uczniów to z kolei możli-
wość zdobycia pożądanego 
przez pracodawców zawodu. 
Dlatego w Gliwicach od lat two-
rzone są oddziały patronackie 
i klasy partnerskie. Obecnie 
mamy ich już 13: 6 w Zespole 
Szkół Budowlano-Ceramicznych  
(4 w zawodzie monter zabudo-
wy i robót wykończeniowych 
w budownictwie i 2 w zawo-
dzie technik budownictwa),  
3 klasy w Górnośląskim Cen-
trum Edukacyjnym w zawodzie 
mechatronik i 4 klasy w Zespole 
Szkół Techniczno-Informa-
tycznych w zawodzie technik 
elektroenergetyk transportu 
szynowego, a w przyszłości  
w zawodzie technik elektryk. 
Klasy współpracują z firmami: 
Mostostal Zabrze Konstruk-
cje Przemysłowe S.A., Opel  
Manufacturing Poland, Koleje 
Śląskie i Tauron Polska Energia 
S.A. 

 (mf)

Nowy sezon wspinaczkowy można znowu uznać za otwarty. W mar-
cu Gliwice dwukrotnie staną się gospodarzem zawodów we wspi-
naczce sportowej.
Wspinaczkowy sezon 2021 roz-
poczęli młodzi wspinacze. Wraz 
z początkiem marca w Warsza-
wie odbył się Puchar Polski 2021 
w dziecięcych i młodzieżowych 
kategoriach wiekowych, w kon-
kurencji bouldering. Zmagania 
juniorów kontynuowane będą 
w Gliwicach. 19–21 marca, na 
ścianie wspinaczkowej Chwy-
ciarnia Arena Gliwice, w konku-
rencji na czas i na prowadzenie 
o medale powalczą nie tylko 
juniorskie grupy wiekowe, ale 
także seniorzy. 

Wśród rywalizujących nie zabrak-
nie utytułowanych zawodników, 
a miasto po raz kolejny odwiedzą 
czołowi polscy wspinacze, no-

towani w światowym rankingu 
IFSC (International Federation of 
Sport Climbing): Natalia Kałucka, 
Patrycja Chudzik, Hubert Przytuła 
czy Marcin Dzieński. 

Z kolei tydzień później, 26–28 mar- 
ca, na Chwyciarni odbędą się 
Akademickie Mistrzostwa Pol-
ski we Wspinacze Sportowej. 
Swoich reprezentantów zgłosiły  
44 uczelnie z całej Polski. Wśród 
nich Uniwersytet Warszawski, 
który podczas tegorocznej edycji 
bronić będzie podwójnego złota 
z ubiegłego roku.

Swój przyjazd na Śląsk zapo-
wiedziały już m.in. Ida Kupś, 
dominatorka polskiej sceny 

boulderowej, czterokrotna 
mistrzyni Polski, wicemistrzyni 
Europy juniorek z 2017 roku 
w boulderingu, a także Kata-
rzyna Ekwińska, ubiegłoroczna 
mistrzyni i wicemistrzyni Polski 
kolejno we wspinaczce na trud-
ność i w boulderingu.

Ze względu na sytuację sanitar-
no-epidemiologiczną, zawody 
odbędą się bez udziału publicz-
ności, ale z obu sportowych im-
prez organizatorzy zapowiadają 
transmisje w mediach społecz-
nościowych. 

 (ARENA GLIWICE)

Marzec pod znakiem wspinaczki

Wspinaczka na czas jest jedną z bardziej widowiskowych 
dyscyplin sportowych. Polega na równoczesnym wspinaniu się 
(wyścigu) dwóch zawodników po równoległych, identycznych 
15-metrowych drogach. Najlepsi na świecie potrafią pokonać 
ten dystans w czasie krótszym niż 6 sekund!
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Prezydent Adam Neumann powołał nową, trzynastoosobową Radę Sportu. Na inauguracyjnym posiedzeniu jej 
członkowie spotkali się we wtorek 16 marca.
Rada Sportu jest jednym z wielu 
organów doradczych działających 
przy prezydencie Gliwic. Do jej 
zadań należy przede wszystkim 
wydawanie opinii w sprawach 
dotyczących kultury fizycznej, 
w tym między innymi opiniowanie 
projektów uchwał Rady Miasta 
Gliwice, programów rozwoju 
bazy sportowej, planów zago-
spodarowania przestrzennego, 
wniosków o przyznanie nagród 
lub wyróżnień dla zawodników, 
którzy osiągnęli wysokie wyniki 
sportowe oraz trenerów i innych 
osób wyróżniających się osiągnię-
ciami w działalności sportowej.

Po wejściu w życie nowych kie-
runków rozwoju sportu w Gli-
wicach od 2021 roku struktura 
Rady Sportu została nieznacznie 
zmieniona i obecnie Rada składa 
się z 13 członków, w tym ośmiu 
przedstawicieli dyscyplin priory-
tetowych, przedstawiciela dys-
cyplin niepriorytetowych, sportu 

szkolnego, sportu akademickiego, 
przedstawicieli Rady Miasta oraz 
Prezydenta Miasta.

Obecna kadencja 
Rady Sportu rozpoczęła 
się 22 lutego br.  
i będzie trwała 2 lata. 
Do Rady Sportu powołano:
• Grzegorza Bednarskiego, 

przedstawiciela organizacji re-

alizującej zadania w piłce nożnej 
mężczyzn, który został wybrany 
przewodniczącym Rady Sportu;

• Piotra Badochę jako przedsta-
wiciela organizacji lub instytucji 
realizującej zadania w zakresie 
sportu szkolnego, który został 
wybrany zastępcą przewodni-
czącego Rady Sportu;

• Jarosława Ziębę, przedstawi-
ciela organizacji realizującej 

zadania w koszykówce męż-
czyzn;

• Krzysztofa Bochenka, przedsta-
wiciela organizacji realizującej 
zadania w futsalu mężczyzn;

• Annę Wilk, przedstawiciela 
organizacji realizującej zadania 
w piłce ręcznej kobiet;

• Tomasza Sztąpkę, przedsta-
wiciela organizacji realizującej 
zadania w boksie;

• Stanisława Kubita, przedsta-
wiciela organizacji realizującej 
zadania w modelarstwie lotni-
czym;

• Mirosława Witkowskiego, 
przedstawiciela organizacji re-
alizującej zadania w pływaniu;

• Piotra Markowicza, przedsta-
wiciela organizacji realizującej 
zadania w szermierce;

• Krzysztofa Wanię, przedstawi-
ciela organizacji lub instytucji 
realizującej zadania w dyscypli-
nach niepriorytetowych;

• Krzysztofa Czaplę, przedsta-
wiciela sportu akademickiego 
w Gliwicach;

• Marcina Kiełpińskiego, przed-
stawiciela Rady Miasta Gliwice;

• Grzegorza Krysińskiego, przed-
stawiciela Prezydenta Miasta 
Gliwice.

Z regulaminem jej działania 
można zapoznać się na stronie  
www.gliwice.eu w zakładce Rada 
Sportu. (KSP/mf)

WSPOMNIENIE/Z MIASTA

15 marca, w wieku 81 lat, zmarł biskup senior Gerard Kusz. Był pierw-
szym biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej, wcześniej pełnił posługę 
biskupa pomocniczego diecezji opolskiej.

Biskup Gerard Kusz urodził się 
23 października 1939 r. w Dzier-
gowicach. Tam też ukończył 
szkołę podstawową, maturę zdał 
w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jana Kasprowicza w Raciborzu. 
Studia teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym Śląska 
Opolskiego w Nysie rozpoczął 
w 1957 r., a święcenia kapłań-
skie przyjął 24 czerwca 1962 r. 
w Opolu. 

Po święceniach pracował jako 
wikariusz w parafii Chrystusa 
Króla w Gliwicach i Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Opolu. 
W latach 1973–1974 pełnił 
funkcję prefekta w Wyższym 
Seminarium Duchownym Śląska 
Opolskiego w Nysie. Studia na 
Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim w specjalizacji katechetycz-
nej rozpoczął w 1974 r. W 1976 r. 
uzyskał tytuł magistra teologii, 
a w 1978 r. obronił pracę doktor-
ską i został mianowany wykła-
dowcą katechetyki, pedagogiki 
i teologii pastoralnej w WSD Ślą-
ska Opolskiego w Nysie. W tym 
też czasie pełnił funkcje: członka 
Rady Naukowej Diecezjalnego 
Instytutu Pastoralnego w Opolu 

(Filia KUL), diecezjalnego wizy-
tatora nauki religii, cenzora 
książek religijnych, sekretarza 
Rady Kapłańskiej i Kolegium 
Konsultorów oraz prezesa wo-
jewódzkiego oddziału TP KUL 
w Opolu. W latach 1983–1985 
był wicerektorem WSD Śląska 
Opolskiego w Nysie. 

27 czerwca 1985 r. został miano-
wany biskupem pomocniczym 
diecezji opolskiej. Konsekracja 
odbyła się 15 sierpnia 1985 r. 
W diecezji opolskiej powierzono 
jego pieczy sprawy katechetycz-
ne, wizytatorów diecezjalnych, 
sprawy kultury chrześcijańskiej, 
Klubów Inteligencji Katolickiej, 

TP KUL, sprawy rekolekcyjno-
-formacyjne laikatu. Sprawował 
szczególną opiekę nad racibor-
skim rejonem duszpasterskim. 

25 marca 1992 r. został bi-
skupem pomocniczym nowo 
powstałej diecezji gliwickiej. 
Tam pełnił funkcje wikariusza 
generalnego i przewodniczą-
cego Wydziału Nauki i Kultury 
Chrześcijańskiej. Od 1985 r. 
należał do Komisji Katechetycz-
nej Episkopatu Polski. Był też 
wiceprzewodniczącym Komi-
sji Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski. 
W czasie swojej posługi w die-
cezji gliwickiej należał do Rady 

Kapłańskiej i Kolegium Kon-
sultorów. Dużo uwagi i czasu 
poświęcał katechetom. Chętnie 
udawał się z posługą paster-
ską do wspólnot w diecezji.  
15 listopada 2014 r., w związku 
z przekroczeniem wieku eme-
rytalnego, papież przyjął jego 

rezygnację z urzędu biskupa po-
mocniczego diecezji gliwickiej.

Pogrzeb biskupa Gerarda Kusza 
odbędzie się 20 marca.  

 (mf)

Zmarł biskup  
senior Gerard Kusz
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Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Księdza Biskupa Gerarda Kusza. 
Wspominamy jego wieloletnią posługę w diecezji gliwickiej. Pozostaną w naszej pamięci jego  
skromność i wielka życzliwość dla ludzi. Jako kanonista oraz wykładowca był ogromnie ceniony  
za swoją szeroką i dogłębną wiedzę. 

