#ZIELONEGLIWICE

Owce zamiast
kosiarek

>> 2

KULTURA

WAŻNE

„Minne” znaczy „miłość”. Zgłoś ogrzewanie
Koncert w Ruinach
do CEEB

>> 6

>> 9
gliwice.eu

Tygodnik
bezpłatny
22|2022
{#1111}
02.06.2022
ISSN: 1642-1108

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

2021

>> 5

#ZIELONEGLIWICE

Owce jak kosiarki

Stado owiec zamieszkało w pobliżu ul. Rybnickiej w Gliwicach. Zwierzęta
pasą się na zrekultywowanych terenach składowiska odpadów, „koszą”
trawę, z powodzeniem zastępują kosiarki spalinowe i przyczyniają się do
intensywniejszego zazieleniania tego obszaru.

fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

To kolejne ekologiczne działanie podjęte
przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo
Zagospodarowania Odpadów (PZO
Sp. z o.o). Odpowiada ona nie tylko za
właściwe zagospodarowanie odpadów
wyprodukowanych przez mieszkańców,
ale prowadzi też szeroką kampanię edukacyjną wśród młodych gliwiczan oraz
różnorodne przedsięwzięcia i akcje na
rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Owce kameruńskie są
łatwe w utrzymaniu,
wytrzymałe i nie wymagają strzyżenia.
Od jesieni na terenie, na którym zlokalizowana jest instalacja przetwarzania
odpadów, na składowisku przy ul. Rybnickiej 199B, „pracuje” około 50 owiec
kameruńskich. „Koszą” trawę na zrekultywowanym terenie nieczynnej kwatery,
w której przez lata deponowane były
odpady nieorganiczne. Kwatera jest bezpieczna, dwa razy do roku dokonywane
są pomiary stateczności i stabilności,
a jej górna warstwa pokryta jest grubą
zabezpieczającą warstwą ziemi i obsiana
specjalnie przygotowaną mieszanką traw.

powietrza, jako największe zagrożenie
środowiskowe. A my staramy się podejmować działania na rzecz ekologii
i edukacji – wyjaśnia Magdalena Budny,
prezes PZO.

Dzięki owcom składowisko może się bardziej
zazielenić, porastać je ma
dorodniejsza trawa.

Informacje o wszystkich terenowych punktach odbioru i godzinach przyjmowania elektrośmieci są dostępne w zakładce
Harmonogram wywozu na stronie segreguj.gliwice.eu (w zakładce Harmonogram wywozu).



(al)

Bądźmy eko! Kubły zamiast worków
Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach będą od lipca gromadzić bioodpady do odbioru tylko w kubłach wielokrotnego użytku, a nie w jednorazowych workach plastikowych. Wpłynie
to na ochronę środowiska naturalnego, a bioodpady będą skuteczniej przetwarzane i w większej
ilości przekazywane do dalszego wykorzystania.
Do nieruchomości jednorodzinnych w Gliwicach nie będą już dostarczane worki na
bioodpady. W zamian, od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych będą mogli
bezpłatnie otrzymać drugi kubeł brązowy
o pojemności 120 litrów lub wymienić
pojemnik obecnie używany na większy
o pojemności 240 litrów. Wciąż będą mogli przekazywać do odbioru maksymalnie
tę samą masę bioodpadów co wcześniej,
kiedy dostarczane były także worki.
Zgłoszenia są przyjmowane w Wydziale
Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego
pod numerami telefonów: 32/238-54-22,
32/238-56-39 i 32/239-13-25.

Zmiany te wpisują się w szereg proekologicznych działań władz samorządowych
i wynikają z zapisów uchwały Rady Miasta
Gliwice (nr XXXIII/698/2022).
Wyeliminowanie worków przyniesie korzyści w całym procesie gospodarowania
odpadami. Poprawią się parametry bioodpadów oddawanych do kompostowni, bo obecnie worki stanowią istotny
problem. Utrudniają tzw. doczyszczanie
odbieranego materiału – odpady biodegradowalne zebrane w workach są
rozdrabniane i przesiewane, a kawałki
folii z worków przedostają się wraz
z materiałem właściwym do kompo-
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Owce to „kosiarki” wielozadaniowe
– przygryzają trawę na odpowiedniej
wysokości, ich racice nie powodują
zadeptania, lecz spulchniają podłoże,
zapewniają organiczny nawóz oraz zwiększają bioróżnorodność. Ich praca przynosi
wiele korzyści i przyczynia się do wzrostu
wartościowych gatunków traw.
Oczywiście zwierzęta mają zapewnioną
opiekę pasterza, są regularnie dokarmiane warzywami i pojone czystą wodą, a na
czas jesienno-zimowy znajdują schronienie w odpowiednio przygotowanej
zagrodzie. Owce zadomowiły się już
w Gliwicach. Owcza rodzina stale się
powiększa, a jako pierwsza urodziła się
urocza Michalinka.

