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Summer Arena 
najlepsza na wakacje!

Punkt szczepień wzorem 
dla innych miast

Z Gliwic 
nad Bałtyk
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ARENA GLIWICEZDROWIE AKTUALNOŚCI

Nowy szpital
coraz bliżej

Projektowanie kluczowej dla Gliwic inwestycji – nowej siedziby szpitala miej-
skiego przy ul. Kujawskiej – jest coraz bardziej zaawansowane. W III kwartale 
tego roku miasto powinno otrzymać od projektantów kompletną dokumenta-
cję, w tym pozwolenie na budowę umożliwiające realizację robót budowlanych. 
W IV kwartale ma pozyskać decyzję umożliwiającą przebudowę zewnętrznego 
układu drogowego przy szpitalu. Równolegle planuje się ogłoszenie i prowa-
dzenie przetargu na wybór wykonawcy, tak by roboty budowlane rozpocząć 
w pierwszej połowie 2022 roku.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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SpORt 

Piast – Lechia 2:2

Futsaliści na piątkę

Tym razem bez medalu

Piast był niezwykle blisko zdobycia kompletu punktów w starciu z Lechią 
Gdańsk. Niebiesko-Czerwoni prowadzili po bramkach Dominika Steczyka 
i Patryka Sokołowskiego, lecz Lechici w szalonej końcówce doprowadzili do 
wyrównania, strzelając gola w ostatniej akcji meczu z rzutu karnego.
Rywalizacja w Gdańsku rozpo-
częła się dosyć spokojnie. Duże 
emocje obie drużyny zafundo-
wały widzom dopiero po upływie 
blisko dwóch kwadransów. Roz-
luźnienie w defensywie gdańsz-
czan wykorzystał Gerard Badía, 
który odebrał piłkę i zagrał w pole 
karne, gdzie najlepiej odnalazł 
się Dominik Steczyk, pokonując 
bramkarza gospodarzy. Chwilę 
po tym zdarzeniu oba zespoły za-
częły stwarzać mnóstwo sytuacji: 
Jakub Świerczok trafił w słupek, 
Piasta uratowała poprzeczka 
oraz dobrze dysponowany tego 
dnia Fero Plach. Do przerwy nie 
oglądaliśmy więcej trafień i Piast 
schodził do szatni z jednobram-
kowym prowadzeniem.

Wspaniale dla Piasta zaczęła 
się druga część tego spotkania. 
Patryk Sokołowski oddał zaska-
kujący strzał sprzed pola karnego, 
z którym nie poradził sobie sło-

wacki Dušan Kuciak, przepuszcza-
jąc futbolówkę między nogami. 
Piast całkowicie podporządkował 
sobie wydarzenia na boisku. 
Kilka razy próbował zaskoczyć 
bramkarza Świerczok, ale Kuciak 
zrehabilitował się za błąd przy 
drugiej bramce, zatrzymując za 
każdym razem napastnika gości. 
Kiedy już wszystkim wydawało 
się, że ten mecz zakończy się zwy-
cięstwem gliwiczan, gospodarze 
strzelili gola kontaktowego. Pod-
opieczni Waldemara Fornalika 

mogli odzyskać dwubramkowe 
prowadzenie, lecz Tomaszowi 
Jodłowcowi nie udało się wyko-
rzystać rzutu karnego. A co nie 
udało się pomocnikowi Piasta, 
w 95. minucie spotkania udało 
się Flavio Paixao, który z jedena-
stu metrów mocnym strzałem 
pokonał Františka Placha. Po tej 
sytuacji sędzia Bartosz Frankow-
ski zakończył ten emocjonujący 
mecz.

Biuro Prasowe Piast Gliwice SA.

Wspólne wybory kibiców i ekspertów wyłoniły 
trzech członków Galerii Legend Ekstraklasy za 
okres 2011–2020. Jednym z trójki wyróżnionych 
jest Gerard Badía! Oprócz kapitana Piasta Gliwice 
do tego grona weszli: Miroslav Radović oraz Piotr 
Celeban. Partnerem akcji był Totalizator Sportowy.
Piast Gliwice od powrotu do Eks-
traklasy w 2012 roku przeżywa 
swój najlepszy okres w historii 
klubu, odnotowując na koncie 
1., 2., 3. i 4. miejsce. W każdym 
z trzech medali zespołu ze Śląska 
miał wydatny udział hiszpański 
skrzydłowy – Gerard Badía. Jego 
rola w drużynie znacznie wykra-
cza jednak poza czysto piłkarskie 
aspekty. Były zawodnik ekip 
z niższych lig hiszpańskich stał 
się jednym z najbardziej wyrazi-
stych symboli zespołu z Gliwic. 
W szeregach Niebiesko-Czerwo-
nych przebywa nieprzerwanie 
od przeszło siedmiu lat. W 2018 
roku objął na stałe palmę pierw-
szeństwa w tej kategorii i już 
bardzo wyraźnie zdystansował 
swego klubowego „konkurenta”. 
Jako pierwszy w historii klubu 
przekroczył granicę 150 meczów 
(lipiec 2019 roku). Do dziś (stan 
na 15 marca 2021 r.) uzbierał 
zaś już 187 spotkań. W barwach 
jednego zespołu więcej meczów 
w Ekstraklasie z zagranicznych 
zawodników zagrało tylko sze-
ściu graczy.

Hiszpan stał się ulubieńcem try-
bun przy Okrzei 20 nie tylko ze 
względu na umiejętności piłkar-
skie, lecz również ogromne serce 
do walki i charakter. Powszechną 
sympatię w lokalnym środowi-
sku zjednało mu także szybkie 
opanowanie języka polskiego, 
jak i przywiązanie do barw gliwi-

czan. Z Piastem zdobył medale 
ze wszystkich trzech kruszców. 
Trofeum Mistrza Polski odbierał 
już w roli kapitana tej drużyny.

Fani na pierwszym miejscu 
postawili Piotra Celebana – 
rekordzistę Śląska Wrocław 
w liczbie rozegranych meczów 
w Ekstraklasie, a zarazem najbar-
dziej bramkostrzelnego obrońcę 
w historii rozgrywek. Za zwycię-
stwo otrzymał on 10 punktów. 
Poza nim na podium znaleźli się 
jeszcze: Gerard Badía (9 pkt), 
a także jeden z najskuteczniej-
szych obcokrajowców w historii 
– Igor Angulo (8 pkt). Według 
opinii fanów kolejne miejsca 
zajęli: Tomasz Jodłowiec (7 pkt), 
Flavio Paixao (6 pkt), Miroslav 
Radović (5 pkt), Marcin Robak 
(4 pkt), Michał Pazdan (3 pkt), 
Dušan Kuciak (2 pkt), Arkadiusz 
Malarz (1 pkt).

Po zsumowaniu głosów eksper-
tów i kibiców walkę o wejście 
do Galerii Legend Ekstraklasy 
wygrał Miroslav Radović z sumą 
14 punktów na koncie. Poza nim 
przepustki otrzymali jeszcze 
Piotr Celeban (10 punktów) 
i Badí (9 punktów). Ta trójka 
dołączyła do dwudziestu dwóch 
piłkarzy, znajdujących się w Ga-
lerii Legend Ekstraklasy po gło-
sowaniu za poprzednie okresy.

 Biuro Prasowe Piast Gliwice SA

W meczu 29. kolejki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 
Piast Gliwice podejmował w Arenie Gliwice Fit Morning 
Gredar Futsal Brzeg. Podopieczni Orlando Duarte nie 
mieli większych problemów z pokonaniem 15. drużyny 
w tabeli, wygrywając 5:0.
Trzy bramki dla gospodarzy 
zdobył Mateusz Mrowiec. Na 
listę strzelców wpisał się również 
Dominik Wilk, a jedno trafienie 
sędziowie zaliczyli zawodnikowi 

gości – Kamilowi Kucharskiemu. 
Dzięki wygranej Piast umocnił 
się na drugim miejscu w tabeli. 
Niebiesko-Czerwoni mają już 62 
punkty na koncie.  (kik)

W poniedziałek w wieczornej serii Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Boksie w Kiel-
cach wystąpiła gliwicka Mistrzyni Europy z Budvy – Alexas Kubicka (51 kg).
Niestety, zawodniczce GUKS 
CARBO Gliwice nie udało się się 
awansować do strefy medalo-
wej. – Jej rywalka Babyrojisana 
Naorem Chanu walczyła nieczy-
sto, dużo faulowała, ale sędzia nie 
ukarał pięściarki z Indii ani jednym 
ostrzeżeniem. Końcowy werdykt 
to 5:0 dla Hinduski (29-28, 30-27, 
30-27, 30-27, 30-27).  Mistrzyni 
z Gliwic tym razem bez medalu, 
ale ciekawa przyszłość sportowa 
przed Alexas – donosi relacjo-
nujący przebieg imprezy portal 
Polskiego Związku Bokserskiego 
(www.pzb.com.pl).