Adam Neumann

Prezydent Gliwic

Marek Pszonak

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice
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Z MIASTA

Trwają intensywne prace przy budowie Centrum Przesiadkowego 
w Gliwicach. Inwestycja powstająca po północnej stronie dworca PKP 
skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę 
komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też 
bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Pół roku od rozpoczęcia prac 
gotowa jest już konstrukcja 
podziemna budynku służące-
go obsłudze pasażerów, widać 
też pierwsze zarysy szkieletu 
jego kondygnacji nadziemnych. 
W dalszym ciągu prowadzone 
są roboty związane z budową 
nowego przejścia podziemnego 
i przebudową istniejącego tunelu 
pod torami oraz prace związane 
z zewnętrzną infrastrukturą pod-
ziemną (kanalizacją deszczową, 
sanitarną, siecią wodociągową, 
telekomunikacyjną i elektryczną) 
– zarówno na terenie przyszłego 
Centrum Przesiadkowego, jak 
i przy ulicach Tarnogórskiej i To-
szeckiej. Wykonawca kontynuuje 
wykonywanie fundamentów pod 
zadaszenia Centrum, rozpoczął 
także montaż konstrukcji pierw-
szych zadaszeń. Warto dodać, 
że na dalszych etapach prac 
objętych zadaniem „Zachodnia 
Brama Metropolii Silesia – Cen-
trum Przesiadkowe w Gliwicach” 
wykonany zostanie przez miasto 
remont pobliskich zabytków: 
ponadstuletniej kolejowej wieży 
ciśnień przy ul. Kolberga, a także 
budynku dawnej huty szkła przy 
ul. Toszeckiej 2b, w którym zabez-
pieczone zostaną otwory okienne 
i drzwiowe oraz wymieniana bę-
dzie konstrukcja i pokrycie dachu.

Inwestycję realizuje konsor-
cjum firm: Mostostal Zabrze 
Gliwickie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Przemysłowego SA 
i Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów SA. Koszt prac to 
około 184 mln zł. Na ten cel ze 

środków unijnych pozyskano  
129,5 mln zł. Roboty powinny 
zakończyć się pod koniec sierpnia 
2022 r.

Pejzaż miasta po połu-
dniowej stronie dworca 
kolejowego również się 
zmieni. Przebudowany 
zostanie układ drogowy, 
tworząc wraz z Centrum 
Przesiadkowym  
przyjazną i funkcjonalną 
przestrzeń miejską.

Przypomnijmy, że plac przed 
dworcem PKP zyska jednolitą 
nawierzchnię z granitowych płyt. 
Stanie tam m.in. fontanna w for-
mie lustra wody z pojedynczymi 
wodotryskami i ławki. Na ul. Bo-
haterów Getta Warszawskiego 
powstaną bus pasy, wyspy sepa-
racyjne z azylami dla przechod-
niów i ścieżka pieszo-rowerowa 
łącząca plac dworcowy z drogą 
rowerową projektowaną wzdłuż 
ul. Jagiellońskiej. Ul. Zwycięstwa 
zyska wykończenie z granitowej 
kostki. Zniknie torowisko, a jezd-
nia zostanie zwężona. Powsta-
nie też ciąg pieszo-rowerowy. 
Na  placu Piastów ruch będzie 
odbywał się na zasadzie jedno-
kierunkowego przejazdu wokół 
wyspy centralnej oraz wyspy 
peronowej. Nie zabraknie tak-
że ciągów pieszo-rowerowych 
przebiegających przez plac i ma-
łej architektury, przebudowana 
będzie też sieć oświetleniowa.  

Ul. Okopowa zostanie rozbudo-
wana i połączona z pętlą autobu-
sową linii A4 przy placu dworco-
wym. Na ul. Na Piasku powstaną 
miejsca postojowe – zarówno po 
wschodniej, jak i zachodniej stro-
nie. Prace rozpoczęły się ponad 
tydzień temu i w chwili obecnej 
obowiązuje tam zakaz ruchu 
z wyjątkiem dojazdu i dojścia 
do posesji oraz siedzib firm, nie 
ma też możliwości parkowania. 
Wykonawca deklaruje, iż ten etap 
robót potrwa do końca kwietnia. 

Generalnie na terenie całej in-
westycji, w rejonie przejść dla 
pieszych i zatok autobusowych, 
zaprojektowano tzw. pola uwa-
gi lub pola prowadzące, które 
ułatwią poruszanie się osobom 
niewidomym i słabowidzącym. 
Przebudowana zostanie również 
sygnalizacja świetlna – zostanie 
dostosowana do geometrii 
powstałego układu drogowego 
i organizacji ruchu. Ponadto 
zaplanowano remont ciągu pie-
szo-rowerowego przy ul. gen. Le-
ona Berbeckiego na odcinku od 
alei Przyjaźni do ul. Aleksandra 
Fredry. Projekt zakłada również 
wprowadzenie maksymalnej 
ilość zieleni, na jaką pozwala 
infrastruktura podziemna.

Przebudowę po południowej 
stronie dworca PKP realizuje 
Eurovia Polska. Koszt inwestycji 
finansowanej z budżetu miasta 
to ponad 41 mln zł. Prace po-
winny się zakończyć pod koniec 
2022 r.  (kik)

Budowa idzie pełną parą!
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Z MIASTA

Na placu przed gliwickim dworcem kolejo-
wym pojawią się platany klonolistne. Zapla-
nowano wykorzystanie nawet czterometro-
wych sadzonek, więc efekty powinny być 
szybko widoczne. W tej części miasta zieleni 
będzie zdecydowanie więcej.
Nowe zagospodarowanie terenu 
przed dworcem to jeden z ele-
mentów inwestycji prowadzonej 
po południowej stronie linii ko-
lejowej w związku z tworzeniem 
Centrum Przesiadkowego. Ta 
część przedsięwzięcia obejmuje 
także przebudowę układu dro-
gowego w okolicy placu Piastów, 
wprowadzenie bardziej funkcjo-
nalnych rozwiązań w ruchu sa-
mochodowym i rowerowym oraz 
usprawnienie komunikacji, przy 
okazji konieczna jest wymiana 
sieci podziemnego uzbrojenia. 
Równie ważne jest jednak wy-
kreowanie nowej, atrakcyjnej, 
przyjaznej mieszkańcom i po-
dróżnym przestrzeni. Nie może 
w niej zabraknąć zieleni – drzew 
będzie więcej niż do tej pory. 

W związku z inwestycją po połu-
dniowej stronie dworca usunięto 
65 drzew, w zamian przewidziano 
nasadzenia ok. 150 sztuk – oprócz 
platanów będą to klony jawory, 
tulipanowce, głogi, glediczje trój-
cierniowe. Zielone kompozycje 
utworzy też ponad 7000 krze- 
wów oraz 650 bylin i roślin ce-
bulowych – traw ozdobnych czy 
kwiatów. Tam, gdzie sieci uzbroje-
nia podziemnego uniemożliwiają 
wykonanie nasadzeń bezpośred-
nio w gruncie, pojawi się prawie 
100 dużych donic z wysoką i niską 

zielenią, m.in. drzewami. Zostaną 
one ustawione przy ul. Bohate-
rów Getta Warszawskiego oraz na 
fragmencie ul. Zwycięstwa, czyli 
w miejscach, które były dotych-
czas pozbawione zieleni.   

Szczególnie efektownie pre-
zentować się mają drzewa na 
placu przed dworcem. W tym 
miejscu sadzonki powinny być 
od razu sporych rozmiarów – 
z wykształconymi koronami 
i pniami o obwodzie 20 cm na 
wysokości 1 metra od gruntu. 
Gatunek został starannie dobra-
ny, bo platan klonolistny dobrze 
toleruje zabrukowanie i utwar-
dzenie terenu wokół systemu 
korzeniowego. Drzewa zostaną 
posadzone w specjalnych syste-
mach stabilizujących wraz z ak-
tywnym systemem nawadniania. 

Na terenach zarządza-
nych przez MZUK i ZDM 
przybyło w ubiegłym roku 
trzy razy więcej drzew niż 
zostało przeznaczonych 
do koniecznych wycinek.

Zieleń to ważny element miej-
skiej strategii. Na terenach pod-
ległych Miejskiemu Zarządowi 

Usług Komunalnych oraz Zarzą-
dowi Dróg Miejskich posadzono 
w ubiegłym roku ponad 3 tysiące 
drzew. Zdecydowanie mniej, bo 
około 900 zostało wyciętych. 

Proporcję 3 drzewa za jedno 
stara się utrzymywać Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych, 
który obsługuje ponad 500 ha 
terenów zielonych, w tym 5 par-
ków i liczne skwery. W latach 
2018–2020 posadził prawie 
3,5 tysiąca drzew, które teraz 
rosną we wszystkich dzielnicach 
Gliwic. W tym okresie usunął 
1157 drzew, a główną przyczyną 
był ich zły stan fitosanitarny, za-
marcie, wypróchnienie, choroby. 
Drzewa powodowały zagrożenie 
dla osób przebywających w ich 
pobliżu, a zarządca musi dbać 
o bezpieczeństwo. 

Coraz więcej zieleni  
pojawia się w pasach 
drogowych.

Ze względów bezpieczeństwa 
niektóre drzewa z pasów dro-
gowych usuwać musi też Zarząd 
Dróg Miejskich, zapobiegając 
m.in. przewracaniu się drzew 
na ulice lub chodniki. W przy-
padku ZDM czasami konieczne 

są wycinki zdrowych drzew, np. 
w związku z przebudową sieci 
podziemnego uzbrojenia, budo-
wą drogi lub realizacją innych 
ważnych dla rozwoju miasta 
inwestycji. 

Zielony bilans w ZDM pozostaje 
jednak zdecydowanie na plusie 
– w ubiegłym roku na terenach 
zarządzanych przez tę miejską 
jednostkę usunięto 561 drzew, 
ale posadzono ponad 2 tysią-
ce nowych, okazałych roślin. 
Gliwice prowadzą m.in. akcję 
tworzenia naturalnych, zielo-
nych ekranów. Inicjatywa ta ma 
na celu wykonanie rozległych 
nasadzeń wzdłuż dróg i w okoli-
cach węzłów komunikacyjnych, 
które generują uciążliwy dla 
mieszkańców hałas. To alterna-
tywa dla tradycyjnych ekranów 
akustycznych. 

Obserwując gospodarowanie 
zielenią, warto sobie uświado-
mić, że drzewa usuwane są nie 
tylko z terenów należących do 
miasta. W ubiegłym roku osoby 
fizyczne zgłosiły do Urzędu Miej-
skiego wycinkę około 670 drzew 
z terenów prywatnych. Zgodnie 
z przepisami zgłoszenie jest w ta-
kich sytuacjach wystarczające, 
nie trzeba uzyskiwać decyzji 
administracyjnej zezwalającej 

na usunięcie drzewa. Prezydent 
nie może też nakazać nasadzeń 
zastępczych. Najczęściej nasa-
dzenia zastępcze są natomiast 
wymagane po usunięciu drzew 
przez użytkowników wieczy-
stych, spółdzielnie mieszka-
niowe czy firmy (w ubiegłym 
roku usunęły łącznie około 
3400 drzew). 

W Gliwicach rośnie około 
250 tysięcy drzew, nie 
licząc terenów leśnych. 
Niezbędne wycinki  
dotyczą bardzo  
niewielkiego odsetka 
miejskiej zieleni. Duża 
liczba nowych nasadzeń 
sprawia, że Gliwice będą 
w kolejnych latach coraz 
bardziej zielone.