– Owce świetnie sobie radzą. Dzięki
takim naturalnym kosiarkom zdecydowanie ograniczamy używanie tych
spalinowych, które są źródłem zanieczyszczeń powietrza i sporego hałasu.
Według Światowej Organizacji Zdrowia
to właśnie hałas zajmuje w Europie drugie miejsce, zaraz po zanieczyszczeniu

Zbiórka
elektrośmieci

zielone

stowania. To ma negatywny wpływ
na kompostowanie oraz na końcowe
parametry uzyskanego produktu, który
przy odpowiedniej jakości może być wykorzystywany jako nawóz w rolnictwie.
Jakość bioodpadów ma bezpośredni
wpływ na poziom ich przygotowania do
ponownego wykorzystania oraz na poziom recyklingu odpadów komunalnych,
który powinna osiągać gmina.
Wydział UK informuje, że mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy jeszcze
posiadają worki, mogą je wykorzystać do
wyczerpania zapasów.

(al)

Redakcja zastrzega prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które nie były zamówione.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

maj-czerwiec 2022 r.
Za nami kolejne spotkania w dzielnicach. We wtorek,
31 maja, prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępczyni Aleksandra Wysocka rozmawiali z mieszkańcami
Kopernika i Łabęd. Dyskutowano o lokalnych sprawach oraz
możliwych zmianach i perspektywach rozwoju dzielnic.

Spotkania są podzielone na dwie
części: wprowadzającą, z krótkim
wideopodsumowaniem tego,
co wydarzyło się w Gliwicach
podczas ponad 2-letniej prezydentury Adama Neumanna, ze
szczególnym odniesieniem do
konkretnej dzielnicy, oraz główną
część przeznaczoną na wymianę
poglądów i zadawanie pytań na
temat spraw ogólnomiejskich
i dzielnicowych. Spotkania trwają półtorej godziny. Jeżeli pytań
i tematów, które chcą poruszyć
mieszkańcy, jest więcej, można je
przekazać po spotkaniu pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy
kierują sprawy do rozpatrzenia
do odpowiednich wydziałów UM
lub jednostek miejskich.
Podczas ostatniego spotkania
mieszkańcy dzielnicy Kopernika

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Spotkania prezydenta Adama
Neumanna z mieszkańcami
gliwickich dzielnic to okazja do
rozmów o tym, co ważne dla
lokalnych społeczności i możliwościach poprawy komfortu życia.
Spotkania są otwarte dla wszystkich i każdy może zabrać głos
w dyskusji na temat dzielnicy,
w której odbywa się spotkanie.

przedstawili nurtujące ich sprawy oraz prośby o interwencje.
Zwracali uwagę na problemy ze
znalezieniem miejsca do parkowania oraz zajmowanie miejsc
na wewnętrznych ulicach przez
samochody osób spoza dzielnicy,
np. przyjeżdżających do obiektów
sportowych i rekreacyjnych. Pytali też o możliwość udostępnienia
sali na spotkania mieszkańców,
zwłaszcza tych starszych, budowę drogi rowerowej wzdłuż
ul. Toszeckiej, która połączyłaby
dzielnicę Kopernika z budowanym Centrum Przesiadkowym,
utworzenie połączenia rowerowego od strony fabryki Stellantis
(dawniej Opel) oraz o możliwość

dzającego światła w strefie ekonomicznej. Dyskutowali o opłatach
za śmieci i oczekiwanych zmianach planu zagospodarowania
przestrzennego. Zwracali uwagę
m.in. na dojście do kąpieliska
Leśnego i pływalni Olimpijczyk
od strony ul. Zygmuntowskiej,
zagospodarowanie okolicy stawu
Szuwarek oraz godzin otwierania
ośrodka wypoczynkowego w Czechowicach. Chcieliby również, aby
w dzielnicy powstała przychodnia
wielospecjalistyczna. Pytali też

zmiany trasy autobusu linii nr
187 w taki sposób, by okrążał
dzielnicę i połączył Kopernika z Sikornikiem. Mieszkańcy
chcieliby też mieć na miejscu
wielospecjalistyczną przychodnię
zdrowia. Poruszone zostały kwestie porządku i bezpieczeństwa:
potrzeba wykoszenia traw przy
wyjeździe z ul. Gwiazdy Polarnej,
które ograniczają kierowcom widoczność i uporządkowania lasku
przy kąpielisku Leśnym. Pojawił
się też temat przeorganizowania
dzielnicowego targowiska.