W drodze do ćwierćfinału, po 
znakomitych walkach, Alexas 
Kubicka pokonała – przypomnij-

my – Hiszpankę Gisselly Salcedo 
i Feruzę Kazakovą z Uzbekistanu.

Generalnie w prestiżowym 
turnieju organizowanym po raz 
pierwszy w Polsce uczestniczy 414 
pięściarek i pięściarzy z roczników 
2002–2003, reprezentujących 52 
państwa z całego globu. Finały 
turnieju kobiet przewidziano na 
22 kwietnia, finały turnieju męż-
czyzn na 23 kwietnia. Pożegnanie 
ze świętokrzyskimi zawodami dla 
pięściarzy i pięściarek z roczników 
2002 i 2003 nastąpi 24 kwietnia. 
 (kik)
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Badí 
w Galerii  
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Ekstraklasy!
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Punkt szczepień w Gliwicach  
wzorem dla innych miast
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Punkt szczepień przeciw CO-
VID-19 w hali lodowiska Tafla 
przy ul. Akademickiej został 
otwarty 29 marca i choć od 
jego uruchomienia minęły nie-
spełna cztery tygodnie, korzysta 
z niego tak wiele osób, że trud-
no już wyobrazić sobie akcję 
szczepień bez tego miejsca na 
mapie. Gliwiczanie, ale także 
mieszkańcy wielu innych gmin 
zyskali dzięki niemu możliwość 
rezerwacji szczepienia w bliż-
szym terminie, bo możliwości 
są tu naprawdę duże.

Masowy punkt szczepień 
jest prowadzony z po-
wodzeniem przez Szpital 
Miejski nr 4. Szczepienia 
przebiegają sprawnie, co 
przy regularnych dosta-
wach preparatów pozwa-
la na obsługę coraz więk-
szej liczby pacjentów.

W hali gotowe są już wszystkie 
stanowiska do szczepień, urzą-
dzone w specjalnych boksach. 
Początkowo wykorzystywano 
10, obecnie otwartych jest kil-
kanaście, a może działać 20. 
To zależy m.in. od dziennej 
liczby osób zarejestrowanych 
i dostępności preparatów. 
W pierwszych dniach szcze-
piono po kilkaset osób, teraz 
w ciągu doby liczba ta prze-
kracza 2 tysiące. Docelowo 
można tutaj szczepić dziennie 
nawet ponad 4 tysiące osób. 
W efekcie program szczepień 
w naszym mieście zdecydowa-
nie przyspieszył.

W minionym tygodniu 
w Gliwicach zaszczepio-
no łącznie 16,5 tysiąca 
osób – zarówno w hali 
Tafla, jak i w innych 
miejscach szczepień na 
terenie miasta. Według 
danych Ministerstwa 
Zdrowia tylko 15 kwietnia 
szczepionkę otrzymało 
w sumie ponad 3 tysiące 
pacjentów. To uplasowało 
Gliwice na 12. miejscu 
w skali kraju. Przed nami 
znalazły się tylko miasta 
wojewódzkie.

Największy gliwicki punkt szcze-
pień przy ul. Akademickiej działa 
przez 7 dni w tygodniu w hali 
o powierzchni 2000 m2. To spo-
ra przestrzeń, wentylowana, na 
jednym poziomie, bez barier ar-
chitektonicznych. Obiekt jest też 
dobrze skomunikowany z ukła-
dem drogowym, z wygodnym do-
jazdem także z innych miast oraz 
dostępem do kilku parkingów. 
Służy wszystkim – bez względu 
na miejsce zamieszkania.

Pacjenci obsługiwani są z za-
chowaniem wszelkich środków 
ostrożności. Trzeba tu nosić ma-
seczkę i pamiętać o odpowied-
niej odległości od innych osób. 
Wejście i wyjście zlokalizowano 
oddzielnie, aby w jednym miej-
scu nie gromadziło się zbyt wielu 
pacjentów. Przy drzwiach mie-
rzona jest temperatura, potem 
skorzystać można z wydzielonej 
strefy do wypełniania ankiet. 

Jeśli zależy nam na czasie, kwe-
stionariusz można przygotować 
w domu. Dokument jest dostęp-
ny w internecie – można go wy-
drukować, wypełnić, podpisać 
i przynieść ze sobą do punktu 
szczepień.

Szczepienia w hali Tafla wyko-
nywane są dzięki wsparciu le-
karzy, pielęgniarek, położnych, 
ratowników medycznych. Bardzo 
intensywnie pracują na miejscu 
także m.in. studenci Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego, żoł-
nierze Wojsk Obrony Terytorial-
nej, zespół lodowiska, obsługa 
techniczna. Wszyscy starają się, 
aby całą konieczną procedurę 
pacjenci przechodzili w sposób 
bezpieczny i możliwie szybki.

Na szczepienie w hali 
Tafla wystarczy przyjść 
10 minut przed wyzna-
czonym czasem! Nie ma 
potrzeby przychodzić go-
dzinę wcześniej i groma-
dzić się przed drzwiami. 
To utrudnia obsługę.

– Zgodne współdziałanie naszej 
załogi i pacjentów pozwala na 
realizację dużej liczby szczepień. 
Dlatego prosimy, aby zgłaszać 

się do punktu szczepień przy 
Akademickiej najwyżej 10 minut 
przed wyznaczonym terminem 
szczepienia przeciw COVID-19. 
Unikajmy zgromadzeń, zachowaj-
my dystans społeczny i wykonajmy 
kolejny krok w celu pokonania 
pandemii – apeluje Przemysław 
Gliklich, prezes Szpitala Miejskie-
go nr 4 w Gliwicach. Dodaje, że 
przygotowanie gliwickiego punktu 
szczepień to jeden z przykładów 
na to, że dzięki dobrej organizacji 
można wykonać w ochronie zdro-
wia konkretne działania na czas 
i bez konieczności oczekiwania 
pacjentów w długich kolejkach.

Z gliwickiego rozwiązania chcą 
skorzystać inne miasta w woje-

wództwie śląskim, które dopy-
tują o sposób przygotowania 
i prowadzenia punktu szczepień 
w hali lodowiska. Szpital Miejski 
nr 4 planuje już kolejne działania 
w celu przyspieszenia szczepień 
i zawnioskował o zgodę na otwar-
cie w Gliwicach punktu szczepień 
typu drive-thru.

Przypomnijmy, że punkt szcze-
pień przeciw COVID-19 przy  
ul. Akademickiej w Gliwicach 
był drugim tego typu miejscem 
w województwie. Powstał dzię-
ki współpracy władz Gliwic, 
Politechniki Śląskiej, wojewody 
śląskiego oraz dyrekcji Śląskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ.   
 (al)

Punkt szczepień zorganizowany na lo-
dowisku Tafla w Gliwicach pracuje na 
pełnych obrotach. Wykonano tam już 
25 tysięcy szczepień przeciw COVID-19.
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Ewa Weber, 
zastępca prezydenta Gliwic
– Sprawny przebieg szczepień jest możliwy 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu persone-
lu medycznego i całej obsługi. Dziękuję bar-
dzo za pomoc udzielaną pacjentom w Gli-
wicach w tym szczególnie trudnym czasie. 
Osoby przychodzące na szczepienia mogą 
wspierać personel, jeśli będą stosować się 
do obostrzeń epidemicznych, obowiązują-
cych zaleceń i instrukcji przekazywanych 
przez służby porządkowe. W miejscu, do 
którego trafiają tysiące osób, taka współ-
praca jest niezwykle ważna.fo
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INWESTyCJE

Budynek szpitala, projektowany 
przez gdańską firmę Industria 
Project, ustawiono na planie li-
tery H i na linii północ–południe, 
co pozwoli na lepsze dostosowa-
nie obiektu do funkcjonowania 
w czasie zagrożeń epidemicz-
nych i znacząco ograniczy jego 
nadmierne nagrzewanie się 
w porze letniej. Budynek ma 
mieć 5 kondygnacji (podpiw-
niczenie, parter i trzy piętra), 
a na dachu lądowisko dla śmi-
głowców medycznych. Z myślą 
o pacjentach i odwiedzających 
zaprojektowano przy obiekcie 
strefę relaksu – park od strony 
ul. Kujawskiej. Nie zapomniano 
też o najmłodszych! W projekcie, 
od południowej strony budynku, 
przewidziano plac zabaw i teren 
rekreacyjno-sportowy.

W poszczególnych  
segmentach szpitala  
zlokalizowano 12 oddzia-
łów łóżkowych, nato-
miast w części centralnej 
budynku – główne szpi-
talne działy obsługowe. 