Piękne rośliny można zobaczyć 
zarówno w parkach, jak i przy 
miejskich ulicach. Nawet w ta-
kich miejscach jak pasy drogowe 
pojawiają się nowe, interesujące 
drzewa, np. czeremchy odmia-
ny Shubert, która dopiero po 
przekwitnięciu zmienia kolor 
liści z zielonych na purpurowe. 

Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych oraz Zarząd Dróg Miejskich 
zatrudniają fachowców od miej-
skiej zieleni, którzy realizują 
swoje zadania w zakresie utrzy-
mania zieleni w sposób przemyś- 
lany i zaplanowany, korzystając 
z wieloletniego doświadczenia. 
Gatunki drzew, krzewów i bylin 
dobierane są starannie po prze-
analizowaniu warunków byto-
wych w konkretnym miejscu. 
Sprawdzane są różne odmiany. 
Liczy się też estetyczne wkompo-
nowanie w otoczenie, dobranie 
właściwego koloru i kształtu.

Ważne, aby zieleń pozytywnie 
oddziaływała na środowisko, ale 
była także atrakcyjnym elemen-
tem miejskiego pejzażu przez 
większą część roku. 

 (al)

Będą nowe drzewa  
przed dworcem
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AKTUALNOŚCI

Korzystne  
zmiany  
w e-rezerwacji 
wizyt

Tworzymy nową strategię rozwoju Gliwic na najbliższe 20 lat

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

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

Urząd Miejski w Gliwicach wprowadza 
usprawnienia do systemu elektronicznej 
rezerwacji wizyt w Referacie Rejestra-
cji Pojazdów, działającego pod adresem  
rezerwacjakm.gliwice.eu. Od 5 kwietnia 
nowe rozwiązania będą dostępne dla klien-
tów referatu w filii UM przy ul. Jasnej 31A, 
a od 12 kwietnia – dla mieszkańców re-
jestrujących pojazdy w głównej siedzibie 
magistratu przy ul. Zwycięstwa 21. Dzięki 
zmianom w systemie zostanie wykluczona 
możliwość rezerwowania dowolnej liczby 
miejsc na dany termin.

Nowy system elektro-
nicznej rezerwacji wizyt 
w Referacie Rejestracji 
Pojazdów wprowadzi ko-
nieczność podania przez 
zainteresowanego numeru 
telefonu i adresu e-mail. 
Klient będzie mógł wybrać 
tylko jeden termin wizyty 
w danym dniu, a próba 
zarezerwowania drugiego 
terminu będzie blokowa-
na na podstawie numeru 
telefonu i e-maila. Po 
wskazaniu terminu i jego 
zatwierdzeniu, na stronie 
internetowej u klienta 
wyświetli się komunikat 
o dokonanej rezerwacji, 
pojawi się też specjalny 
kod i informacja o wysłaniu 
na podany wcześniej e-ma-
il korespondencji z linkiem 
potwierdzającym wraz 
z wygenerowanym kodem. 
Jeżeli w ciągu godziny 
klient nie potwierdzi re-
zerwacji, ta zostanie anu-
lowana. Warto pamiętać, 
że w przypadku osób, które 
będą musiały ponownie 
zgłosić się do Wydziału 
Komunikacji, rezerwacji 
wizyty dokona pracownik 
wydziału podczas obsługi.

– Zmieniamy system e-re-
zerwacji, mając na uwadze 
sugestie i komfort obsługi 

klientów Referatu Rejestra-
cji Pojazdów – podkreśla 
Izabela Kowynia, zastępca 
naczelnika Wydziału Ko-
munikacji UM w Gliwicach. 
– Nowy system wykluczy 
możliwość rezerwowania 
dowolnej liczby miejsc 
na dany termin i ukróci 
nieuczciwy proceder 
ich pozyskiwania celem 
„odsprzedaży” na porta-
lach społecznościowych. 
Dziękujemy mieszkańcom 
za sygnały w tej sprawie. 
Przypominamy zarazem, 
że internetowa rezerwa-
cja do Referatu Rejestracji 
Pojazdów jest bezpłatna, 
a Urząd Miejski nie po-
bierał i nie pobiera opłat 
od tej czynności. Nie po-
średniczy również w uma-
wianiu wizyt i załatwianiu 
spraw dotyczących reje-
stracji – dodaje Izabela 
Kowynia. 

Przypominamy jednocześnie 
wszystkim klientom urzędu, 
że sprawy dotyczące zbycia 
lub nabycia pojazdu, odbio-
ru dowodu rejestracyjnego, 
zmiany danych i adnotacji 
w dowodzie rejestracyjnym 
nie wymagają umawiania 
wizyty.

 (kik)

Kolejne z cyklicznych spotkań kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad Dzielnic 
odbyło się w czwartek, 11 marca, w trybie zdalnym. Miało nieco zmienioną formułę 
– zostali na nie zaproszeni wszyscy członkowie Rad. Aktywny udział brali delegaci, 
a pozostali chętni mogli śledzić transmisję na żywo w internecie.

Zgodnie z deklaracjami kierownictwa 
miasta, dzielnicowi radni co kwartał 
mają okazję do zapoznania się z naj-
ważniejszymi tematami, nad którymi 
pracują urzędnicy, zgłaszania uwag 
i dzielenia się pomysłami. W czwart-
kowej dyskusji uczestniczyli przedsta-
wiciele 16 Rad i Zarządów Dzielnic, 
prezydent Gliwic Adam Neumann, 
Ewa Weber i Aleksandra Wysocka – 
pełniące funkcje zastępcy prezydenta, 
sekretarz miasta Barbara Chamiga, 
dyrektor GCOP Marta Kryś, dyrek-
tor OPS Brygida Jankowska, a także 
pracownicy wydziałów Urzędu Miej-
skiego, prowadzących poruszane na 
spotkaniu tematy.

Członkowie Rad Dzielnic mogli m.in. 
zapoznać się z procedurą naboru 
wniosków do Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2022 oraz zmiana-
mi w Gliwickim Centrum Organizacji 
Pozarządowych, które przejęło więcej 
zadań związanych z szeroko pojętą 
aktywnością i partycypacją społecz-
ną, a od 1 kwietnia zmienia nazwę 
na Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek 
Działań Społecznych. 

Kolejny raz poruszono niezwykle 
ważny temat terminów obowiązko-
wej wymiany przestarzałych kotłów 
grzewczych, wynikających ze śląskiej 
uchwały antysmogowej. To szczegól-
nie istotne, ponieważ pierwszy z tych 
terminów przypada już na 1 stycznia 

2022 r., a gliwiczanie zgłaszają różne-
go rodzaju wątpliwości i problemy 
związane z wymianą ogrzewania na 
ekologiczne.

Naprzeciw części z tych wątpliwości 
wychodzi Gliwicki Program Osłonowy 
(GPO) w zakresie udzielenia pomocy 
osobom, które ponoszą zwiększone 
koszty ogrzewania lokalu związane 
z trwałą zmianą systemu ogrzewa-
nia opartego na paliwie stałym na 
jeden z systemów ekologicznych. To 
program opracowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ale jego benefi-
cjentami mogą być nie tylko gliwi-
czanie objęci wsparciem OPS. Grupa 
odbiorców jest znacznie szersza – to 
mieszkańcy Gliwic o dochodach 
przekraczających nawet kilkakrotnie 
kryteria dochodowe wynikające 
z ustawy o pomocy społecznej. Dla 
osoby mieszkającej samotnie może to 
być aktualnie maksymalny miesięcz-
ny dochód w wysokości 3855,50 zł 
netto, a w przypadku większego 
gospodarstwa domowego – 2640 zł 
netto na jedną osobę. Im większy 
dochód, tym niższa będzie dopłata do 
kosztów ogrzewania. Uchwała Rady 
Miasta Gliwice w sprawie GPO jest 
już prawomocna, w związku z czym 
Rady zostały poproszone o włączenie 
się w akcję informacyjną na temat 
konieczności dotrzymania terminów 
wskazanych w śląskiej uchwale an-
tysmogowej, możliwości uzyskania 

dofinansowania na ten cel oraz pro-
gramu osłonowego.

Przedstawiciele Rad przedstawiali 
również na spotkaniu postulaty 
sygnalizowane przez mieszkańców. 
Zainteresowanie budzą zwłaszcza 
plany miasta na inwestycje i rozwój 
poszczególnych dzielnic, strategia 
zarządzania zielenią oraz przyszłość 
tzw. okrąglaka przy pl. Grunwaldzkim. 
Przypomnijmy, że miasto wystawiło 
działkę na rogu ul. Sobieskiego i Mic-
kiewicza na sprzedaż, dopuszczając 
w tym miejscu działalność usługową 
i handlową, ze szczególnym naci-
skiem na gastronomię. Rada Dzielnicy 
Wójtowa Wieś obawia się jednak, 
że obowiązujące przepisy zostawiają 
potencjalnemu nabywcy zbyt dużą 
dowolność zagospodarowania działki 
i przedstawiła własny pomysł na to 
miejsce. Tematy te, oraz inne zgło-
szone przez Rady, będą omawiane 
na kolejnych spotkaniach z kierow-
nictwem miasta. 

Warto zatem wiedzieć, kto jest 
członkiem Rady w naszej dzielnicy 
i na bieżąco zgłaszać Radzie pomysły 
i ewentualne problemy do rozwiąza-
nia. Informacje kontaktowe można 
znaleźć w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (bip.gliwice.eu), w dziale Rady 
Dzielnic. 
 (ap)
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WARTO WIEDZIEĆ

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

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

 Krok I            Profil Zaufany
Do rejestracji w systemie GEPAR konieczne jest posiadanie Profilu 

Zaufanego. Możesz go założyć za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej. 

 Krok II           Załóż konto GEPAR
Po uzyskaniu Profilu Zaufanego zarejestruj konto użytkownika na 

stronie gepar.gliwice.eu i zaczekaj na weryfikację.

Krok III           Masz opłaty  
          pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

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

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie 
wrzucaj go do kontenera! Ruszają dzielnicowe 
zbiórki elektrośmieci.
Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, 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 albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 20 marca elektrośmie-
ci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Wojska 

Polskiego, ul. Ordona, parking 
samochodowy

• godz. 12.30–14.30 – Ligota Za-
brska, ul. Pocztowa, przy szkole

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu na 
stronie segreguj.gliwice.eu. Ze-
brane od mieszkańców elektrood-
pady są ponownie przetwarzane. 
Stosuje się do tego technologie 
przyjazne środowisku.  (mf)

Zbiórka 
elektrośmieci

To takie  
proste!

Każdego roku o tej porze Gliwickie Centrum Or-
ganizacji Pozarządowych nawołuje do oddawa-
nia 1% podatku dochodowego na rzecz lokalnych 
organizacji pożytku publicznego. W Gliwicach 
jest w czym wybierać – tutejsze OPP skupiają 
się zarówno na działalności kulturalnej, spor-
towej, ekologicznej, jak i społecznej. Niektóre 
pomagają osobom ubogim, chorym, niepełno-
sprawnym (m.in. poprzez zbieranie środków na 
leczenie), inne skupiają się na konkretnej grupie 
odbiorców, np. na pacjentach onkologicznych 
czy edukacji dzieci autystycznych.