o możliwość utworzenia w Gliwicach placówki NFZ.
Wiele spraw zostało wyjaśnionych od razu podczas spotkania,
ponieważ wiele poruszonych
kwestii jest dobrze znanych władzom Gliwic i są już w trakcie rozwiązywania. Pozostałe – z uwagi
na szerszy kontekst bądź typowo
indywidulany charakter – zostały
zapisane i będą analizowane.
Cykl KIERUNEK – DZIELNICE potrwa do końca czerwca. Najbliższe
spotkania odbędą się 2 czerwca
w dzielnicach Obrońców Pokoju
i Żerniki.


(mf)

Mieszkańcy Łabęd prosili z kolei
o interwencję w sprawie uciążliwego, zbyt mocnego i przeszka-

Spotkania prezydenta Adama Neumanna z mieszkańcami Gliwic – czerwiec 2022 r.

2.VI
7.VI
14.VI
21.VI

OBROŃCÓW POKOJU godz. 16:30
ZSP nr 4 (aula), ul. Obrońców Pokoju 4

LIGOTA ZABRSKA godz. 16:30

SP nr 11, ul. Pocztowa 31

BRZEZINKA godz. 16:30
ZSO nr 12, ul. Płocka 16

TRYNEK godz. 16:30

ZSP nr 3, ul. Żwirki i Wigury 85

23.VI

WOJSKA POLSKIEGO godz. 16:30

28.VI

CZECHOWICE godz. 16:30

CKZiU, ul. Kozielska 1

Stara Szkoła, ul. Nad Łąkami 1

ŻERNIKI godz. 18:30

SP nr 13, ul. Elsnera 25

SOŚNICA godz. 18:30

ZSO nr 14, ul. Jedności 35

STARE GLIWICE godz. 18:30

ZSP nr 13, ul. Rubinowa 16a

SIKORNIK godz. 18:30

ZSO nr 5, ul. Sikornik 34

ZATORZE godz. 18:30

GCE, ul. Okrzei 20

SZOBISZOWICE godz. 18:30

ZSP nr 10, ul. Jana Śliwki 8
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EDUKACJA

Ważne rozmowy o samorządzie w II LO
Reforma samorządowa sprzed
ponad trzech dekad uchodzi
za jedną z najbardziej udanych
w wolnej Polsce. Zdaniem wielu
dosłownie „przeorała” dotychczasowy ustrój polityczny i gospodarczy. Dzięki niej zniknęły
upolitycznione, odgórnie sterowane rady narodowe, a w ich
miejsce zaczęły funkcjonować
niezależne, samodzielne w swoich decyzjach rady gmin i miast.
Gminy otrzymały własne źródła
dochodów, własność mienia
komunalnego, sporo zadań publicznych do wykonania (ale też
pewną swobodę co do kształtu
ich realizacji) oraz możliwość
decydowania o wydatkach.
Kolejnym punktem przełomowym w samorządności było
uchwalenie w 2002 r. ustawy
o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta.
Od tego czasu to mieszkańcy,
a nie jak dotąd radni, wyłaniają
w cyklicznych wyborach swoich
włodarzy – reprezentantów danej wspólnoty samorządowej.
Gliwiczanie wybierają odrębnie
prezydenta miasta oraz radnych
Rady Miasta. Warto przypomnieć, że gliwicka Rada w latach
1990–2002 liczyła aż 50 osób.
Od czasu wyborów w 2002 r.
ograniczono jej liczebność – naj-

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

32 lata temu, 8 marca 1990 roku, Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Wkrótce potem – 27 maja – odbyły się
pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Otworzyło to drogę do tego, by Polacy sami decydowali o sprawach, które
ich dotyczą. Tak zaczęła się odradzać polska samorządność. W dzień upamiętniający te wydarzenia prezydent Gliwic Adam
Neumann spotkał się z uczniami II LO, by porozmawiać m.in. o znaczeniu wspólnoty samorządowej, funkcjonowaniu miasta
i jego zadaniach. Była to trzecia lekcja obywatelska prowadzona w ramach akcji Samorządowego Ruchu TAK! Dla Polski.

pierw do 28 osób, a następnie
do 25.