W środkowym segmencie na 
poziomie parteru znajdzie 

się SOR z izbą przyjęć, w tym 
10-stanowiskowy obszar tzw. 
triagu umożliwiający wstępną 
ocenę stanu pacjenta, obszar 
resuscytacyjno-zabiegowy z salą 
zabiegową, dwoma salami re-
suscytacyjno-zabiegowymi i salą 
intensywnej terapii, a także ob-
szar konsultacyjny z 5 gabinetami 
dla dzieci i dorosłych. Obok SOR 
zlokalizowano działy diagnostycz-
no-zabiegowe (dwie pracownie 
tomografii komputerowej, dwie 
pracownie RTG i jedną pracow-
nię rezonansu magnetycznego). 
Na I piętrze, bezpośrednio nad 
SOR, umieszczono zespół blo-
ków operacyjnych z 7 salami 
operacyjnymi, w tym z 4 salami 
hybrydowymi. Poszczególne 
kondygnacje połączono klatka-
mi schodowymi i windami, w tym 
windą prowadzącą aż na dach, 
gdzie zaprojektowano lądowisko 
dla helikopterów Lotniczego Po-
gotowia Ratunkowego.

W nowym szpitalu przewidziano 
356 łóżek dla pacjentów w po-
kojach jedno- i dwułóżkowych, 
zlokalizowanych w 12 oddzia-
łach – chorób wewnętrznych 
z pododdziałem nefrologicznym 
(60 łóżek), chirurgii ogólnej z pod- 
oddziałem chirurgii naczyń (59 

łóżek), chirurgii urazowo-ortope-
dycznej (40 łóżek), kardiologii (40 
łóżek), pediatrii (31 łóżek), chirur-
gii dziecięcej (14 łóżek), okulistyki 
(10 łóżek), urologii (33 łóżka), 
anestezjologii i intensywnej te-
rapii (13 łóżek), anestezjologii i in-
tensywnej terapii dla dzieci (4 łóż-
ka), neurologicznym i udarowym 

(32 łóżka), rehabilitacji (20 łóżek). 
Oddziały te zaprojektowano 
w układzie dwukorytarzowym, co 
umożliwi dokonywanie szybkich 
zmian w strukturach oddziałów 
oraz lokalizację w centralnej czę-
ści każdego segmentu budynku 
pomieszczeń niewymagających 
naturalnego oświetlenia.

W nowym obiekcie szpitalnym 
znajdą się także działy dia-
gnostyczno-zabiegowe (stacja 
dializ, zakład diagnostyki obra-
zowej, pracownia endoskopii, 
pracownia hemodynamiki 
i elektrofizjologii, laboratorium 
analityczne i mikrobiologiczne, 
bank krwi, zakład rehabilitacji, 

Projektowanie kluczowej dla Gliwic inwestycji – nowej siedziby szpitala miejskiego przy ul. Kujaw-
skiej – jest coraz bardziej zaawansowane. W III kwartale tego roku miasto powinno otrzymać od 
projektantów kompletną dokumentację, w tym pozwolenie na budowę umożliwiające realizację 
robót budowlanych. W IV kwartale ma pozyskać decyzję umożliwiającą przebudowę zewnętrznego 
układu drogowego przy szpitalu. Równolegle planuje się ogłoszenie i prowadzenie przetargu na 
wybór wykonawcy, tak by roboty budowlane rozpocząć w pierwszej połowie 2022 roku.

Nowy szpital
coraz bliżej
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pracownia kardiometrii) i tzw. 
działy wspólne (centralna ste-
rylizatornia, centralna dezyn-
fekatornia, centralny magazyn 
gazów medycznych, apteka 
szpitalna, pomieszczenia ko-
mercyjne typu: bufet, sklep, 
apteka przyszpitalna).

Nie zabraknie zespołu poradni 
przyszpitalnych z 31 gabineta-
mi – podstawowej opieki zdro-
wotnej, opieki nocnej i świą-
tecznej, chirurgicznej ogólnej, 
dziecięcej i urazowo-ortope-
dycznej, dermatologicznej, 
urologicznej, diabetologicznej, 
nefrologicznej, endokrynolo-
gicznej, gastroenterologicznej, 
kardiologicznej, reumatologicz-
nej, neurologicznej, rehabilita-
cyjnej, zdrowia psychicznego, 
okulistycznej, psychologicznej, 
pediatrycznej, medycyny pracy, 
żywienia, chirurgii naczynio-
wej.

Powierzchnia szpitala wyniesie 
ok. 57 tys. m2. W budynku prze-
widziano rezerwę o powierzchni 
ok. 2 tys. m2 na trzecim piętrze 
(przestrzeń techniczna), którą 
przyszłościowo będzie można 
przekształcić w kolejny oddział 
na ok. 60 łóżek, zaś na terenie 
zajmowanym przez szpital także 
rezerwę pod budowę dodatko-
wego segmentu.

Co z układem 
drogowym?

W ramach inwestycji zaplano-
wano wykonanie odrębnego 
zjazdu dla karetek z ul. Poczto-
wej, natomiast sama ulica Pocz-
towa ma zostać przekształcona 
w drogę bez przejazdu. 

Na potrzeby komunikacji 
zbiorowej przy ul. Kujawskiej 
przewidziano budowę zatok 
dla autobusów. Od strony ul. 
Kujawskiej zaplanowano także 
zjazd, który prowadzić będzie 
pod wejście główne szpitala 

ze strefą kiss & drive, wraz 
z dwoma miejscami postoju 
taxi. Zjazdem od strony ul. Ku-
jawskiej dostaniemy się również 
na parking dla pacjentów i od-
wiedzających, a także na drogę 
prowadzącą prosto do strefy 
SOR, gdzie też przewidziano 
parking dla pacjentów.

Od strony ul. Ceglarskiej zapro-
jektowano miejsca postoju taxi 
oraz zjazd na drogę wewnętrz-
ną prowadzącą do strefy dializ, 
gdzie zlokalizowano dodatkowy 
parking dla pacjentów dializowa-
nych. Od strony ul. Ceglarskiej 
przewidziano także dojazd do 
parkingów pracowniczych oraz 
dojazd do strefy dostaw. 

W sumie na terenie inwestycji 
projektowanych jest 353 miejsc 
parkingowych.  
 (kik)

INWESTyCJE

Mariusz Śpiewok, 
zastępca prezydenta 
Gliwic nadzorujący prace 
nad realizacją nowego 
szpitala miejskiego

– Nowoczesny szpital 
jest miastu bardzo po-
trzebny. Projektowanie 
takiego obiektu w czasie 
pandemii pozwoliło nam 
na uwzględnienie nowo-
czesnych i praktycznych 
rozwiązań, które okazały 
się niezwykle potrzebne 
i będą niezbędne w przy-
szłym funkcjonowaniu 
szpitali, a których obecnie 
brakuje. Dodatkową funk-
cjonalnością przyszłego 
szpitala będzie jego lo-
kalizacja. Projektowany 
obiekt przy ul. Kujawskiej, 
w sąsiedztwie ulic Ceglar-
skiej i Pocztowej, będzie 
miał zapewniony szybki 
i komfortowy dojazd z róż-
nych części Gliwic, bliskość 
do zjazdów na Drogową 
Trasę Średnicową i węzła 
autostradowego Gliwice 
Sośnica. Układ drogowy 
w sąsiedztwie jest już zmo-
dernizowany, konieczne są 
jedynie niewielkie korekty.
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Siłownia pod chmurką przy ul. Chałubińskiego zo-
stała doposażona trzema dwustanowiskowymi 
urządzeniami do ćwiczeń. W ramach Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego zamontowano tam prasę 
nożną i drabinki, urządzenia typu wioślarz, narciarz 
i jeździec oraz rower stacjonarny. Dodatkowo za-
instalowano stół do gier.
Dotychczas na siłowni przy ul. 
Chałubińskiego miłośnicy ak-
tywności sportowej na świeżym 
powietrzu korzystali z czterech 
podwójnych urządzeń. Ćwiczyli 
tężyznę fizyczną na wahadle, 
orbitreku, biegaczu, pajacyku, 
stepperze, twisterze, podcią-
gaczu i wypychaczu. Na terenie 
siłowni mieli też do dyspozycji 
ławki, kosze na śmieci i stojaki 
na rowery. Ćwiczyć można rów-
nież po zmroku – teren oświe-

tlono lampą wiatrowo-solarną. 
Dzięki Gliwickiemu Budżetowi 
Obywatelskiemu urządzeń jest 
więcej – siłownia zyskała prasę 
nożną i drabinki, urządzenia 
typu wioślarz, narciarz i jeź-
dziec oraz rower stacjonarny. 
Dodatkowo, zainstalowano tam 
również stół do gry w szachy 
i chińczyka, a nawierzchnię wy-
brukowano kostką. Inwestycja 
kosztowała 53,9 tys. zł.  
 (mf)

Targi pracy, rozmowy kwalifikacyjne, konferencje i panele dyskusyjne – 21 i 22 
kwietnia odbędzie się kolejna odsłona Open Career Days, wydarzenia integrują-
cego środowisko akademickie, studenckie i gospodarcze. To wyjątkowa okazja 
do nawiązania kontaktów i znalezienia zatrudnienia. Wydarzenie odbędzie się 
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gliwice. 