JAKIEJ  
ORGANIZACJI 
PRZEKAZAĆ 
1% PODATKU?

W tym roku mamy do wyboru 
45 organizacji działających na 
rzecz lokalnej społeczności. 
Ich lista znajduje się na stronie 

www.1procent.gcop.gliwice.pl. 
Pokazują one siłę oddolnych 
inicjatyw, których odbiorcami 
są mieszkańcy – niezależnie od 
płci, wieku czy statusu mate-
rialnego. Na liście gliwickich 
OPP znajdziemy m.in. organi-
zacje odpowiedzialne za akcje 
charytatywne, zbiórki książek, 
popularne festiwale jazzowe 

czy turnieje taneczne. Wiele 
z nich na co dzień wspiera 
rozwój najmłodszych: dzieci 
z różnymi niepełnosprawno-
ściami, małych piłkarzy, osoby 
zmagające się z cukrzycą czy 
będące pod skrzydłami rodzin 
zastępczych. Są również or-
ganizacje kombatanckie, dla 
których 1% to wsparcie finan-
sowe na zakup leków czy środ-
ków medycznych, tak ważnych 
w ich wieku i sytuacji życiowej.  
Ten wachlarz lokalnych orga-
nizacji pozwala na znalezienie 
jednej, która z pewnością bę-
dzie nam odpowiadać – bo to 
podatnik decyduje, do kogo 
trafi jego 1%.

Jeżeli 1% nie zostanie 
rozliczony, należność 
otrzymuje Skarb Państwa. 
GCOP zachęca jednak, by 
wziąć sprawy w swoje ręce  
i zadbać, by te pieniądze 
zostały w Gliwicach.

TO TAKIE 
PROSTE! 
SENIOR  
TAKŻE MOŻE!

Przekazanie procenta podatku 
dochodowego nie powoduje 

strat finansowych po stronie po-
datnika.  Najłatwiej i najszybciej 
to zrobić, wypełniając deklarację 
podatkową online. To jednak nie 
jedyne rozwiązanie. Dokumenty 
można wypełnić na miejscu – 
np. podczas dyżuru PIT w Strefie 
Seniora przy ul. Studziennej 6 
(zapisy pod nr. tel. 32/775-20-53), 
a także w dowolnych lokaliza-
cjach GCOP, w godzinach ich 
funkcjonowania. Pamiętajmy 
bowiem, że 1% mogą również 
przekazywać emeryci i renciści! 
Wystarczy wypełnić specjalne 
oświadczenie PIT–OP. Zachęca-
my! Pracownicy GCOP chętnie 
Państwu w tym pomogą. 
 (kik)

gepar.gliwice.eu
https://segreguj.gliwice.eu/start.php?s=98
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KOLORY MIASTA

Ostatnio zaprowadziły mnie tam obowiązki zawodowe. Darzę ogromną sym-
patią Sośnicę i mam w tej dzielnicy swoje ulubione zabytki. Podziwiam obiekty 
przy ul. S. Żeromskiego, Wielickiej, P. Gojawiczyńskiej, ul. gen. W. Sikorskie-
go 93–95–97 (modernistyczny dom wielorodzinny zbudowany w 1930 ro- 
ku dla robotników dozoru KWK, który wyróżnia się murowanymi w cegle 
balustradami balkonów i nadwieszonymi wykuszami akcentującymi na-
roża budynku), zabudowania KWK „Sośnica” (pierwotnie „Consolidierte  
Oehringen Grube”, 1913–1917). Wart zobaczenia jest również budynek przy 
ul. gen W. Sikorskiego 103 – siedziba dawnej dyrekcji kopalni, wpisana do 
rejestru zabytków województwa.  

Historia Sośnicy sięga co naj-
mniej XIII wieku. Tak! – tak 
wiekowa jest ta część miasta. 
W granicach Gliwic znalazła 
się stosunkowo niedawno, bo 
w 1927 roku. Śmiało można 
stwierdzić, że dzięki rozwojo-
wi górnictwa na tym terenie 
rolnicza Sośnica stała się prze-
mysłowym osiedlem, uwzględ-
niającym ówczesne trendy 
urbanistyczne, a mianowicie 
łączenie zieleni z mieszkaniów-
ką, co w efekcie tworzyło przy-
jazne i nowoczesne miejsce do 
życia. Koncepcja miasta-ogrodu 
została zastosowana przy bu-
dowie domów znajdujących się 
np. w rejonie ulic Związkowej, 
Szybowej, Chodźki i Odrowążów. 
Były remontowane i ocieplane 
i starałam się, aby miały ujed-
noliconą kolorystykę. Udało 
się to w przypadku budynków 
zarządzanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową DOMATOR. 

Jak wspomniałam, powstanie 
kopalni w Sośnicy przyczyniło się 
do rozkwitu i prosperity dzielni-
cy. Już na początku XX wieku so-
śniczanie mieli dworzec, pocztę, 
ośrodek sportowo-rekreacyjny. 
Ten ostatni, zlokalizowany przy 
ul. Dzionkarzy, mógł się pochwa-
lić bogatym programem funk-
cjonalnym – oprócz kąpieliska 
znajdowała się tam kawiarnia 
i stadion. 

W Sośnicy wzniesiono też efek-
towny, modernistyczny zabytek 

– kościół pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych. 
To główny bohater tego odcinka 
„Kolorów…”. 

Budowa świątyni, zainicjowana 
na początku XX wieku, była od-
powiedzią na problemy wiernych 
z dostępem do kościoła pw. św. 
Andrzeja w Zabrzu. Mieszkańcy 
Sośnicy uczęszczali do niego, 
pokonując – bagatela – prawie 
5 km. Po wielu trudnościach 
(m.in. finansowych) w 1911 roku 
wybudowano w przyszłej gliwic-
kiej dzielnicy pierwszy kościół, 
jednak z uwagi na potrzeby ro-
snącej rzeszy sośniczan, w 1928 
roku wzniesiono w jego pobliżu 
nowy, modernistyczny obiekt. 
Za projekt odpowiadał rządo-
wy radca budowlany dr Kluge 
z Gliwic, a prace budowlane były 
nadzorowane przez mistrza bu-
dowlanego Kobana. W trakcie 
budowy zmarł proboszcz, który 
zapoczątkował starania o nowy 
obiekt sakralny. Pałeczkę przejął 
w 1929 roku ks. dr Antoni Kor-
czok, któremu udało się inwe-
stycję szczęśliwe ukończyć. Jak 
zapisano w ówczesnej gazecie, 

„Nowy Dom Boży góruje ponad 
gliwickie dachy. Jego dwie wieże 
dumnie wznoszą się w kierun-
ku nieba. Niechaj świątynia ta 
będzie źródłem obfitego Błogo-
sławieństwa Bożego!”.

Monumentalna budowla zapiera 
dech w piersiach i dziś! Przy wej-
ściu do kościoła witają wiernych 
trzy bardzo duże rzeźby autor-
stwa Johannesa Kiunka (jego 
dzieła zobaczymy również na bu-
dynku Wydziału Elektrycznego 
i na elewacji tzw. Szarej Chemii 
Politechniki Śląskiej), a we wnę-
trzach zwracają uwagę witraże 
wykonane w berlińskiej pra-
cowni Gottfrieda Heinersdorfa 
z Berlina (ich autorką była artyst-
ka Müller-Wiegmann). Przede 
wszystkim jednak zachwyca 
przepiękna mozaika z 1936 roku, 
zdobiąca prezbiterium. W latach 
90. XX wieku dodano prawdo-
podobnie współczesne mozaiki 
w nawie głównej (mieszkańców 
proszę o pomoc w ustaleniu ich 
autorstwa). 

Z racji niepowtarzalnych wa-
lorów tej świątyni uważam, 
że konieczne jest zachowanie 
oryginalnego tynku na wieży 
kościoła oraz czyszczenie tego, 
co jest. Zmiana na inny rodzaj 
materiału elewacyjnego byłaby 
bardzo niekorzystna dla zabytku! 
W architekturze modernistycz-
nej nie była stosowana bogata 
dekoracja, natomiast istotną rolę 
pełnił kolor tynku, jego faktura, 

kształt okien, bryła. W innym 
budynku reprezentującym ten 
styl już częściowo wyczyszczono 
elewację i można się przekonać, 
jak pięknie obiekt wyglądał pier-
wotnie. Jest to gmach Wydziału 
Inżynierii Środowiska i Energety-
ki Politechniki Śląskiej przy ul. 
S. Konarskiego. Jestem pewna, 
że i bryła kościoła w Sośnicy po 
czyszczeniu również zyska na 
urodzie. 

Z kościołem wiąże się wspomnia-
na już osoba ks. dr. Antoniego 
Korczoka, który został zamordo-
wany w obozie koncentracyjnym 
w Dachau. Jeden dzień dzielił go 
od wolności. Dlatego patrząc na 
zabytki, nie pozwólmy mrokom 
niepamięci pochłonąć ludzi, 
dzięki którym je mamy. 

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Sośnica – wyjątkowa dzielnica
fo
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SPORT

 GTK Gliwice po raz pierwszy w historii zdo-
było tytuł najlepszej drużyny w kraju w ko-
szykówce młodzieżowej. Podopieczni An-
drzeja Bartosza w finale turnieju pokonali 
Exact Systems Śląsk Wrocław 62:56. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju wybrany został 
rozgrywający GTK, Aleksander Wiśniewski. 
W meczu o 3. miejsce Asseco Arka Gdynia 
ograło WKK Wrocław 87:58.

Spotkanie finałowe zaczęło 
się lepiej dla gospodarzy. GTK 
skutecznie zacieśniało strefę 
podkoszową, a w ataku bazowa-
ło na indywidualnych akcjach. 
Podrażniony Śląsk rzucił się do 
odrabiania strat i doprowadził 
do wyrównania. Po chwili za 
sprawą Kamila Białachowskiego 
wyszedł nawet na prowadzenie, 
ale Dawid Pachowicz do spółki 
z Wiśniewskim doprowadzili 
do ponownej przewagi miej-
scowych. GTK po pierwszych 
10 minutach prowadziło 20:17.

Od początku drugiej odsłony 
zespół Andrzeja Bartosza kon-
trolował sytuację na parkiecie. 
Gliwiczanie mieli po 20 min 
gry przewagę pięciu punktów 
(37:32), a po wznowieniu spo-
tkania utrzymywali prowadze-
nie. Goście próbowali odrabiać 
straty za sprawą Gordona 
i Stycznia, ale wyniku „pilnował” 
Wiśniewski (52:42). Jednak jesz-
cze przed końcem trzeciej części 
gry akcję pod koszem wykończył 
Białachowski, a chwilę później 
w jego ślady poszedł Marchewka 

(52:46) i to zwiastowało spore 
emocje w ostatniej kwarcie.