Samorząd –
fundament naszej
codzienności
– Dziś, gdy samorząd już okrzepł,
nikt nie wyobraża sobie powrotu
do czasów Polski centralnie sterowanej – podkreślał podczas lekcji
obywatelskiej w II LO prezydent
Gliwic Adam Neumann. – Coraz
więcej osób ma też świadomość,
jak wielki wpływ na nasze codzienne życie ma właśnie samorząd terytorialny. To na jego barkach spoczywa realizacja najpilniejszych
życiowych potrzeb mieszkańców.
To on odpowiada za budowę dróg

i chodników w mieście, zapewnienie czystej wody w kranach,
odbiór śmieci i ścieków, organizację komunikacji publicznej pozwalającej komfortowo i w miarę
szybko dojechać do pracy i domu.
To samorząd stoi na pierwszej
linii dbania o czyste środowisko,
czyste rzeki, powietrze i recykling
odpadów komunalnych. To lokalne władze starają się, byście
uczyli się w nowoczesnych, dobrze
wyposażonych szkołach, budują
boiska, baseny i place zabaw, zapewniają mieszkańcom dostęp do
kultury i rekreacji, ale też pomocy
społecznej w razie problemów.
Zadania samorządów można by
wymieniać długo. A to pokazuje
jednocześnie, jak wielka jest od-

powiedzialność władz samorządowych za lokalną społeczność – mówił Adam Neumann. – Ważne jest
też współdziałanie. W Gliwicach
od lat osiągamy wiele i w dobrym
standardzie dzięki współpracy samorządu z mieszkańcami i gliwickimi przedsiębiorcami – podkreślił
prezydent.
Podczas lekcji obywatelskiej
wyjaśniane było m.in. pojęcie
administracji publicznej, w ramach której funkcjonują samorządy i administracja rządowa.
Poruszono też temat odgórnego
przekazywania samorządom
kolejnych zadań, za którymi nie
idą wystarczające środki na ich
realizację. Uczniowie dowiedzie-

li się przy okazji, jak wyglądają
tegoroczne dane budżetowe Gliwic – m.in. ile kosztuje edukacja
dzieci i młodzieży czy utrzymanie
zieleni w mieście, ile pieniędzy
przeznaczanych jest na inwestycje i inne przedsięwzięcia. Nie
zabrakło też refleksji o kosztach,
jakie ponosi miasto i inne samorządy w związku z obecnymi
podwyżkami cen gazu, prądu,
galopującą inflacją i tzw. Polskim
Ładem.
Uczniowie chętnie zadawali pytania w nurtujących ich tematach.
Interesowały ich m.in. kwestie
związane z funkcjonowaniem
Rady Miasta, utrzymywaniem
dróg publicznych i niepublicznych, dbałością o drzewa i nowe
nasadzenia.
Elementem spotkania w II LO była
również prezentacja kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych atrakcji Gliwic, powstałych lub realizowanych dzięki zaangażowaniu
lokalnego samorządu i finansowemu zastrzykowi z miejskiego
budżetu. Wspomniano także
o akcji „Zielone Gliwice”, funkcjonalnościach Gliwickiej Karty
Mieszkańca oraz przydatnych
źródłach informacji o mieście.


(kik)

Nagrodzono młodych naukowców

W piątek, 27 maja, w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej podsumowano „Dni Gliwickich Młodych
Naukowców”. To projekt edukacyjny organizowany pod patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna oraz rektora
Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka.

W rywalizacji wzięli udział uczniowie 15 gliwickich szkół podstawowych oraz dzieci z 8 przedszkoli. Podczas gali na Politechnice

4

Śląskiej nagrodzono trzy szkoły
podstawowe, których uczniowie uzyskali najwięcej punktów
w poszczególnych konkursach:
1. miejsce zajęły Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 9, a trzecie SP nr 6.
Ufundowane przez Miasto Gliwice nagrody otrzymało również
33 uczniów – laureatów poszczególnych naukowych zmagań.
W uroczystej gali wręczenia
nagród laureatom konkursów
udział wzięła Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic. – Serdecznie gratuluję wszystkim,
którzy podjęli się uczestnictwa
w konkursie. Wszyscy jesteście
zwycięzcami, ponieważ się nie
poddajecie. Doceniam zaangażowanie uczniów, ale też
opiekunów, którzy przygotowują młodych ludzi do radzenia
sobie z takimi wyzwaniami. To
ogromna praca, która przynosi

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Była to już ósma edycja projektu
popularyzującego nauki ścisłe,
promującego zdolnych uczniów
i wspomagającego wybór ścieżki
edukacyjno-zawodowej. W ramach przedsięwzięcia odbyła
się Akademia Najmłodszego
Naukowca dla Przedszkolaków
oraz Naukowa Liga Szkół Podstawowych, podczas której
zorganizowany został: konkurs
chemiczno-fizyczny, biologiczno-geograficzny, matematyczny
i badawczy (zostały one wpisane
na kuratoryjną listę konkursów
wpisywanych na świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej
i dających dodatkowe punkty
w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych).

efekty – mówiła podczas gali
Ewa Weber, podkreślając też
dobrą współpracę z Politechniką
Śląską.