Open Career Days to ogólnowy-
działowe targi pracy połączone 
z konferencjami oraz panelami 
dyskusyjnymi prowadzonymi 
przez przedstawicieli firm. W tym 
roku, ze względu na pandemię, 
Open Career Days odbędzie się 
w formie online, z wykorzysta-
niem platformy hopin.com.

21 kwietnia odbędą się targi 
pracy, podczas których będzie 
możliwość przeprowadzenia 
rozmowy z ewentualnym pra-
codawcą, będzie też możliwość 
przesłania swojego CV.

22 kwietnia będzie można wziąć 
udział w licznych konferencjach 
umożliwiających uzupełnienie 
wiedzy zdobytej na studiach oraz 
zorientowanie się w obecnej sytu-
acji na rynku pracy. Spotkania będą 
również okazją do zadania pytań 
specjalistom z branży.

Przygotowano cztery obszary 
spotkań:
• sessions (konferencje, panele 

dyskusyjne oraz warsztaty);

• stage (główne przemówienia, 
promocyjne wideoklipy oraz 
konkursy); 

• networking (próbne rozmowy 
kwalifikacyjne);

• expo-stoiska dla firm-wystaw-
ców, ze stoiskami na żywo. 

– Lata doświadczeń pokazały 
potrzebę kontaktu pomiędzy stu-
dentami i pracodawcami już na 
etapie studiów. Najważniejszym 
aspektem jest zapewnienie za-
równo przedstawicielom firm, jak 
i studentom swobodnego kontaktu 

również w czasach, w których jest 
on utrudniony. Od dekady z powo-
dzeniem organizujemy Open Career 
Days. Tego typu spotkania integrują 
środowisko akademickie, studenc-
kie i gospodarcze – mówi Klaudia 
Janecka, organizator wydarzenia.

Organizatorem jest Stowarzy-
szenie Studentów Best Gliwice. 
Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć na stronie 
internetowej https://ocd.best-
gliwice.pl/.    (mf)

Letnia strefa Areny Gliwice rozgrzeje Was ponownie. Będzie jeszcze goręcej niż 
w ubiegłym sezonie, bo obok zajęć dla aktywnych, zabaw dla całych rodzin, 
a przede wszystkim pysznego jedzenia, wakacyjne weekendy przepełnione zostaną 
świetną muzyką w wykonaniu największych polskich gwiazd. Mamy nadzieję, że 
z Summer Areną rozkręcicie wakacje w Gliwicach.

W letnich miesiącach tereny 
zewnętrzne wokół Areny Gliwice 
kolejny raz zamienią się w Sum-
mer Arenę – plenerową strefę, 
w której znajdzie się wszystko 
to, za co kochacie lato: koncerty, 
dobre jedzenie, food trucki, siat-
kówka plażowa i wiele więcej, a to 
wszystko na świeżym powietrzu, 
by maksymalnie wykorzystać 
uroki pięknej, słonecznej pogody 
i długich letnich wieczorów. 

WypOCZyNEk  
OD CZERWCA
 – Zaczniemy w czerwcu i mamy 
nadzieję, że Summer Arena 
ponownie stanie się miejscem, 
gdzie co weekend mieszkańcy 
będą się świetnie bawić w gronie 
znajomych lub rodziny, wypoczy-
wać i korzystać z pysznego menu, 
w którym znajdą się najlepsze 
propozycje SzamAreny, podbi-
jającej powoli gliwickie podnie-
bienia – mówi Łukasz Buszman, 
manager ds. promocji Areny 
Gliwice. 

Wrócą pomysły, które w zeszłym 
roku cieszyły się powodzeniem, 
ale pojawią się również ekscytu-
jące nowości. Idziemy w muzykę 
live! Tegoroczna edycja Summer 
Areny skupiać się będzie wokół 
najlepszych dźwięków. W piątko-
we i sobotnie wieczory odbywać 
się będą koncerty znanych pol-
skich artystów. W ramach cyklu 
imprez PlenR, odbywającego się 
w największych miastach Polski, 
w Summer Arenie wystąpią Sa-
nah (3.07), paluch (9.07), Bara-

novski (30.07) i Kękę (27.08). A to 
dopiero początek. 

AktyWNI  
ZApROSZENI
Nie zabraknie atrakcji 
sportowych – znaku fir-
mowego Summer Areny 
– dzięki którym wakacje 
w mieście staną się jed-
nocześnie przyjemne 
i pożyteczne. 

 – W Sum-
mer Arenie 
p o w s t a n ą 
boiska do siat-

kówki plażowej 
i streetballu, bę-

dzie też możliwość 
wspinaczki w plenerze 

na wyjątkowej, zewnętrznej 
ścianie. Planujemy amatorskie 
rozgrywki w gronie znajomych 
czy urozmaicenie indywidualnego 
treningu o aktywności w plenerze 
– każdy sam wybierze to, co lubi 
najbardziej – zachęca Ewa Hirsch, 
event manager Areny odpowie-
dzialna za doskonałe funkcjono-
wanie letniej strefy.

Nudzie w wakacje dobrze po-
wiedzieć „nie”, dlatego do tego 

wszystkiego dołożone zostaną 
atrakcje dla dzieci – gry, zaba-
wy, animacje i warsztaty. To 
wszystko odbywać się będzie 
w sąsiedztwie specjalnej strefy  
gastro & chill, czyli klimatycznie 
zaaranżowanej przestrzeni, gdzie 
serwowane będzie jedzenie 
i zimne napoje. 

Brzmi dobrze? A to nie wszystko! 
Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze 
będzie się działo w wakacje w Gli-
wicach, Arena Gliwice zaprasza na 
www.arenagliwice.com oraz face-
bookowy fanpage Summer Arena 
(@summerarenagliwice). Tam na 
bieżąco znajdziecie wszystkie szcze-
góły. Biletów na koncerty szukajcie 
na eventim.pl.
  ARENA Gliwice

Summer Arena najlepsza na wakacje!

W drodze do kariery
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Smaki kuchni świata  
w dawnej Giełdzie Zbożowej

Zakończyła się modernizacja bu-
dynku dawnej Giełdy Zbożowej 
przy ul. Dolnych Wałów, którą 
firma DL Invest Group kupiła wraz 
z budynkiem Poczty Głównej. 
Wpisany do rejestru zabytków bu-
dynek z XIX w. przystosowano do 
standardów nowoczesnych obiek-
tów usługowych. Modernizację 
przeprowadzono we współpracy 
z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków i z poszanowaniem 
walorów historycznych. 

– Budynki, które znajdują się 
pod konserwatorską ochroną są 
zawsze wyzwaniem dla inwesto-
ra. Gdy uda się przeprowadzić 
proces i „zaimplementować” 
w zabytkowym budynku nowe 
funkcje i wprowadzić nową 
jakość, zyskują wszyscy: inwe-
stor, najemcy oraz miasto i jego 
mieszkańcy. Nam udało się taki 
efekt osiągnąć i stworzyć praw-
dziwą wizytówkę miasta – mówi 
Edyta Leszczyńska z DL Invest 
Group. 

Budynek dawnej Giełdy Zbożowej, 
później targu artykułów żywno-
ściowych, a następnie paczkarni, 
został przebudowany i zyskał 
nową funkcjonalność – zastoso-
wano rozwiązania, które ożywiły 
przestrzeń i nadały jej nowy wy-
miar. Wyremontowano wszystkie 
pomieszczenia i dostosowano 

je do wymogów współczesnych 
użytkowników. Przyszli najemcy 
obiektu o łącznej powierzchni  
800 m2 będą mogli korzystać z ta-
kich wygód, jak energooszczędne 
oświetlenie, system bieżącego 
odczytu zużycia energii biernej 
czy wskaźnika dostępności miejsc 
parkingowych. Budynek będzie 

pełnił przede wszystkim funkcję 
biurową i gastronomiczną. Na par-
terze zaaranżowano też przestrzeń 
na siłownię. 

– Chcemy stworzyć projekt wyjąt-
kowy nie tylko na skalę miasta, ale 
całego regionu i Polski. Ma to być 
miejsce z wyśmienitymi smakami 

kuchni z różnych stron świata. Na 
terenie inwestycji powstaną między 
innymi restauracje włoska i japoń-
ska – dodaje Edyta Leszczyńska. 

W ramach prac modernizacyjnych 
wymieniono instalację elektrycz-
ną i wentylacyjną, zainstalowano 
klimatyzację. Renowację przeszła 
zabytkowa elewacja budynku, 
podobnie zabytkowe posadzki, 
drzwi, granitowe schody wejścia 
głównego oraz polichromia bie-
gów klatek schodowych. Zostały 
także zainstalowane systemy 
kontroli obiektu oraz monitoring 
wizyjny zapewniający bezpie-
czeństwo najemcom i innym 
użytkownikom. Na dachu obiektu 
zaaranżowano patio, które będzie 
miejscem rekreacji i odpoczynku 
pracowników. Całość uzupełnia 
roślinność. Modernizacja dawnej 
Poczty Głównej i stworzenie DL 
Vintage Post kosztowało ponad 
20 mln zł. Generalnym wykonawcą 
i projektantem modernizacji była 
firma DL Invest Group PM S.A. (mf)

W 2018 r. firma DL Invest Group wyremontowała okazały budynek dawnej Poczty Głównej przy ul. Dolnych  
Wałów, tworząc kompleks DL VINTAGE POST. Zabytkowy obiekt stał się siedzibą dla firm, biur i restauracji. Teraz 
krajobraz uzupełnił stojący w pobliżu budynek dawnej Giełdy Zbożowej. Obiekt przeszedł spektakularną meta-
morfozę, do użytku zostanie oddany w połowie roku.