Kiedy Śląsk doprowadził do 
wyniku 54:52, napięcie sięgało 
zenitu. Faulowany Wiśniewski 
wykorzystał jednak oba rzuty 
wolne, a po dwóch zbiórkach 
w ataku akcję skończył także 
Adamczak. Wrocławianie wyraź-

nie osłabieni batalią w półfinale 
z Asseco Arką Gdynia grali już 
niedokładnie i choć po skutecz-
nej akcji pod koszem Antona 
Azimki raz jeszcze zbliżyli się 
na różnicę czterech punktów 
(60:56), to na więcej już ich nie 
było stać. Zwycięstwo przypie-
czętował Wiśniewski, trafiając 
dwa rzuty wolne.

Najlepszym zawodnikiem MMP 
do lat 19 został wybrany Alek-
sander Wiśniewski. W najlepszej 
piątce turnieju znaleźli się: Kac-
per Gordon, Kacper Marchewka 
(obaj Śląsk), Maksymilian Wil-
czek (WKK), Olaf Perzanowski 
(Arka) i Mikołaj Adamczak (GTK).

 (kik/GTK)

Sprawiedliwy podział

GTK mistrzem Polski do lat 19!

MIG-iem na podiumZnów lepsi od Orłów
Po raz trzeci w tym sezonie Piast pokonał Acanę Orzeł Jelcz Laskowice. Tym ra-
zem gliwiczanie ograli Orły w ramach rewanżowego spotkania Futsal Ekstraklasy, 
wygrywając 4:1.

Kapitalnie w ten mecz wszedł 
Rodrigo Dasaiev, który szybko 
zdobył dwie bramki. Brazylijczyk 
zaliczył też asystę przy golu Ma-
teusza Mrowca. Gospodarze 
zdołali odpowiedzieć tylko jed-
nym trafieniem Kacpra Kędra. 
Tuż przed zakończeniem wynik 
tego spotkania ustalił Dominik 
Solecki, wykorzystując błąd 
zawodnika Orłów. Gliwiczanie 
po 22 rozegranych meczach  
mają na koncie 53 punkty i do 
zajmującego drugie miejsce 
Constractu Lubawa tracą już 
tylko dwa oczka! 
 (piast.gliwice.pl/kik)

Na rozgrywanych w miniony weekend Halowych Mistrzostwach Polski 
Niesłyszących w Lekkoatletyce reprezentantka MIG Gliwice Izabela Kuź-
niak zdobyła złoty medal w biegu kobiet na 400 metrów i brązowy na 
800 metrów. Udane starty zaliczyli także: Damian Pietrzak (VII i X miejsce  
w biegach na 800 i 200 m, oraz IV w skoku w dal), Patryk Olkis (VI miejsce 
 w biegu na 800 m), Adam Wójcik (VI miejsce w pchnięciu kulą), a także 
Natalia Celes (XI miejsce w pchnięciu kulą).  (jb)

Choć bez bramek, to przyjemny dla oka – tak można określić mecz Lecha Poznań 
i Piasta Gliwice. W rywalizacji nie brakowało okazji bramkowych i szybkiego tempa. 
Drużyny, które w poprzednim sezonie stały na podium Ekstraklasy i reprezentowały 
Polskę w europejskich pucharach, sprawiedliwie podzieliły się punktami.
Mecz od samego początku obfito-
wał w sytuacje, a pierwszą z nich 
zawiązali gospodarze, konkretnie 
Dani Ramirez. Później Niebiesko-
-Czerwoni zaprezentowali bardzo 
dojrzałą, ale i konkretną grę. Pod-
opieczni Waldemara Fornalika 
stworzyli sobie pięć dogodnych 
szans, a najlepszą z nich miał Mi-
chał Żyro, który w sytuacji sam na 
sam przegrał pojedynek z Mickey-
em van der Hartem. W tej samej 
akcji z okazji starali się skorzystać 

Kristopher Vida oraz Arkadiusz 
Pyrka, ale bramka Lecha pozosta-
wała niezdobyta. Pomimo tego 
gra Piasta napawała optymizmem. 
Warta docenienia była również 
odpowiedzialna gra w obronie 
Niebiesko-Czerwonych, którzy 
pozbawiali nadziei gospodarzy. 
W pierwszej połowie pierwszopla-
nowymi postaciami byli bramkarze, 
którzy na nudę nie narzekali, a ich 
interwencje były dowodem jakości 
i znajomości swojego fachu.

Na początku drugiej odsłony Piast 
oddał nieco inicjatywy gospoda-
rzom, by po chwili ponownie przy-
stąpić do ataku. Sporo dobrego 
z lewej strony było udziałem 
Jakuba Holubka, który kilkukrot-
nie udanie dryblował i posyłał 
piłki w pole karne Kolejorza, ale 
i defensywa Lecha nie zawodziła. 
Po zrywie ofensywnym Niebie-
sko-Czerwonych to Lech wyraźnie 
przycisnął i w ciągu kwadransa 
przeprowadził kilka ataków, które 

mogły zakończyć się zdobyciem 
bramki. W sobotni wieczór w swo-
jej optymalnej formie był jednak 
František Plach, który podobnie 
jak przed tygodniem ratował ze-
spół, będąc prawdziwą zaporą nie 
do pokonania. Nie tylko z wyniku, 
ale i z przebiegu rywalizacji można 

uczciwie przyznać zespołom po 
jednym punkcie. 

19 marca w Gliwicach Piast 
zmierzy się z Cracovią.

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

eksploatacji przed 1 września 2017 r.

DO KIEDY TRZEBA 
ZLIKWIDOWAĆ 

STARE KOTŁY WĘGLOWE?

PRZYPOMINAMY

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

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE!
 1. DOTACJA Z MIASTA
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, 
osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi 
lub powiatowymi osobami prawnymi).
NA CO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłow-
niczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na 
kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

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

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

 2. DOTACJA Z WFOŚiGW (program „Czyste powietrze”)
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.
NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe 
i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

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

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

Więcej informacji na niskoemisyjne.gliwice.eu

EKOLOGIA

htts://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/
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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. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. ul. Wincentego Pola 16 Baildona
4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona
5. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona
6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona
7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona
8. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona
9. Sklep ABC ul. Rolników 147 Bojków

10. Mini Market – sklep ABC ul. Rolników 358 Bojków
11. KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka
12. Sano Sp. z o.o. NZOZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
13. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka
14. Sklep JULIA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
15. Delikatesy TATRA ul. Kozielska 456 Brzezinka
16. Sklep ODIDO na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice
17. NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika
18. Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK ul. Oriona 120 Kopernika
19. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
20. Supermarket STOKROTKA ul. Kopernika 16 Kopernika
21. PGNiG Biuro Obsługi Klienta ul. Toszecka 101 Kopernika
22. Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK ul. Jowisza 30 Kopernika
23. Piekarnia „KŁOS” ul. Jowisza 1a Kopernika
24. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska
25. Przychodnia Unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska
26. Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy
27. Sklep spożywczy ALDO ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy
28. Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy
29. Huta Łabędy SA ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy
30. Sklep ul. Partyzantów 10 Łabędy
31. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy
32. HP Polska Adler Pelzer Group ul. Leonarda da Vinci 9 Łabędy
33. Roca ul. Wyczółkowskiego 20 Łabędy
34. Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy
35. Sklep BOGNA (ODIDO) ul. Staromiejska 59 Łabędy
36. Sklep JEGO ul. Literatów 74 Łabędy
37. Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONY ZAKĄTEK ul. Zygmuntowska 36B Łabędy
38. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy
39. Sklep ROMEX (ODIDO) ul. Staromiejska 11 Łabędy
40. Sklep wielobranżowy ul. Przyszowska 40 Łabędy
41. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy
42. Śląskie Centrum Logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy
43. Piekarnia ul. Popiełuszki 8 Łabędy
44. NZOZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy
45. NZOZ Przychodnia ALMA-MED ul. Paderewskiego 80 Obrońców Pokoju
46. Stacja paliw Shell ul. Tarnogórska 163 Obrońców Pokoju
47. Kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa
48. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa
49. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa
50. Auto Czosnowski ul. Daszyńskiego 325 Ostropa
51. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika
52. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK 

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

53. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
54. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

55. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
56. Komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
57. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
58. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
59. Kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
60. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
61. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
62. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik
63. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
64. Teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
65. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
66. Kryta pływalnia NEPTUN ul. Dzionkarzy Sośnica
67. Salonik prasowy MARTEX ul. Korczoka 51 Sośnica
68. Punkt LOTTO ul. Jedności 4b Sośnica
69. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
70. Simply Market Gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
71. NZOZ EUROMEDICAL ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice
72. Stacja paliw LOTOS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
73. TESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
74. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

LP. NAZWA PUNKTU ADRES OSIEDLE

75. Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice
76. Kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice
77. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
78. Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
79. Stacja paliw PKS (obok SELGROS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
80. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście
81. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie  

– stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

82. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście
83. Sklep całodobowy „PIAST” pl. Piastów 6 Śródmieście
84. Punkt Obsługi Pasażera ZTM pl. Piastów 2 Śródmieście
85. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
86. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
87. MDK (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GCOP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście
88. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
89. Bar CZAR GAR ul. Młyńska 8 Śródmieście
90. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
91. MBP – Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
92. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
93. Zakład pogrzebowy HADES ul. Młyńska 2 Śródmieście
94. Gabinet dentystyczny DENTINAL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
95. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
96. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
97. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
98. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
99. Powiatowy Urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście

100. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście
101. Archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście
102. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
103. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
104. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
105. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
106. ZNP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
107. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
108. DPS „OPOKA” ul. Pszczyńska 100 Trynek
109. Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Bojkowska 37P Trynek
110. NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
111. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
112. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
113. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
114. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
115. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
116. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
117. Przychodnia Unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek
118. ZLPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
119. Stary Hangar Fitness & Wellness Club ul. Toruńska 1 Trynek
120. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
121. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
122. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
123. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
124. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
125. Sklep ŻABKA ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
126. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
127. Avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
128. NZOZ VITO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
129. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
130. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
131. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
132. Sklep TERESKA ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
133. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
134. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
135. Sklep DELIKATESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
136. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
137. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze
138. Drogeria ALSTO ul. Lipowa 57 Zatorze
139. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
140. FORUM ul. Lipowa 1 Zatorze
141. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
142. Internat przy ZST-I w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
143. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze
144. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
145. Pizzeria BOMBOLA ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
146. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
147. Sklep NETTO ul. Kurpiowska 2c Żerniki
148. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki
149. Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 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.

mailto:kom@um.gliwice.pl
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OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

Zawiadamiam mieszkańców miasta, że zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XIII/323/2016 
z 27 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice, akcja powszechnej deratyzacji odbędzie 
się w dniach

od 15 marca 2021 r.  
do 15 kwietnia 2021 r.