Podczas uroczystości młodzież
mogła zapoznać się z ofertą gliwickiej uczelni i obejrzeć pokazy
kół naukowych Politechniki Ślą-

skiej. Koordynatorami projektu
były szkoły: IV LO, V LO, SP nr 6,
SP nr 13 i SP nr 1 w Z-SP nr 5.

(mf)
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WYDARZENIA

Grzegorz Wszołek
Gliwickim Lwem
Prezes EMT-Systems został nagrodzony przez prezydenta Gliwic Adama Neumanna Gliwickim Lwem 2021.
Grzegorz Wszołek został doceniony nie tylko za świetne zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem, ale także
podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. Nagroda została wręczona 27 maja w Arenie Gliwice,
podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

Centrum Szkoleń Inżynierskich
EMT-Systems mieści się w Cechowni w Nowych Gliwicach.
To największy, kompleksowy
ośrodek szkoleń technicznych
w Polsce. Specjalizuje się w organizowaniu kursów i szkoleń
z mechatroniki i szeroko pojętych technik inżynierskich.
Szef EMT-Systems i Gliwicki
Lew 2021, dr hab. inż. Grzegorz
Wszołek, jest absolwentem wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej,
na którym przez wiele lat był
zatrudniony jako adiunkt. Będąc
jednocześnie naukowcem i praktykiem, potrafi przetransferować
specjalistyczną wiedzę ze świata
akademickiego do przemysłu.
– Nagroda jest wyrazem uznania za doskonałe zarządzanie,
prowadzenie działalności biznesowej z troską o materialne
dziedzictwo miasta oraz zaangażowanie w działalność na
rzecz społeczności Gliwic. Obok

modelowego wręcz połączenia nauki i biznesu, Grzegorz
Wszołek aktywnie angażuje się
w życie naszego miasta. Siedziba
jego firmy – Cechownia dawnej
kopalni Gliwice – stała się miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych i społecznych – mówi
Adam Neumann, prezydent
Gliwic.

Sukces zbudowany
na wiedzy
Grzegorz Wszołek założył EMT-Systems w 2006 roku. Nazwa

firm produkcyjnych z całej Polski.
Nasza oferta obejmuje ponad
170 szkoleń z różnych dziedzin
przemysłu: od obrabiarek CNC,
przez hydraulikę siłową, aż do
zaawansowanej automatyki
przemysłowej. Dzisiaj EMT-Systems to organizm, który
może już funkcjonować samodzielnie, bez konieczności mojego ciągłego nadzoru – opowiada
Grzegorz Wszołek.

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Gliwicki Lew – miniaturowa
brązowa kopia dzieła Theodora
Kalidego – jest przyznawany
przez Prezydenta Miasta Gliwice.
Statuetka trafia w ręce wybranych przez prezydenta Gliwic
liderów firm oraz instytucji. Tym
wyjątkowym wyróżnieniem są
honorowane osoby, które dzięki
swej pasji, wiedzy i zaangażowaniu osiągają sukces. W tym roku,
za wzorcowe łączenie działalności biznesowej z realizacją zasad
społecznej odpowiedzialności
biznesu, statuetką Gliwickiego
Lwa został nagrodzony Grzegorz
Wszołek, prezes gliwickiej firmy
EMT-Systems.

Poza prowadzeniem działalności
biznesowej EMT-Systems od kilku
lat organizuje bezpłatne specjali-

Grzegorz Wszołek

laureat nagrody Gliwicki Lew 2021
– Nagroda jest dla mnie osobiście szczególnie ważnym wyróżnieniem, ale to
też dowód uznania dla całego zespołu
firmy EMT-Systems, który jest głównym sprawcą tego sukcesu i to przede
wszystkim jemu należy się ta nagroda.
Jestem dumny, że udało mi się stworzyć
tak wspaniały zespół ludzi, którzy ze mną
współpracują, którym ufam, którzy obdarzają mnie zaufaniem i którzy dają mi
potężne poczucie bezpieczeństwa.
EMT to skrót od angielskiego
„Engineering Mechatronic Trainings”. Pierwsze biuro mieściło
się w Technoparku Gliwice,
a firma była jednoosobowa:
właściciel szukał klientów, robił
rozliczenia księgowe, prowadził
szkolenia. – Obecnie jako firma
jesteśmy w zupełnie innym
miejscu. Tygodniowo szkolimy
około 300 osób z największych

styczne warsztaty dla pracowników przemysłu z cyklu „Dzielimy
się wiedzą”. EMT szkoli nie tylko
profesjonalistów. Akademia EMT
Kids jest adresowana do dzieci od
5 lat wzwyż, które uczą się robotyki, programowania czy modelowania 3D. Firma współpracuje także
ze szkołami średnimi, pokazując
uczniom, dlaczego warto wybrać
zawód inżynierski.