Gliwice mają doskonałą lokaliza-
cję, dzięki czemu rozwijają się jako 
nowoczesne centrum logistyczne 
i technologiczne. Dostęp do au-
tostrad A1 i A4, Drogowej Trasy 
Średnicowej, głównych szlaków 
połączeń kolejowych oraz Odrzań-
skiej Drogi Wodnej w postaci portu 
śródlądowego i Kanału Gliwickiego 
jest nie do przecenienia dla sek-
tora usług logistycznych. Ale nie 
tylko. Dzięki Kanałowi Gliwickiemu 
możemy rozwijać turystykę wod-
ną i promować się jako miasto, 
z którego można dopłynąć nad 
Bałtyk. Krokiem w tym kierunku 
jest wsparcie projektu Yacht Clu-
bu „Sztag” AWF Katowice, który 
organizuje wyprawę naukowo-ba-
dawczą z Raciborza, przez Gliwice 
i Pomorze na Mazury. 

Rejs ECO-mobilnej jednostki jest 
otwartym projektem popularno-
-naukowym promującym zdrowy 
styl życia, zrównoważony rozwój, 
circular economy (regeneracyjny 

system gospodarczy o obiegu za-
mkniętym, w którym odpady z jed-
nych procesów są wykorzystywane 
jako surowce dla innych, minimali-
zując zużycie surowców, wielkość 
odpadów i emisję energii), tury-
stykę ekologiczną, wykorzystanie 
śródlądowych szlaków wodnych 
oraz elektromobilność na wodzie – 
podczas rejsu zostanie użyty napęd 
elektryczny testowany pod kątem 
wykorzystania w żegludze śródlą-
dowej i turystyce wodnej. 

Załoga złożona z pracowników 
i studentów Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Katowicach, 
Politechniki Częstochowskiej 
i Uniwersytetu Śląskiego popłynie 
zmodernizowaną szalupą ratun-
kową, wcześniej eksploatowaną 
na zbudowanym w 1981 r. rosyj-
skim zbiornikowcu Che Guevara. 
Podczas czteromiesięcznego rejsu 
badacze ocenią przygotowanie 
szlaków wodnych do ekoturysty-
ki, zagospodarowanie turystyczne 

i rekreacyjne otoczenia szlaków 
wodnych, jakość obsługi oraz 
poziom bezpieczeństwa wodne-
go ruchu turystycznego na trasie 
rejsu. Przeprowadzą też analizę 
infrastruktury związanej z gospo-
darowaniem odpadów komunal-
nych i skontrolują jakość powietrza, 
wody i osadów oraz czystość trasy, 
m.in. dzikie wysypiska. 

– Przeprowadzimy badania, które 
pozwolą określić aktualny stan 
szlaków, w tym środowiska natu-
ralnego oraz infrastruktury tech-
nicznej. To pomoże określić kierunki 
bezpiecznego i zrównoważonego 
rozwoju, m.in. zastosowanie  na-
pędu elektrycznego w żegludze 
śródlądowej – mówi dr hab. Stefan 
Nowak, prof. Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach.

Z Gliwic łódź popłynie do Opola, 
Wrocławia, Szczecina, Kołobrzegu, 
Gdyni, Gdańska, Elbląga i Iławy. 
Następnie zostanie przetranspor-

towana  na  Mazury, gdzie zakoń-
czenie projektu przewidziane jest 
na koniec sierpnia.

Gliwice przyłączą się do tego 
innowacyjnego projektu, 
który będzie promował 
miasto – z Gliwic można do-
płynąć nad Bałtyk!

– Ekologiczna idea rejsu, podczas 
którego wykorzystane zostaną 
innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne, m.in. ekologiczny napęd, 
wpisuje się w wizję rozwoju Gliwic 
jako miasta nowych technologii. 
To otwiera kolejne możliwości 
rozwoju miasta, również jako 
miejsca turystyki wodnej – rejs 
nad Bałtyk może rozpocząć się 
z Gliwic – mówi Ewa Weber,  
zastępca prezydenta Gliwic. 

Miasto wesprze projekt kwotą 
5 tys. zł, przekaże też materiały 
promocyjne uczestnikom wypra-
wy, którzy będą promować nasze 

miasto na trasie rejsu. Jednym 
z elementów promocji będzie 
eksponowanie nazwy miasta 
Gliwice jako ważnego punktu na 
trasie rejsu, a także logo Gliwic na 
flagach w czasie organizowanych 
spotkań. 

– Udział i wsparcie ze strony Gliwic 
badań, które mają na celu określe-
nie aktualnego stan szlaków, ich 
infrastruktury technicznej, w tym 
środowiska naturalnego, to bardzo 
cenna inicjatywa, która z pewno-
ścią wpłynie na poprawę jakości 
żeglugi turystycznej na szlaku łą-
czącym Śląsk z morzem – mówi dr 
Grzegorz Mikrut, dziekan Wydziału 
Zarządzania Sportem i Turystyką 
AWF Katowice. 

9 maja w Marinie Gliwice odbę-
dzie się spotkanie promujące rejs 
i Miasto Gliwice, podczas którego 
zaprezentowany zostanie ekolo-
giczny napęd oraz idea projektu.
 (mf)

Z Gliwic nad Bałtyk
Gliwice dołączą do interesującego projektu naukowo-badawczego – 
czteromiesięcznego rejsu ECO-mobilną jednostką pływającą z Racibo-
rza, przez Gliwice, Szczecin, Wybrzeże i Gdańsk, do mazurskich jezior. 
Projekt realizuje yacht Club „Sztag” Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

fo
t. 

UM
 G

liw
ice



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 16/2021 (1053), 22 kwietnia 20218

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 24 kwietnia elek-
trośmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Śród-

mieście, plac Piłsudskiego 
(parking samochodowy)

• godz. 12.30–14.30 – Cze-
chowice, ul. Nad Łąkami/ul. 
Toszecka.

Wszystkie terenowe punkty od-
bioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-

kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elek-
troodpady są ponownie prze-
twarzane. Stosuje się do tego 
technologie przyjazne środowi-
sku.  (mf)

OGłOSZENIA

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 elek-
tronicznej. 

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

Krok III    

gepar.gliwice.eu  

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

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość 
opłat administracyjnych mogą regulować bez wy-
chodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności 
Blue Media mają do dyspozycji szybkie płatności 
(mTransfer, Pekao24 czy płacę z iPKO), płatności 
online kartą płatniczą (VISA, VISA Electron, Ma-
sterCard i Maestro) oraz BLIK. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formu-
larza ogólnego dostępnego pod adresem gliwice.
oplatyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze 
Obsługi UM, przy poszczególnych kartach usług 
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online w Wirtualnym Biurze Obsługi

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

SESJA  
RADy MIAStA GLIWICE

22 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 rozpocznie się 
sesja Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym  

– z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności 

obrad.
3. Komunikaty.
4. Informacja o pracy Prezydenta 

Miasta Gliwice.
5. Projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Gliwi-
ce (druk nr 547).

6. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu Miasta 
Gliwice na 2021 rok (druk nr 548).

7. Projekt uchwały w sprawie zwol-
nienia z części opłaty pobranej od 
przedsiębiorców za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży na te-
renie miasta Gliwice (druk nr 543).

8. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie stawek opłat 
za korzystanie przez operatorów 
i przewoźników z przystanków ko-
munikacyjnych i dworców, których 
właścicielem lub zarządzającym jest 
jednostka samorządu terytorialne-
go, zlokalizowanych na liniach ko-
munikacyjnych na obszarze miasta 
Gliwice (druk nr 544).

9. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
i warunków korzystania z przystan-
ków komunikacji miejskiej na tere-
nie miasta Gliwice (druk nr 545).

10. Projekt uchwały w sprawie regu-
laminu określającego zasady i tryb 
korzystania z targowisk miejskich 
znajdujących się na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 549).

11. Projekt uchwały w sprawie wystą-
pienia z apelem do Prezesa Rady 
Ministrów oraz Ministra Klimatu 
i Środowiska o podjęcie działań 
zmierzających do wsparcia samo-
rządów w walce przeciwko proce-
derom nielegalnego składowania 
odpadów (druk nr 541). 

12. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości obejmującej 
działkę nr 91, obręb Ligota Zabrska, 
położonej przy ul. Górnej w Gliwi-
cach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice (druk nr 546).