Deratyzacja będzie polegała na jednorazo-
wym oraz równoczesnym wyłożeniu trutki we 
wszystkich nieruchomościach mieszkalnych 
i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz prze-
twórniach artykułów spożywczych, obiektach 
przemysłowych, jak również w obiektach kole-
jowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją 
powinny zostać także objęte w miarę potrzeb 
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczy-
ścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, 
strychy itp. (we wskazanych obiektach) celem 
pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przepro-
wadzenia deratyzacji należy używać prepara-
tów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez 
Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest 
Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają de-
ratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie istnieje 
prawdopodobieństwo pojawienia 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 2021 r. należy 
pozostawić wyłożoną trutkę, uzupełniając ją 
w miarę potrzeb.
15 kwietnia 2021 r. należy zebrać pozostałe 
resztki trutki i padłe gryzonie, które należy prze-
kazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć  
o niebezpieczeństwie zatrucia   

i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać 
w zamknięciu podczas akcji deratyzacji. W miej-
scach, gdzie wyłożono trutkę należy umieścić 
wyraźne ostrzeżenie: „UWAGA, TRUTKA”. Na 
wypadek ewentualnego zatrucia człowieka 
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką, należy 
bezwzględnie i natychmiast skierować poszko-
dowanego do najbliższego ośrodka zdrowia, 
względnie szpitala lub pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowa-
dzać będą przedstawiciele Straży Miejskiej i Po-
wiatowego 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. 

Informujemy, że 1 marca 2021 r. w Systemie Obsługi 
Wsparcia (SOW) (https://sow.pfron.org.pl/) ruszył nabór 
wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny 
Samorząd”.
TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSO-
WANIE:
W ramach modułu I – od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 
2021 r.
W ramach modułu II:
• od 1 marca 202 r. do 31 marca 2021 r. (dla wniosków 

dot. roku akademickiego 2020/2021),
• od 1 września 2021 r. do 10 października 2021 r. (dla 

wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022).
W 2021 ROKU REALIZOWANE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE FORMY 
WSPARCIA:
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową, w tym:
1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-

nia do posiadanego samochodu (adresowana do osób 
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia 
lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowa-
na do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

• Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adre-
sowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług 
tłumacza języka migowego);

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrzą-
dowania do posiadanego samochodu (adresowana 
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestni-
czenia w społeczeństwie informacyjnym: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do  
16. roku życia lub do osób ze znacznym stopniem nie-
pełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub 
obu rąk);

• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego 
i oprogramowania;

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana 
do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, z dysfunkcją narządu wzroku);

• Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana 
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16. 
roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu 
słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za po-
mocą mowy);

• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego 
w ramach programu (adresowana do osób z orzecze-
niem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub osób 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 
• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dys-
funkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się 
za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orze-
czeniem o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub 
osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,  
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adre-
sowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowa-
no nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej 
na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem 
niepełnosprawności);

• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o na-
pędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego 
do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności – do 16. roku życia lub osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją 
narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym 
przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza spe-
cjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawo-
dowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej 
(dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo 
pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawno-
ści, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem 
prawnym dziecka).
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym, która jest adresowana do osób ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobiera-
jących naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, stu-
dia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie 
prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonar-
nym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym 
/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 
pośrednictwem Internetu), a także do osób, które prze-
wód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z doku-
mentem pn. „Kierunki działań (…)” w 2021 r., gdzie zostały 
zawarte szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc.

PILOTAŻOWY  
PROGRAM „AKTYWNY 

SAMORZĄD”

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  

MIASTA GLIWICE

RUSZYŁ KOLEJNY 
NABÓR WNIOSKÓW 

NA ŚWIADCZENIE 
WYCHOWAWCZE 

500+  
NA OKRES 2021/2022

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Gliwicach 

przypomina  
o konieczności złożenia 

nowego wniosku na 
świadczenie wychowawcze 500+.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawcze-
go od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać 
od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, czyli za 
pośrednictwem:
• bankowości elektronicznej,
• portalu Emp@tia – empatia.mrpips.gov.pl,
• portalu PUE ZUS – zus.pl/pue,
a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną 
(papierową). 
W okresie pandemii OPS przyjmuje klientów 
w każdy:
• poniedziałek od 9.00 do 16.30 oraz 
• czwartek od 8.00 do 13.00. 

Zachęcamy Państwa do składania 
wniosków drogą elektroniczną. 

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży 
kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek 
o świadczenie wychowawcze na nowy okres 
w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie 
świadczenia wychowawczego oraz wypłata przy-
znanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi 
najpóźniej do 30 czerwca 2021r., co gwarantuje 
ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego mie-
siąca nowego okresu świadczeniowego.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypeł-
nionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja 
do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypła-
ta przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec 
i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świad-
czenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wy-
maganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca 
do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz wypłata 
przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, 
lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do  
31 sierpnia 2021 r.
UWAGA: Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym 
terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie 
wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone 
od miesiąca złożenia wniosku.

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w spra-
wie budżetu Miasta Gliwice na 2021 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwa-
ły nr XXII/432/2020 Rady Miasta Gliwice  
z 17 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia 
do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 
o zbadanie zgodności przepisów ustawy  
z 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach 
rozliczeń podatku od towarów i usług oraz 
dokonywania zwrotu środków publicznych 
przeznaczonych na realizację projektów 
finansowanych z udziałem środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej lub od 
państw członkowskich Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu przez jednostki 
samorządu terytorialnego z Konstytucją 
Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą 
Samorządu Lokalnego.

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolon-
gacyjnej.

5. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz określe-
nia warunków i trybu składania deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Gliwice.

7. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności częstotliwość odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i sposób świadczenia usług przez 
punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

8. Projekt uchwały w sprawie określenia se-
zonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na 
terenie miasta Gliwice w 2021 roku.Projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice”.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice 
z 24 września 2020 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Gliwice dla obszaru obejmującego część 
dzielnicy Łabędy, położoną na południe od 
linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.

10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla obszaru położonego przy 
ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostrado-
wego „Gliwice–Sośnica”.

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia kolejnej umowy 
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 
i wydzierżawienie nieruchomości stano-
wiących własność Miasta Gliwice, położo-
nych w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii 
Krajowej.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od żądania zwrotu udzielo-
nej bonifikaty. 

13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Progra-
mu Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice 
na lata 2021–2024 z perspektywą do roku 
2028.

14. Projekt uchwały w sprawie włączenia 
Przedszkola Miejskiego nr 18 w Gliwicach 
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 
w Gliwicach.

15. Projekt uchwały w sprawie włączenia 
Przedszkola Miejskiego nr 22 w Gliwicach 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 
w Gliwicach.

16. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 
uchwały w sprawie określenia wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Gliwice.

17. Projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia 
wniosków Prezydenta Miasta Gliwice 
o wsparcie ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Mieszkalnictwa przedsięwzięć 

inwestycyjnych przy ul. Dworskiej w Gliwi-
cach.

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwalniania od 
opłat, jak również trybu ich pobierania.

19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu Zdrowia Psychicznego dla Miasta 
Gliwice na lata 2021–2024”.

20. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków finansowych Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na ich realizację w 2021 r.

21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach.

22. Projekt uchwały w sprawie negatywnego 
rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia 
wysokości bonifikaty udzielanej przy sprze-
daży dawnych mieszkań zakładowych.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewod-
niczącego Rady Miasta Gliwice porządek sesji 
zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej 18 marca br. oraz w „Miejskim Ser-
wisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym 
numerze, który ukaże się 25 marca br.

PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 25 marca 2021 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione  projekty uchwał:

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, 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.

https://sow.pfron.org.pl/
http://empatia.mrpips.gov.pl
http://zus.pl/pue
https://opsgliwice.pl/
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OGŁOSZENIA

Nowa lokalizacja Biura  
Obsługi Środków PFRON

Biuro Obsługi Środków PFRON Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Gliwicach informuje, że od 16 marca  
2021 r. przyjmuje interesantów w nowej siedzibie  

przy ul. Górnych Wałów 9. 
Godziny przyjmowania i numery telefonów pozostają  

bez zmian, tj.:
• poniedziałek: 12.00 – 16.30,

• czwartek: 8.00 – 12.00,
tel. 32/332-44-49, 32/332-44-50.

Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów S.A.  

w Gliwicach zatrudni:
• robotnika drogowego,
• operatora z uprawnieniami do obsługi koparki 

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

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

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

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

OFERTY PRACYKOMUNIKATY

 

● doradca techniczno-handlowy   
    na rynek PL i DE 

wykształcenie średnie; doświadczenie: 
2 lata; prawo jazdy kat. B; biegła znajo-
mość języka niemieckiego; zakres obo-
wiązków: stacjonarna obsługa klienta 
oraz w terenie; przygotowanie wycen 
stolarki okiennej; doradztwo techniczne; 
aktywne pozyskiwanie klientów; reali-
zacja planów sprzedażowych; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● cukiernik 
wykształcenie kierunkowe cukierni-
cze, doświadczenie: min. 2 lata; zmysł 
artystyczny, umiejętności manualne, 
kreatywność, samodzielność, cierpli-
wość, dokładność; zakres obowiązków: 
produkcja wyrobów cukierniczych, 
również na specjalne życzenie klien-
ta, produkcja ciast, ciasteczek, dese-
rów, dbałość o smak swoich wyrobów 
i ich nienaganny wygląd, utrzymanie 
czystości stanowiska pracy, praca ze-
społowa, dwie zmiany, miejsce pracy:  
Pilchowice;

● kafelkarz/płytkarz 
wykształcenie średnie zawodowe; zakres 
obowiązków: przygotowanie powierzchni 
do układania płytek, gruntowanie, ukła-
danie płytek na ścianach i podłogach itp., 
praca na zewnątrz i wewnątrz remontowa-
nych obiektów, praca na wysokości pow.  
3 m; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● kierownik magazynu 
wykształcenie techniczne; doświadczenie 
mile widziane; obsługa komputera, w tym 
Excel, znajomość wyrobów hutniczych, 
obsługa magazynu stali, jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● młodszy specjalista   
    ds. przygotowania produkcji 

wykształcenie średnie; mile widziane do-
świadczenie w branży elektryczno-energe-
tycznej; umiejętność czytania schematów 
elektrycznych; mile widziane prawo jazdy 
kat. B oraz uprawnienia SEP, znajomość 
Excela; zakres obowiązków: praca z do-
kumentacją techniczną; wykonywanie 
operatów powykonawczych; rozliczanie 
kosztowe inwestycji itp.; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice.

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

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

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 11 marca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

zatrudni pracownika na stanowisku:  
pracownik wieńcowni w Zakładzie Pogrzebowym  
przy ul. Raciborskiej 12, w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagania konieczne: 
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, 

również w soboty),
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 

ww. stanowisku.
Mile widziane:
• doświadczenie zawodowe na podobnym 

stanowisku, 
Do podstawowych obowiązków pracownika 
na ww. stanowisku będzie należało:
1. zamawianie materiałów do wyrobu wieńców,
2. przyjmowanie dostaw kwiatów i dodatków,
3. przygotowywanie wieńców, palm, bukietów,
4. rozliczanie zużytych materiałów,
5. utrzymanie porządku w pomieszczeniach 

wieńcowni.
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ulicy 

Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) 
lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie 
do 23 marca 2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwa-

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

2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych doku-
mentach aplikacyjnych będą przetwarzane na 
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Admi-
nistratorem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, re-
prezentowany przez dyrektora. Zastrzegamy 
sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

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

modernizację kotłowni lokalnej w Gliwicach  
(pl. Jaśminu 2) w zakresie zmiany paliwa zasilają-

cego kotły wodne z oleju opałowego na gaz ziemny.
Termin składania ofert: 19 marca 2021 r. do godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 19 marca 2021 r. o godz. 12.05

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

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

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

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

budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie 
miasta Gliwice – 6 zadań inwestycyjnych.