– Gdy patrzę na to wszystko
z dystansu, to muszę przyznać,
że udało nam się stworzyć
miejsce, gdzie ludzie lubią przychodzić do pracy. Usługi, które
świadczymy, mają realną wartość i często zmieniają czyjeś
życie na lepsze, pozwalają na
przykład awansować w pracy
lub po prostu dają nowe możliwości zawodowe – mówi Grzegorz Wszołek.
Chociaż Grzegorz Wszołek
mógłby już odcinać kupony
od sukcesu swojej firmy, nadal
angażuje się w kolejne, nowe
projekty biznesowe. Obecnie są
to: HexDent oferujący nowoczesne rozwiązania dla stomatologii
i techniki dentystycznej; RCC Poland, czyli nagrywanie filmów
robotem przemysłowym; Paint-it
produkujący i sprzedający farby
artystyczne.

Gliwicka Orkiestra Kameralna i Jakub Jakowicz
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EMT-Systems błyskawicznie
zareagowało na wyzwania
pandemii, uruchamiając część
szkoleń online. – Wiązało się to
z nakładem pracy wielu osób,

bo proszę sobie wyobrazić na
przykład praktyczne szkolenie
z programowania robotów
przemysłowych. A jednak się
udało – podkreśla Grzegorz
Wszołek.

Nowa Cechownia,
nowe możliwości
Siedzibę firmy EMT-Systems
tworzy 8500 m2 przestrzeni
w stylu loftowym oraz tereny
zielone. Zabytkowy kompleks
poprzemysłowy jest przestrzenią, w której tradycja
spotyka się z nowoczesnością.
Odrestaurowane zabudowania dawnej kopalni Gliwice
dają ogromne możliwości.
EMT-Systems w ciągu dnia
prowadzi w budynku szkolenia, dodatkowo pomieszczenia
są wynajmowane. Ponadto
w Cechowni organizowane są
koncerty, wystawy i inne wydarzenia skierowane do mieszkańców. Aby można było zaprosić
publiczność na koncerty i inne
imprezy, w Cechowni konieczne
były inwestycje – zamontowano
w niej dwie sceny i urządzono
galerię. Wszystko wskazuje
jednak na to, że to nie koniec.
– Na działkach w bezpośrednim
sąsiedztwie Cechowni planujemy wybudować centrum
badawczo-rozwojowe oraz
kompleks hotelowy, a także
teren rekreacyjny dla dzieci
i dorosłych. Jesteśmy również
na etapie końcowym przygotowań do uruchomienia restauracji w budynku Cechowni
– w przestrzeni, gdzie obecnie
odbywają się koncerty. Mamy
mnóstwo planów i pomysłów
– zapowiada Grzegorz Wszołek.

(mm)
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KULTURA

Cechownia otwarta na kulturę
W sobotę 4 czerwca o godz. 18.00
rozpocznie się wernisaż wystawy „Scenografia” Jacka Uklei.
W Cechowni zostanie zaprezentowany dorobek artystyczny
gliwickiego twórcy. Jacek Ukleja
to artysta wszechstronny – absolwent scenografii krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych i klasy
skrzypiec szkoły muzycznej I i II
stopnia. Po obronieniu dyplomu
w pracowni prof. Andrzeja Stopki
zajmował się plastyką i muzyką
filmową do produkcji Ryszarda
Antoniszczaka i Sławomira Idziaka.
Scenograficznego bakcyla połknął
już w domu rodzinnym – rodzice
artysty prowadzili teatr lalek i na
jego potrzeby wykonywali wielkie kukły. W portfolio Jacka Uklei
jest wiele scenografii teatralnych
i telewizyjnych, między innymi do

fot. materiały promocyjne

W Nowych Gliwicach przy ul. Bojkowskiej dużo się dzieje – 4 czerwca odbędzie
się kolejna ciekawa impreza. Tym razem będzie to podwójne, kulturalne uderzenie – w Cechowni zaplanowano wernisaż wystawy i koncert.