13. Projekt uchwały w sprawie wnie-
sienia skargi na rozstrzygnięcie 
nadzorcze Wojewody Śląskiego nr 
NPII.4131.1.251.2021 z 26 marca 
2021 r. (druk nr 542). 

14. Projekt uchwały w sprawie przy-
jęcia stanowiska w sprawie uho-
norowania wybuchu III Powstania 
Śląskiego (druk nr 550). 

15. Sprawy różne i wolne wnioski zgła-
szane przez radnych.

16. Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący

Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

OBRADy NA ŻyWO

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
• W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta, sesje są nagrywane 

i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane 
na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne 
jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 

• Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego 
obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

Załóż konto 
GEPAR

Masz opłaty 
pod kontrolą!

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? 
Pod żadnym pozorem nie wrzucaj go do kontenera! Ruszają dziel-
nicowe zbiórki elektrośmieci.

Zbiórka elektrośmieci

Gliwicki Technopark prowadzi nabór do projektu „Inkubator przedsię-
biorczości – szansą na skuteczną rewitalizację w Gliwicach II”.
W ramach projektu zostanie 
utworzonych 12 miejsc pracy – 
organizator oferuje bezzwrotne 
dotacje na rozpoczęcie działal-
ności gospodarczej (do 23 050 
zł), wsparcie doradczo-szko-
leniowe dla osób planujących 
rozpoczęcie działalności i roczne 
wsparcie pomostowe (do 2 800 
zł miesięcznie).

Do projektu mogą przystąpić 
osoby powyżej 30. roku życia 
(od dnia 30. urodzin), miesz-
kające na obszarze rewitalizacji 
w Gliwicach i planujące rozpo-
cząć działalność gospodarczą, 
osoby bezrobotne, nieaktywne 
zawodowo należące co najmniej 
do jednej z grup znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji 
na rynku pracy: osoby powyżej 
50. roku życia, kobiety (w szcze-
gólności powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem dziecka), osoby 
z niepełnosprawnościami, dłu-
gotrwale bezrobotne, o niskich 
kwalifikacjach.

Zgłoszenia udziału w projekcie 
będą przyjmowane do 30 kwiet-
nia. Dokumentacja rekrutacyj-
na oraz informacje o projekcie 
dostępne są na stronie: http://
technopark.gliwice.pl/dotacje/.

Więcej informacji na temat pro-
jektów i dni otwartych można 
uzyskać na stronie internetowej 
www.technopark.gliwice.pl lub 
pod numerem telefonu 603- 
-663-887. Technopark zapra-
szamy również do zapoznania 
się z innymi projektami orga-
nizowanymi przez Technopark 
Gliwice.  
 (mf)

Załóż własną działalność

https://segreguj.gliwice.eu/
http://gepar.gliwice.eu
http://gepar.gliwice.eu
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
http://www.gliwice.eu
http://technopark.gliwice.pl/dotacje/
http://technopark.gliwice.pl/dotacje/
http://technopark.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 16/2022 (1053), 22 kwietnia 2021 9

OGłOSZENIA
oferty pracy

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.10.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

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

w Referacie Centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) 

Do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

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

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

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

5. prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych z funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice,

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

7. przygotowanie i gromadzenie doku-
mentów do archiwizacji związanych 
tunelem w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa, Strażą Miejską, Policją i innymi 
organami administracji, samorzą-
dów, kolei i innych zarządców dróg 
w zakresie projektów dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania pro-

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

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

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwice,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do  

1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

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

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

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

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31  
(II piętro), dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych,

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

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

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

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługa 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

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

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

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 29 kwietnia 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 30 kwietnia 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 5 maja 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym mowa powyżej, w miesiącu 
poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze 
jest niższy niż 6%, pierwszeństwo 
w zatrudnieniu na stanowiskach 
urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

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

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

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

7. Oferty niekompletne i/ lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

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

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.9.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. udzielanie odpowiedzi na interpe-
lacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców, 

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

9. prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako 
wykonawca, nadzór lub zamawia-
jący, związanym z realizacją robót 
budowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej.

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

1.4. Prawo jazdy kat. B.

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

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

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

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

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

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

3. Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
3.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich dostosowanym do po-
trzeb osób niepełnosprawnych  
(ul. Płowiecka 31, I piętro) i na tere-
nie miasta Gliwice.

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

3.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

3.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

3.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

4. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
4.1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
4.2. Życiorys.
4.3. Kwestionariusz osobowy.
4.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

4.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

gliwice.eu/ w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 10 maja 2021 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów do 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych kan-
dydat otrzymuje numer referencyjny, 
obowiązujący w czasie trwania naboru. 
Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu 
ofert, tj. od następnego dnia roboczego 
po terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.
pl w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kandyda-
tów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyj-
nych nastąpi do 11 maja 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
13 maja 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Inne informacje
5.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

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

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

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

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

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

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

Numer naboru ZDM-KP.110.1.8.2021
Zarząd Dróg Miejskich,  

ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Referacie finansowo-księgowym w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych zadań pracownika 
będzie należało: 
1. ewidencja wpłat bankowych, 

przypisów i odpisów należności 
oraz innych dokumentów sta-
nowiących podstawę zapisów 
księgowych,

2. weryfikacja poprawności zapi-
sów na kontach księgowych,

3. przygotowywanie przelewów, 
sprawdzenie poprawności da-
nych na przelewach bankowych 
z dokumentami finansowo-księ-
gowymi,

4. księgowanie dokumentów fi-
nansowo-księgowych,

5. naliczanie odsetek kwartalnych, 
6. terminowe i rzetelne sporządzanie 

sprawozdań budżetowych w za-
kresie dochodów budżetowych, 

7. sporządzanie innych sprawoz-
dań na potrzeby wewnętrzne 
i zewnętrzne,

8. prowadzenie ewidencji pozabi-
lansowej i bilansowej depozytu,

9. przeprowadzanie inwentaryzacji 
należności w drodze potwierdze-
nia sald i ich weryfikacja zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

10. sporządzanie zestawień po-
mocniczych niezbędnych do 
sporządzania bilansu jednostki 
oraz przygotowanie ksiąg do 
zamknięcia roku,

11. przygotowywanie cząstkowej 
deklaracji VAT, 

12. prowadzenie postępowań eg-
zekucyjnych w zakresie zadań 
jednostki,

13. prowadzenie ewidencji środków 
trwałych oraz rozliczanie inwe-
stycji.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie co najmniej śred-

nie, o kierunku: ekonomia, ra-
chunkowość, zarządzanie, finan-
se wraz z udokumentowanym 
doświadczeniem zawodowym 
w rachunkowości budżetowej,

2. dobra znajomość przepisów, 
w szczególności z zakresu:
• ustawy o rachunkowości, 
• ustawy o finansach publicz-

nych;
3. znajomość statutowej działal-

ności Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach,

4. posiadanie obywatelstwa pol-
skiego,

5. pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie 
z pełni praw publicznych,

6. brak skazania prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,

7. obsługa komputera w zakresie 
pakietu Microsoft Office i pro-
gramów księgowych.

Wymagania pożądane: 
1. znajomość ustawy o drogach 

publicznych,
2. umiejętność sporządzania analiz 

danych statystycznych, tworze-
nie prognoz, zestawień, planów 
w oparciu o materiały źródłowe 
i przewidywane założenia,

3. umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne: 
• kreatywność, komunikatyw-

ność, zdolności organizacyjne, 
umiejętność rzeczowej współ-
pracy z zespołem realizacyjnym, 
aktywność w rozwiązywaniu 
problemów, samodzielność, 
bezstronność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozy-
cyjność, odpowiedzialność za 
powierzone zadania, silne na-
stawienie na realizację wyzna-
czonych celów, wysoka kultura 
osobista, odporność na stres.

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

Miejskich w Gliwicach dostoso-
wanym do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych (ul. Płowiecka 31, 
I piętro),

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

3. zdolność przyswajania stałego 
dopływu informacji,

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

5. praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu,

6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Informacja nt. wymaganych do-
kumentów: 
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

numeru naboru,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów po-

twierdzających wykształcenie, 
staż pracy i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w ter-
minie do 7 maja 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesan-
tów Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31. Dokumen-
ty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych 

kopertach oznaczonych tylko 
i wyłącznie numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru 
– decyduje data wpływu do-
kumentów do Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandy-
dat zobowiązany jest (po otwar-
ciu ofert, tj. od następnego dnia 
roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania infor-
macji o nadanym numerze refe-
rencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem tele-
fonu 32/300-86-33. Ostateczna da-
ta i godzina testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie interneto-
wej www.zdm.gliwice.pl w zakładce 
NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania koniecz-
ne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów re-
ferencyjnych nastąpi do 10 maja 
2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyj-
nej: 12 maja 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia 
pracy: do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu 
merytorycznego lub rozmowy 
kwalifikacyjnej.
W miesiącu poprzedzającym datę 
upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w jednostce, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, wyniósł 1%.
Dodatkowe informacje 
1. W miesiącu poprzedzającym 

datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych 
w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

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

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

4. Regulamin naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Zarzą-
dzie Dróg Miejskich w Gliwicach 
jest dostępny w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31.