Termin składania ofert: 30 marca 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 30 marca 2021 r. o godz. 11.01

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
większość opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. Dzięki systemowi e-Płatności 
Blue Media mają do dyspozycji szyb-
kie płatności (mTransfer, Pekao24 czy 
płacę z iPKO), płatności online kartą 
płatniczą (VISA, VISA Electron, Ma-
sterCard i Maestro) oraz BLIK. 
Opłaty dokonywane są za pośrednic-
twem formularza ogólnego dostępne-
go pod adresem gliwice.oplatyurzedo-
we.pl oraz w Wirtualnym Biurze 
Obsługi UM, przy poszczególnych 
kartach usług (https://bip.gliwice.eu/
wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online  
w Wirtualnym  
Biurze Obsługi

Komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława Śmiałego 2A, 

44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne 

stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej 
w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa 

polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw pu-

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opi-

nią,
f) sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu za ścigane 
z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione prze-
stępstwo lub przestępstwo 
skarbowe,

h) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

2. Wymagania, które będą do-
datkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorzą-
dowych (DzU z 2019 r., poz. 
1282),

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

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych 
(DzU z 2019 r., poz. 1795); 

b) umiejętność sztuk walki po-
twierdzona właściwym dyplo-
mem;

c) ukończone szkolenie podsta-
wowe dla strażników miej-
skich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi 

komputera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.

Uwaga!
Dokumenty, o których mowa 
w podpunkcie b i c, dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 

zamieszczonym na stronie 
internetowej http://sm.bip.

gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 
5. Zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do 
zapewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta 
Gliwice,

c) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wy-
kroczeń oraz współdziałanie 
w tym celu z innymi służbami, 
instytucjami i organizacjami,

d) praca w terenie poprzez patro-
lowanie dzielnic miasta w za-
kresie utrzymania czystości 
i porządku,

e) kontrola przestrzegania obo-
wiązków dotyczących czystości 
i porządku oraz gospodarowa-
nia odpadami wynikających 
z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warun-

kach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu 

pracy w 4-miesięcznym okre-
sie rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokreślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika 
realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata 
wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru;

c) proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażowy, 
nagrody motywacyjne oraz 
nagrody za szczególne osią-
gnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (pojazdy uprzy-
wilejowane, użytkowania 
urządzeń przeznaczonych 
do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szkole-
niu w zakresie technik inter-
wencji i samoobrony, w tym 
użycia środków przymusu 
bezpośredniego, w tym 
urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

• praca w młodym i dyna-
micznie rozwijającym się 
zespole, 

• kadra kierownicza nasta-
wiona na rozwój pracow-
ników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: maj/czerwiec 2021 r.

8. Termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet dokumentów 
własnoręcznie podpisanych do  
6 kwietnia 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Orga-

nizacyjno-Finansowego w go-
dzinach pracy Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data 
wpływu oferty do SM),

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię 
podpisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 13 kwietnia 
2021 r.
9. Inne informacje: 
a) selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko 
na podstawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys, kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz 
numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zosta-
ną opublikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na 
stronie internetowej Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawar-
te w ofercie należy sporządzić 
w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty sporządzone w ję-
zyku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem,

e) dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu: 32/338-19-74 lub poprzez 
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.
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mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCIOFERTY PRACY

NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności 
budynku:
• prawo użytkowania wieczystego Gminy 

Gliwice, obejmujące działkę nr 216, obręb 
Centrum, o pow. 0,0474 ha (ustanowione 
do 5 grudnia 2089 r.), stanowiącą własność 
Skarbu Państwa oraz prawo własności 
budynku położonego przy ul. Romualda 
Traugutta 3 w Gliwicach, o pow. użytko-
wej budynku 268,00 m², stanowiącego 
własność Gminy Gliwice, wpisane do  
KW GL1G/00061551/9, użytek Bi – inne 
tereny zabudowane.

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości:

• dz. nr 109, obręb Stare Miasto, położo-
na przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej,  
al. Przyjaźni i ul. Berbeckiego w Gliwicach, 
o pow. 0,8742 ha, użytek: Bi (inne tereny 
zabudowane) – 0,5947 ha oraz Bz (tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe) – 0,2795 ha,

• dz. nr 110, obręb Stare Miasto, położona 
przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej w Gliwi-
cach, o pow. 0,0001 ha, użytek: Bi (inne 
tereny zabudowane) – 0,0001 ha;

zapisane w KW nr GL1G/00037658/2.
Termin przetargu: 28 kwietnia 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: budynek Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*. 
Wszelkie informacje dot. organizacji przetargu będą 
udzielane pod nr. tel. 32/338-64-10, 32/338-64-12.
Cena wywoławcza nieruchomości: 9 700 000,00 
zł brutto*
*(Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 970 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 kwietnia 2021 r.

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

adresem: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka  
nieruchomości / oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki  
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (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 wiadomości 
nw. wykazy:

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

w wykazach.

1. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice:
• nr 39/2021, 56/2021, 68/2021,74–75/2021  

do 25 marca 2021 r., 
• nr 77/2021,88–89/2021, do 29 marca 2021 r.,
• nr 100–101/2021,109–110/2021,122/2021  

do 30 marca 2021 r.,
• nr 102/2021 do 31 marca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
2. Nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr 115/2021 do 25 marca 2021 r., 
• nr 38/2021 do 30 marca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-
-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 31/2020, 63/2021, 66/2021, 91/2021, 93/2021, 

103/2021, 104/2021, 111–112/2021, 116/2021 
do 26 marca 2021 r., 

• nr 60/2021, 64/2021 do 25 marca 2021 r., 
• nr 62/2021, 65/2021, 79/2021, 95–97/2021, 106/2021 

do 23 marca 2021 r., 
• nr 114/2021, 117/2021 do 29 marca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komu-
nalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
4. Nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży:
• nr 118/2021 do 29 marca 2021 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komu-
nalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
5. Lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży:
• nr 113/2021 do 26 marca 2021 r.
Niniejszy wykaz jest dostępny pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komu-
nalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

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

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 53/2021 do 30 marca 2021 r.;
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice
• wykaz nr 55/2021 do 30 marca 2021 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku 

przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy zawie-
rające nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, 
stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/10/2021 do 19 marca 2021 r.

WYCIĄG 
Z OGŁOSZENIA 
O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania  
Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach  

(zwana dalej „spółką”)
ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (AUKCJĘ) 
na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun-
towej niezabudowanej, będącej własnością spółki, 
składającej się z działki nr 57/1, o pow. 1,9004 ha, 
położonej w Gliwicach (województwo: śląskie, po-
wiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: Gliwice), 
na wschód od ul. Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 
246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której Sąd Re-
jonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00138748/8.
I. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-

rowania:
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o powierzchni 20,0 m2,
• pomieszczenie biurowe w budynku „C”, o po-

wierzchni 46,1 m2,
• pomieszczenia biurowe w budynku „M”, o po-

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

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

profesjonalną firmę oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24h.

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

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

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

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

-------------------------------------------------------------
1. Ustnego nieograniczonego na wysokość 

stawki czynszu za najem garażu  
przy ul. Udzieli i ul. Mastalerza, dz. nr 223,  

obręb Zatorze, pow. 31,68 m2

• Termin przetargu – 26 marca 2021 r., godz. 10.00.
• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

500,00 zł.
-------------------------------------------------------------

2. Ustnego nieograniczonego na wysokość 
stawki czynszu za najem garażu  

przy ul. Toszeckiej 136, dz. nr 22,  
obręb Szobiszowice, pow. 12,96 m2

• Termin przetargu – 26 marca 2021 r., godz. 9.00.
• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 

500,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zama-
wiającego, pok. 108.
Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie www.tbs2.pl

Śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P,  

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:
kontroler  

Strefy Płatnego Parkowania
Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na sta-
nowisku będzie należało:
• kontrola wnoszenia opłat za parkowanie po-

jazdów samochodowych w Strefie Płatnego 
Parkowania w Gliwicach, 

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

• sporządzanie poprawnej dokumentacji zdję-
ciowej,

• obsługa klienta Strefy Płatnego Parkowania 
w zakresie informacyjnym,

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

na realizację wyznaczonych zadań w danym 
rejonie.

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

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

Gliwice,
• umiejętność sprawnego posługiwania się kom-

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

ność, kultura osobista,
• odpowiedzialność, dokładność, efektywność 

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

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

wisku,
• prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umo-

wy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych 

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

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

mie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, 
prześlij nam list motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierającym zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
na adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie 
„kandydat na stanowisko Kontroler Strefy Płat-
nego Parkowania” lub złóż osobiście w sekre-
tariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. 
przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie 
na wybrane oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane 
po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna  
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P, 

44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika  

na stanowisko:
specjalista ds. teleinformatyki

Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wy-
konywała zadania związane m.in. z: obsługą i utrzy-
maniem systemów teleinformatycznych klientów 
spółki.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• wsparcie teleinformatyczne,
• wdrażanie nowych technologii, 
• serwis oraz konserwacja urządzeń teleinformatycznych,
• serwis infrastruktury kablowej,
• lokalizowanie oraz usuwanie awarii,
• przegląd oraz aktualizacja systemów oraz aplikacji,
• testowanie oraz podnoszenie jakości usług świadczo-

nych klientom spółki,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność dokumen-

tacji wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór usług świadczonych u klienta,
• współpraca z zespołem administratorów,
• wsparcie użytkowników końcowych.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej średnie,
• umiejętność konfiguracji systemów MS Windows oraz 

pakietu MS Office z poziomu administratora,
• znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych,
• znajomość elementów infrastruktury LAN/MAN/WAN/

WLAN,
• umiejętność serwisowania komputerów oraz urządzeń 

peryferyjnych,
• umiejętność samodzielnego poszukiwania rozwiązań 

i myślenie analityczne,
• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność,
• komunikatywność,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie zawodowe obejmujące obsługę i utrzy-

manie urządzeń teleinformatycznych,
• posiadanie certyfikatów ze szkoleń i/lub kursów obej-

mujących zakres techniczny opisany w wymaganiach.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy 

o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie 

o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV wraz z oświadczeniem zawie-
rającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na 
adres: rekrutacje@ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat 
na stanowisko specjalisty ds. teleinformatyki” lub złóż 
osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wy-
brane oferty pracy.
Inne informacje
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sze-
ściu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
https://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
mailto:rekrutacje@ssm.silesia.pl
http://www.ssm.silesia.pl/
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
19 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieru-
chomości oznaczonej jako niezabudowana działka nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, zapisanej w KW nr GL1G/00039216/6, 
o powierzchni 0,0979 ha. Przedmiotowa działka położona jest w Gliwicach przy ul. Dolnej i stanowi własność Miasta Gliwice.
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
322 000,00 zł
Wadium: 32 200,00 zł
Minimalne postąpienie: 3220,00 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, użytek: 