MishMatt
spektakli na podstawie tekstów
Williama Shakespeare’a, Witolda Gombrowicza i Sławomira
Mrożka. Wszystkie jego projekty i kostiumy wykonywane są
ręcznie – bez użycia komputera.
W 2018 roku Jacek Ukleja został
nagrodzony za całokształt twórczości nagrodą prezydenta Gliwic
w dziedzinie kultury. Wstęp na
wernisaż jest wolny.

Po wernisażu, o godz. 19.00, rozpocznie się koncert duetu MishMatt. Giatarzystom Michałowi
Ucherowi i Mateuszowi Musiołowi będzie gościnnie towarzyszył
klawiszowiec Radek Daszkiewicz.
Bilety w cenie 20 zł można kupić
na stronie cechownia-gliwice.pl.
Wernisaż i koncert są organizowane przez Stowarzyszenie Nowa
Cechownia.
(mm)

„Minne” znaczy „miłość”
Trio Bastarda tworzą trzej zna-

W ruinach teatru Victoria (al.
Przyjaźni 17) artyści wykonają ten

sobota 4 czerwca

godz. 12.00 zapraszamy do Domu Pamięci
Żydów Górnośląskich
(ul. Poniatowskiego 14).
Dr hab. Jacek Surzyn
poprowadzi spotkanie

 W Cechowni w Nowych Gli-

wicach (ul. Bojkowska 35a)
o godz. 18.00 rozpocznie
się wernisaż wystawy

„Scenografia” Jacka
Uklei. Po wernisażu odbę-

dzie się koncert MishMatt.
18.30 filmem
„Inaczej niż w raju” rozpocznie się w kinie Amok
(ul. Dolnych Wałów 3)

fot. materiały promocyjne

 O godz.

Trio Bastarda
materiał premierowo. Koncert rozpocznie się w piątek 17 czerwca
o godz. 19.00. Bilety w cenie 70 zł
(bilet normalny) i 56 zł (dla posiadaczy Gliwickiej Karty Mieszkańca)
są dostępne w serwisie ToBilet.pl

oraz Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (ul. Dolnych
Wałów 3). Wydarzenie jest organizowane przez Centrum Kultury
Victoria w ramach Gliwickiego Festiwalu Kultury „Kulturalia”.(mm)

pocznie się transmisja

 Na

pod hasłem „Judaizm
i świat zewnętrzny”.

Hadewijch z Brabancji – średniowieczna mistyczka, poetka i beginka zainspirowała muzyków tria Bastarda i Holland Baroque do skomponowania własnego
muzycznego obrazu miłości. Artyści zaprezentują projekt „Minne” po raz pierwszy w ruinach gliwickiego teatru Victoria 17 czerwca.
komici muzycy: Paweł Szamburski
(klarnet), Tomasz Pokrzywiński
(wiolonczela) i Michał Górczyński
(klarnet kontrabasowy). Bastarda na podstawie muzyki dawnej
tworzy autorski język dźwiękowy.
Holland Baroque to świetna orkiestra barokowa, która odświeża
repertuar barokowy, współpracując z wieloma artystami także
spoza kręgu muzyki poważnej.
Wspólnie nagrali płytę „Minne”,
nawiązującą do twórczości Hildegardy z Bingen, chorałów gregoriańskich i tekstów biblijnych.

W Cechowni odbędzie się wernisaż wystawy
Jacka Uklei, gliwickiego scenografa i malarza,
autora scenografii teatralnych i telewizyjnych,
a PaskudoFonia, gliwicki cykl koncertów poezji
śpiewanej, będzie obchodzić 5. urodziny – zaśpiewa na nich Zuzanna. To niektóre z naszych
propozycji na kulturalny weekend w Gliwicach
– sprawdźcie, dokąd jeszcze warto się wybrać.

przegląd filmów Jima
Jarmuscha „7 × Jarmusch”. Na godz. 20.15



zaplanowano projekcję
„Nieustających wakacji”
z 1980 roku.
O godz. 18.55 w kinie Amok
(ul. Dolnych Wałów 3) roz-

opery „Hamlet” Bretta
Deana w reżyserii Nella
Armfielda – prosto z no-



wojorskiej Metropolitan
Opera. Dyryguje, debiutujący w Met, Nicholas Carter.
Kurtyna w górę! O godz.
19.00 w Centrum Kultury
Studenckiej „Mrowisko”
(ul. Pszczyńska 85) rozpocznie się premiera

spektaklu „Łysa śpiewaczka” Eugène Ionesco w reżyserii Grzegorza Kempinsky’ego.