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

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

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

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa, 
aktualnych na wyznaczony 
i ogłoszony wraz z numerami 
referencyjnymi dzień naboru.
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http://www.zdm.gliwice.pl
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http://www.zdm.gliwice.pl
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http://www.zdm.gliwice.pl
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OGłOSZENIA

AB.6740.7.1.2021 z 15 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek 
z 23 marca 2021 r. złożony w imieniu:

Gliwic – miasta na prawach powiatu 
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Budowa drogi publicznej stanowiącej połączenie  
ulicy Biegusa w Gliwicach z zachodnią częścią  

obwodnicy miasta.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych 
działek (przed podziałem):

obręb ewidencyjny Sikornik: nr 159/4, nr 159/5, nr 160/4, nr 161, 
obręb ewidencyjny Wójtowe Pola: nr 72/1, nr 72/7, nr 73/1, nr 73/6, 
nr 74/13, nr 74/15, nr 75/13, nr 75/14, nr 75/15, nr 75/16, nr 86/1.

Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną stanem epidemii, strony 
mogą zapoznać się z projektem budowlanym po uprzednim telefonicznym 
umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym sprawę – Michałem 
Chmielewskim, pod nr. telefonu 32/239-12-64. Przyjmowanie umówionych 
telefonicznie klientów odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach na wyznaczonym w tym celu stanowisku.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie, powołując się 
na znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego 
doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 
dowody i materiały.

oferty pracy

komunikaty

obwieszczenia

obwieszczenie
prezyDenta miasta GLiwice

poszukujemy kandydatów na stanowisko:

dyspozytor transportu samochodowego
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• planowanie tras oraz kontrola 

realizacji transportów,
• współpraca z kierowcami, prze-

woźnikami i z innymi działami 
spółki,

• dbanie o jakość i terminowość 
dostaw,

• optymalizacja kosztów trans-
portu.

Twój profil:
• wiedza z zakresu czasu pracy 

kierowców,
• biegła znajomość języka angiel-

skiego lub niemieckiego,
• doświadczenie w planowaniu 

tras i budowaniu relacji ze zle-
ceniodawcami,

• wykształcenie min. średnie (mile 
widziane o profilu logistycznym),

• wysoko rozwinięte umiejętności 
interpersonalne.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijają-

cej się firmie istniejącej na rynku 
od ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + pre-
mia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• opieka medyczna Medicover 
lub karta Multisport po roku 
zatrudnienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe;

• ciekawa praca z możliwością 
rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane zapraszamy 
do wysyłania CV na adres e-mail: 
katarzyna.figura@scl.com.pl lub 
kontakt tel. 602-290-402.
Szczegółowe informacje dostępne 
są także na stronie internetowej 
www.scl.com.pl w zakładce kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki 
S.A., z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodawca, ad-
ministrator danych) zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych zawar-
tych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji 
na stanowisko wskazane w ogło-
szeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych oso-
bowych znajdziesz tutaj https://scl.
com.pl/spelnienie-obowiazku-in-
formacyjnego/. 

 

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.7.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  

do Referatu lokalizacji urządzeń w pasie drogowym  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Wydawanie decyzji z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Gliwice na loka-
lizację obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego w pasch drogowych 
dróg publicznych. 

2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń 
związanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu dro-
gowego w pasach drogowych dróg 
publicznych.

3. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na przebu-
dowę lub remont obiektów lub urzą-
dzeń istniejących w pasie drogowym 
i niezwiązanych z gospodarowaniem 
drogą lub obsługą ruchu.

4. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice na usy-
tuowanie obiektów budowlanych 
przy drodze w odległości mniejszej 
niż określone w ustawie o drogach 
publicznych (w ust. 1 art. 43).

5. Opiniowanie lokalizacji obiektów bu-
dowlanych lub urządzeń niezwiąza-
nych z potrzebami zarządzania drogami 
lub potrzebami ruchu drogowego na 
drogach wewnętrznych, na terenach 
objętych decyzjami administracyjny-
mi o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy  
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych, na 
terenach będących własnością Gminy 
Gliwice i zarezerwowanych pod drogi 
publiczne w miejscowym planie zago-
spodarowania terenu.

6. Koordynacja i uzgadnianie dokumen-
tacji technicznej na realizację inwesty-
cji drogowych i innych.

7. Opiniowanie projektów zmian miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Gliwice.

8. Wydawanie opinii i koordynacja 
z referatami Zarządu Dróg Miejskich, 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach i in-
nymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Prowadzenie spraw wynikających z usta-
wy z 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych wraz z aktami wykonawczymi. 

10. Wydawanie decyzji z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Gliwice oraz pro-
wadzenie ich rejestru.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie:

a) wyższe zakończone uzyskaniem 
tytułu inżyniera lub magistra in-
żyniera o kierunku: budownictwo, 
drogownictwo, transport (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakre-
su: dróg i autostrad, budownic-
twa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji 
budowlanych i inżynierskich, in-
żynierii lądowej, inżynierii ruchu,

b) wyższe na kierunkach innych niż 
wskazane w ppkt. a, przy minimal-
nym 2-letnim doświadczeniu zawo-
dowym na stanowisku związanym 
z zarządzaniem pasem drogowym;

2. pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych;

3. niekaralność za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe;

4. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów):
1. znajomość przepisów dotyczących 

działalności ZDM, w szczególności: 
a) ustawy z 21 marca 1985 r. o dro-

gach publicznych (DZU z 2020 r., 
poz. 470 – t.j. ze zm.),

b) ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego 
(DzU z 2020 r., poz. 256 – t.j. ze zm.),

c) ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (DzU z 2020 r., 
poz. 713 – t.j. ze zm.),

d) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282 – t.j. ze zm.),

e) rozporządzenia z 2 marca 1999 r. 
Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (DzU z 2019 r.,  
poz. 1643 – t.j. ze zm.);

2. umiejętność redagowania decyzji 
i pism urzędowych;

3. znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach;

4. umiejętność czytania map zasadni-
czych i ewidencyjnych.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

Informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miej-

skich przy ul. Płowieckiej 31 (dosto-
sowanym do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, parter) i na terenie miasta 
Gliwice.

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

3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4. Zdolność przyswajania stałego dopły-
wu informacji.

5. Wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kon-
takt bezpośredni oraz telefoniczny).

6. Wymagana umiejętność obsługi urzą-
dzeń biurowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem naboru,
2. życiorys, 
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – Wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są do-
stępne na stronie www.zdm.gliwice.pl 

w zakładce NABORy.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 30 kwietnia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów do 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

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

blikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, w rozumieniu przepisów o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
nie przekroczył 6%.

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

3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia, zobowią-
zany jest do złożenia wraz z dokumen-
tami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.

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

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

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

7. Oferty niekompletne i/lub zawierają-
ce niepodpisane dokumenty nie będą 
rozpatrywane.

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

● fryzjer 
wykształcenie średnie kierun-
kowe; zakres obowiązków: 
strzyżenie damskie i męskie, 
modelowanie, koloryzacja, do-
bór fryzur i koloru, odbieranie 
telefonów, obsługa terminarza, 
dbanie o czystość narzędzi, 
stanowiska pracy oraz salonu; 
dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● kierowca kat. C+E 
wykształcenie: brak wymagań; 
doświadczenie zawodowe mile 
widziane, prawo jazdy kat. C+E, 
usługi kurierskie (Schenker), 
jedna zmiana, miejsce pracy: 
Pyskowice i okolice;

● kasjer walutowy/  
    pracownik lombardu 

wykształcenie średnie; do-
świadczenie: brak wymagań; 
niekaralność; umiejętność 
obsługi komputera; zakres 
obowiązków: obsługa klienta 
lombardu oraz kantoru; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice 
(centrum);

● magazynier – operator   
    wózka widłowego 

wykształcenie średnie; do-
świadczenie: mile widziane; ob-
sługa wózka widłowego; zakres 
obowiązków: przyjmowanie to-
waru, wprowadzanie danych 
do systemu komputerowego, 
obsługa wózka widłowego, 
układanie towaru na regałach 
magazynowych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● monter – elektryk 
wykształcenie średnie; zdol-
ności manualne; prawo jazdy 
kat. B; zakres obowiązków: 
składanie lamp, przygotowy-
wanie elementów do malowa-
nia, montaż żyrandoli u klienta, 
drobne prace ślusarskie, mon-
taż instalacji elektrycznych 
w lampach; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● sprzedawca
wykształcenie min. zawodo-
we; doświadczenie: min. 2 
lata; umiejętność obsługi kasy 
fiskalnej; książeczka sanitarno
-epidemiologiczna; sprzedaż 
towarów – napojów i żywno-
ści; dwie zmiany; miejsce pra-
cy: Gliwice;

● sprzedawca materiałów  
    instalacyjnych   
    i sanitarnych 

wykształcenie średnie; dobra 
znajomość branży instalacyj-
nej i sanitarnej; min. 3 lata 
doświadczenia na podobnym 
stanowisku; znajomość ob-
sługi komputera i pakietu MS 
Office; obsługa kasy fiskalnej; 
zakres obowiązków: stacjonar-
na obsługa klientów w zakresie 
sprzedaży materiałów instala-
cyjnych, obsługa kasy fiskalnej, 
sporządzanie ofert handlowych 
i wycen dla klientów, doradzanie 
klientom w zakresie doboru po-
trzebnych materiałów z branży 
instalacyjnej i sanitarnej; jedna 
zmiana od godz. 7.00 lub 9.00; 
miejsce pracy: Gliwice.