B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0979 ha, 
zapisana w KW nr GL1G/00039216/6.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 166/3 położona jest przy ul. Dolnej 
w Gliwicach, we wschodniej części miasta, w od-
ległości ok. 3 km od centrum, w pobliżu DTŚ oraz 
ok. 2 km od wjazdu na autostradę A1. W bliskiej 
odległości znajdują się przystanki komunikacji 
miejskiej. Sąsiedztwo stanowi zabudowa miesz-
kaniowa, punkty handlowo-usługowe oraz tereny 
niezabudowane.
Teren płaski, nieogrodzony, o nawierzchni grun-
towej z zielenią nieurządzoną. Działka w kształcie 
nieregularnym, wykorzystywana jako parking.
Skomunikowanie działki z drogą publiczną  
ul. Dolną powinno odbywać się zjazdem ist-
niejącym. Warunki włączenia działki do drogi 
publicznej wydawane są indywidualnie przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.
Działka nr 166/3 ma dostęp do następujących 
sieci uzbrojenia terenu: 
• wodociągowa, 
• kanalizacyjna, 
• elektroenergetyczna, 
• gazowa, 
• teletechniczna.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbroje-
nia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Przez przedmiotową działkę przebiegają liczne 
sieci uzbrojenia technicznego. 
W granicy działki nr 166/3 z działką nr 566 
znajduje się punkt oświetleniowy należący do 
miejskiej sieci oświetlenia ulicznego. W akcie 
notarialnym nabycia przedmiotowej działki, 
nabywca zobowiązany jest do ustanowienia na 
rzecz właściciela działki nr 566, obręb Ligota 
Zabrska, tj. Miasta Gliwice, nieodpłatnej i nie-
ograniczonej w czasie służebności gruntowej 
o powierzchni ok. 5,07 m2 w celu umożliwienia 
realizacji zadań bieżących Miasta Gliwice, tj. kon-
serwacji i eksploatacji oświetlenia drogowego.
Obciążenia nieruchomości:
• nieograniczona w czasie służebność przesy-

łu w zakresie sieci wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej (całkowita pow. grun-
tu objętego służebnością przesyłu wynosi  
299,80 m2) – na rzecz Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

• nieograniczona w czasie służebność drogi – 
przejścia i przejazdu – na rzecz każdoczesnych 
właścicieli działki nr 166/4 o pow. 0,0070 ha 
oraz działki nr 168 o pow. 0,1368 ha, z tym że 
pow. gruntu objętego służebnością na działce 
nr 166/3 wynosi 50,00 m2, co stanowi pas 
o długości 12,5 m i szerokości 4 m (przy gra-
nicy z działką nr 166/5),

• nieograniczona w czasie służebność przesy-
łu w zakresie infrastruktury teletechnicznej 
o długości 19 m i szerokości 1 m (całkowita 
pow. gruntu objętego służebnością wynosi 
19,00 m2) – na rzecz TP Invest Sp. z o.o.

Pełna treść służebności zapisana jest w księdze 
wieczystej nr w GL1G/00039216/6 w dziale III – 
elektroniczny dostęp do treści księgi wieczystych 
na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 
przetargu i stanem nieruchomości w terenie 
oraz zapisami miejscowego planu zagospoda-
rowania terenu, w granicach którego położona 
jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób za-
gospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz 
dzielnicy przemysłowo-składowej położonej po-
między ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską (uchwała 

nr XLVII/1217/2006 z 26 października 2006 r.) 
przedmiotowa działka znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem:
4 MN – co oznacza: tereny mieszkaniowe o ni-
skiej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolem 4 MN, usta-
lono następujące przeznaczenie podstawowe: 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wie-
lorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe 

– z wykluczeniem lokalizacji nowych hurtow-
ni, usług produkcyjnych i warsztatów, które 
powodują znaczące zwiększenie ruchu samo-
chodowego,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki 
pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),

c) uzbrojenie działki oraz dojazdy,
d) zieleń i ogrody przydomowe.
Jednocześnie, przedmiotowa działka znajduje 
się w granicach obszaru rewitalizacji.
Zabudowa działki nr 166/3 na cele zgodnie z miej-
scowym planem, tj. pod zabudowę mieszkanio-
wą, będzie uwarunkowana: 
• przebiegiem istniejącego uzbrojenia pod-

ziemnego, 
• szerokością traktu służebności drogi (12,5 m 

x 4 m),
• istniejącym budynkiem na działce nr 168, 

który zlokalizowany jest w nienormatywnej 
odległości od granicy działki.

Niezależnie od powyższego informujemy, że Rada 
Miasta Gliwice 8 września 2016 r. podjęła uchwa-
łę nr XIX/482/2016 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obsza-
ru obejmującego część Osiedla Ligota Zabrska 
i Osiedla Baildona. W tej uchwale, uchwałą Rady 
Miasta Gliwice nr XXXIX/847/2018 z 12 lipca 
2018 r., skorygowano granice obszaru objętego 
sporządzeniem planu poprzez dokonanie zmiany 
załącznika graficznego. Przedmiotowa działka 
znajduje się w granicach sporządzenia planu, 
określonych w ww. uchwale.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 19 kwietnia 2021 r. 
o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, 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 przetargu na stronie interneto-
wej https://bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami, przy ul. Jasnej 31A. 
Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie 
osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z 24 września 2020 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie spo-
sobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator 
przetargu na okres co najmniej 7 dni przed otwar-
ciem przetargu może zamieścić w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach informację o zmianie spo-
sobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazując, 
w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik 
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 32 200,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A.  
nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, z tytu-
łem wpłaty „Przetarg, dz. nr 166/3, obręb Ligota 
Zabrska, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nierucho-
mość będzie nabywana”. Wadium winno być 
uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
13 kwietnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nierucho-

mości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w termi-

nie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetar-
gu, na wskazane konto bankowe, zgodnie ze 
złożoną pisemną dyspozycją – bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako na-
bywca nieruchomości nie przystąpi bez uspra-
wiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego 

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

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

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest 
osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą, należy okazać ak-
tualny (wydany w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru 
Sądowego (w przypadku osoby prawnej) lub 
aktualne (wydane w okresie 3 miesięcy przed 
przetargiem) zaświadczenie o wpisie do ewi-
dencji działalności gospodarczej (w przypadku 
osoby fizycznej),

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

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczo-
nym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice 
nr 3513/2021 z 15 stycznia 2021 r. w sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności czę-
ści nieruchomości obejmującej niezabudowaną 
działkę nr 166/3, obręb Ligota Zabrska, położoną 
przy ul. Dolnej w Gliwicach, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmioto-
wej części nieruchomości, nie wpłynęły żadne 
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo 
w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1  
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, 
który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty 
wylicytowanej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny 
przenoszący własność nieruchomości powinien 
być zawarty w terminie do 30 dni od dnia za-
mknięcia przetargu, tj. do 19 maja 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez 
cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1  
ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu 
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przed-
łożenie przed wyznaczonym terminem aktu sto-
sownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieru-
chomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze 
wieczystej pokrywa nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieogra-
niczonego zgodnie z zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr 3513/2021 z 15 stycznia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warun-
ków przetargu udzielą pracownicy Wydziału  
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 
32/338-64-12.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na 
stronie internetowej www.gliwice.eu oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie 
prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą 
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. Dz U z 2014 r.,  
poz. 1490 ze zm.).

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),

OGŁASZA

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

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

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

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

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

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

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

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

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

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

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

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta 
Miasta Gliwice, których organizatorem 
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

UL. BŁ. CZESŁAWA 32, lokal nr 14, 
II piętro, pow. 33,77 m2 + piwnica: 
3,99 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostę-
pem do WC znajdującym się na 
klatce schodowej (stanowiącym 
część wspólną nieruchomości), lo-
kal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

UL. KŁODNICKA 11A, lokal nr 13, 
I piętro, pow. 43,17 m2, 1 pokój, 
kuchnia, spiżarka, WC, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 9.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 117 400,00 zł
Wadium: 11 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

UL. TARNOGÓRSKA 28A, lokal 
nr 15, parter, pow. 69,53 m2, 2 po-
koje, kuchnia, łazienka, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 174 800,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

UL. LIBELTA 3, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 39,54 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 100,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15, lokal nr 1A, 
parter, pow. 20,92 m2 + piwnica:  
4,03 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostę-
pem do WC znajdującym się na klat-
ce schodowej (stanowiącym część 
wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

UL. OKRZEI 13, lokal nr 7, II piętro, 
pow. 40,76 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka z WC, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 300,00 zł
Wadium: 12 200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 26 marca 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 9, lokal nr 1, 
parter , pow. 62,45 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, spiżarka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 9.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 170 600,00 zł
Wadium: 17 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 1 kwietnia 2021 
r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć 
mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób po-

stronnych). W celu ustalenia dokładnej go-
dziny z minutami prosimy kontaktować się do 
29 marca 2021 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, 
telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. WARSZAWSKA 12, lokal nr 1, 
parter, pow. 28,22 m2 + piwnica: 
1,72 m2, 1 pokój, kuchnia z przed-
pokojem, łazienka, lokal do gene-
ralnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 71 600,00 zł
Wadium: 7200,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 31 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 29 marca 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. TARNOGÓRSKA 34, lokal nr 13, 
III piętro, pow. 38,96 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 113 900,00 zł
Wadium: 11 400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 30 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 26 marca 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. LIBELTA 11, lokal nr 4, I piętro, 
pow. 40,70 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 120 200,00 zł
Wadium: 12 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 31 marca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 29 marca 2021 r. 
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. MASTALERZA 49, lokal nr 5,  
I piętro, pow. 30,83 m2 + piwnica: 
3,22 m2, 1 pokój, kuchnia, WC, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 12.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 88 600,00 zł
Wadium: 8900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 1 kwietnia 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 29 marca 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-
-53-24.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. USZCZYKA 7, lokal nr 3, parter, 
pow. 58,41 m2 + piwnica: 3,17 m2,  
2 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 12 kwietnia 2021 r., godz. 13.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 166 300,00 zł
Wadium: 16 700,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 29 kwietnia 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej go-
dziny z minutami prosimy kontaktować się do 
26 marca 2021 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, 
telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 6 kwietnia 2021 r.

UL. RYNEK 2, lokal nr III, I piętro, 
pow. 91,08 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 marca 2021 r., godz. 
12.45

Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej przy placu Inwalidów 
Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
438 800,00 zł
Wadium: 43 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 23 marca 2021 r.

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

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

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

https://ekw.ms.gov.pl
https://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualności
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

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

 dostępu do Internetu,
 konta na platformie ePUAP,
 Profilu Zaufanego, czyli podpisu, którym potwierdzasz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SEKAP (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GEPAR, login.gov.pl.

Posiadając Profil Zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 złożyć wniosek o dowód osobisty,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG 
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (IKP),
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

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

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

htts://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
login.gov.pl
htts://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne
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