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

niczny w PUP Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12, od 
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 

32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 15 kwietnia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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).
Dodatkowo informujemy, że osobom 
chętnym do pracy w charakterze ope-
ratora maszyn drogowych oferujemy 
możliwość podniesienia kwalifikacji 
zawodowych i zdobycie uprawnień.
Dokumenty można przesyłać pocztą 
elektroniczną na adres e-mail: jskiba@
pruim.gliwice.pl lub jgluszak@pruim.
gliwice.pl.
Dokumenty można również składać 
osobiście w siedzibie firmy bądź 
przesłać pocztą tradycyjną na adres: 
44-100 Gliwice, ul. Nad Bytomką 1. 
Kontakt telefoniczny: 32/270-40-10.

Dokumenty składane należy opatrzyć 
klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w celu pro-
wadzenia 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, pro-
wadzenia postępowań przygotowawczych, 
wykrywania i ścigania czynów zabronionych 
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych – RODO).

nabór nr KD.210.18.2021.IN-2
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w Wydziale Informatyki w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
(na stronie bip.gliwice.eu) oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
(III piętro, obok pokoju 354).

W treści ogłoszenia zawarte są in-
formacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych,  
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczo-

nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy skła-
dać do 30 kwietnia 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
w godzinach pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decydu-
je data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warun-
kiem, że korespondencja będzie 
opatrzona kwalifikowanym podpi-
sem elektronicznym lub za pośred-
nictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć 
skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę 
potwierdzenia przyjęcia doku-
mentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie nie będą rozpa-
trywane. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/238-
-56-50.

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.,  

ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego  

wg procedur określonych Regulaminem PWiK Gliwice, pn.:

Dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej  
oraz rur i kształtek.

Termin składania ofert: 23 kwietnia 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 23 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00

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

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

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia, 
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem 

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

remont pokładu rusztu kotła WR-25 nr 4.
Termin składania ofert: 4 maja 2021 r. do godz. 9.30
Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.pl

mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
mailto:jgluszak@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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OGłOSZENIA
nierucHomoŚci

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 dostępem 
do WC znajdującym się na klatce scho-
dowej (stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 9.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 400,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 7 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r.  
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. KłODNICKA 11A, lokal nr 13, I pię-
tro, pow. 43,17 m2, 1 pokój, kuchnia, 
spiżarka, WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 9.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 117 400,00 zł
Wadium: 11 800,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 5 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 30 kwietnia  
2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. TARNOGÓRSKA 28A, lokal nr 15, 
parter, pow. 69,53 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 10.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*

Cena wywoławcza nieruchomości: 174 800,00 zł
Wadium: 17 500,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 7 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r.  
z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-
-02-71.
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. LIBELTA 3, lokal nr 4, I piętro, pow. 
39,54 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka 
z WC, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 11.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 100,00 zł
Wadium: 11 100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 5 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 30 kwietnia  
2021 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 
32/231-02-71.
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15, lokal nr 1A, 
parter, pow. 20,92 m2 + piwnica: 4,03 
m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
WC znajdującym się na klatce scho-
dowej (stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 50 800,00 zł
Wadium: 5100,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 6 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r. z ROM 
4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

UL. RyNEK 2, lokal nr III, I piętro, pow. 
91,08 m2, 2 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 17 maja 2021 r., godz. 12.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 
(II piętro, pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 438 800,00 zł

Wadium: 43 900,00 zł
Termin udostępnienia lokalu: 6 maja 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 4 maja 2021 r.  
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożo-
ną 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 zdyscyplino-
wanie 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 interne-
towej 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 / Sprze-
daż 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.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(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, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na 
stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie 
Informacji Publicznej został podany do publicznej wia-
domości wykaz zawierający nieruchomość:

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

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(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 inter-
netowej 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.

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

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

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

w wykazach.

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

prezyDent miasta GLiwice
informuJe,

Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części 
działki:
• nr ZGM/181/2021 do 29 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/183/2021 do 30 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/185-186/2021 do 29 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/187/2021 do 30 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/191-193/2021 do 30 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/195/2021 do 30 kwietnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali
-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/184/2021 do 29 kwietnia 2021 r.,
• nr ZGM/188/2021 do 30 kwietnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali
-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice:
• nr 174/2021 do 29 kwietnia 2021 r.,
• nr 180/2021 do 3 maja 2021 r.,
• nr 182/2021 do 3 maja 2021 r.,
• nr 189–190/2021 do 3 maja 2021 r.,
• nr 199/2021 do 6 maja 2021 r.,
• nr 200/2021 do 5 maja 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
Garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie  
bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu z jednoczesnym potrąceniem  
od ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr ZGM/198/2021 do 30 kwietnia 2021 r.
Niniejszy wykaz dostępny jest pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali
-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

przeznaczoną do wydzierżawienia, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa.
• nr 7/SP/2021 do 4 maja 2021 r.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 69/2021 do 4 maja 2021 r.

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gli- 
wicach, na parterze budynku przy ul. Pło-

wieckiej 31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (www.zdm.bip.
gliwice.eu) został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do 
dzierżawy, stanowiące własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/11/2021 do 3 maja 2021 r.

oferuje do wynajęcia pomieszczenia 
biurowe w Gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

A1 i A4, DTŚ, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
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 
śródmieścia 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

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części 
nieruchomości obejmującej:
• zabudowaną działkę nr 24/3, obręb Zalew Czechowice, 

o powierzchni 0,1166 ha, użytek BI – inne tereny zabu-
dowane, KW GL1G/00013292/4, położonej przy ul. Zie-
mięcickiej 20.

termin przetargu: 18 maja 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 250 920,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, zwolnienie z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
Wadium: 25 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 maja 2021 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności:
• kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudo-

wane działki nr 1334, 1335/5 oraz zabudowaną działkę  
nr 1335/7, obręb Sośnica, położonego przy ul. Władysła-
wa Sikorskiego 66 w Gliwicach, stanowiącego własność 
Miasta Gliwice:

• działka nr 1334, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne tere-
ny zabudowane, o pow. 0,0236 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00028499/3;

• działka nr 1335/5, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,2794 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00091344/4;

• działka nr 1335/7, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,1349 ha, zapisana w KW nr 
GL1G/00034552/8.

łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.
termin przetargu: 8 czerwca 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 951 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki nr 1334 i 1335/5, 
obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zabu-
dowana działka nr 1335/7, obręb Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem 
VAT 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.).
Wadium: 196 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 1 czerwca 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 Ogło-
szenia 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 przepro-
wadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się 
najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej https://
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy 
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licy-
tujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

OGłOSZENIE O SPRZEDAŻy NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka  

z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,
ogłasza publiczny przetarg pisemny, który odbędzie się  

26 kwietnia 2021 r. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27, na: 
1. Sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp. Rodzaj nieruchomości Cena 
wywoławcza 

Wysokość 
wadium

1.

Prawo własności nieruchomości gruntowej, 
niezabudowanej, położonej w Gliwicach przy  

ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie Pola, działka gruntu 
nr 56/4, o powierzchni 0,2832 ha, objęta księgą 

wieczystą KW nr GL1G/00122221/3, prowadzona 
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.

110 000,00 zł 1100,00 zł

2. Oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) opisane: „Oferta na zakup nieruchomości położonej w Gli-
wicach przy ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie Pola, działka gruntu nr 56/4”, należy złożyć do 26 kwietnia 
2021 r. do godz. 9.00 na adres: PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, Biuro Obsługi Klienta 
(parter) lub w skrzynce podawczej z opisem OFERTY PRZETARGOWE, która umieszczona jest przed 
budynkiem PWiK Sp. z o.o., przy ul. Rybnickiej 47 w Gliwicach.

3. Wszystkie dostępne materiały i warunki dotyczące sprzedaży ww. nieruchomości oraz „Regulamin 
sprzedaży środków trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach” 
dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srod-
kow_trwalych.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
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http://www.zgm-gliwice.pl
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http://bip.gliwice.eu
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http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
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https://bip.gliwice.eu
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http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
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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

WARTO WIEDZIEć

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://niskoemisyjne.gliwice.eu/