Zaprezentuje go Akademicki Teatr Remont.

niedziela 5 czerwca

 Na godz. 19.00 zapraszamy

do Fundacji PaskudoFonia
(ul. Bednarska 8). Z okazji
5. urodzin cyklu koncertowego PaskudoFonia zagrają Zuzanna i Dorota
„Sowa” Kuziela. (mm)

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

Filmowe „hity” pod chmurką
Pierwsze spotkanie kinomanów
zaplanowano w Wilczym Gardle (Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Lewkonii 2). 26 czerwca dzieciaki trafią do Amazonii, a dorośli do
Korei Południowej – w programie
Letniego Kina Plenerowego jest
film familijny „Amazonia. Przygody małpki Sai” i nagrodzony
czterema Oscarami „Parasite”.
W następnych tygodniach Letnie
Kino Plenerowe pojawi się m.in.
w Łabędach, na stadionie Piasta,

6

a także na pl. Grunwaldzkim, w Ligocie Zabrskiej i Bojkowie. W planach są takie przeboje jak „C’mon
C’mon” ze świetnym Joaquinem
Phoenixem, znakomity dramat
sportowy „Borg/McEnroe” czy
kultowa bajka w nowej odsłonie
– „Pszczółka Maja: Mały wielki
skarb”.
Wstęp na wszystkie seanse jest
wolny. Organizatorem Letniego
Kina Plenerowego jest Centrum
Kultury Victoria. 
(mm)

fot. G. Ożga / UM Gliwice

Filmowe przeboje oglądane w plenerze, na leżaku – to nasza
propozycja na letnie niedzielne wieczory. 26 czerwca startuje
Letnie Kino Plenerowe. O godz. 18.00 zostanie wyświetlony
film dla dzieci, a o godz. 20.00 dla dorosłych widzów. I tak co
tydzień, aż do 28 sierpnia.
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Wspólnie dla Gliwic

SAMORZĄD

Rozmowy z posłem dotyczyły m.in. budowy
nowej siedziby Szpitala Miejskiego. Miasto,
mając świadomość kilkusetmilionowego
ubytku dochodów własnych, spowodowanego reformami w ramach tzw. Polskiego
Ładu, nie ustaje w staraniach o pozyskanie
dofinansowania do tej inwestycji. Łączny
koszt budowy nowej lecznicy (ponad
600 mln zł) przekracza obecne możliwości
Gliwic. – Aby postawić ten szpital, niezbędne będą dodatkowe środki i współpraca
Miasta z Wojewodą Śląskim, Narodowym
Funduszem Zdrowia i Ministerstwami Zdrowia oraz Funduszy i Polityki Regionalnej.
Nasze współdziałanie oraz Pana dalsze
pośrednictwo na rzecz dopięcia montażu
finansowego szpitala jest bardzo ważne
– podkreślali w rozmowie z posłem Gonciarzem prezydent Gliwic Adam Neumann
i jego zastępca Mariusz Śpiewok.

Poruszona została także tematyka współodpowiedzialności agencji rządowej –
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie zarządzającego m.in.
wodami i stanem koryta rzeki Kłodnicy
– za bezpieczeństwo powodziowe Gliwic.
– Wody Polskie nie wykonują należycie
swoich zadań, czego muszą mieć pełną
świadomość – stwierdzili samorządowcy
uczestniczący w spotkaniu.
W obliczu wzrostu cen węgla i jego niedostatków na polskim rynku, podczas
poniedziałkowych rozmów prezydenta
Gliwic z posłem Gonciarzem nie mogło zabraknąć kwestii współdziałania
na rzecz dobrych relacji handlowych
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Gliwicach z Polską Grupą Górniczą
(PGG).

fot. UM Gliwice

Warto mówić jednym głosem i współdziałać w ważnych sprawach,
by uzyskać jak najlepsze rozwiązania. W stałych kontaktach
z władzami Gliwic jest gliwicki poseł Jarosław Gonciarz, pośredniczący we współpracy z administracją rządową i państwowymi
firmami w kwestii przedsięwzięć, które są istotne dla samorządu
i rozwoju miasta. Palących tematów nie zabrakło m.in. podczas
ostatniego spotkania w gliwickim magistracie (30 maja). Z posłem
Gonciarzem spotkali się prezydent Gliwic Adam Neumann i jego
zastępca Mariusz Śpiewok.

– PGG jest dla nas istotnym partnerem
wydobywającym i dostarczającym węgiel.
Niemniej jest jeszcze Spółka Restrukturyzacji Kopalń zajmująca się pogórniczym
majątkiem nieprodukcyjnym, z którą
mamy do uregulowania takie tematy,
jak własność hałd pokopalnianych przy
ul. Pszczyńskiej czy szereg zawiłych spraw
geodezyjnych pod zakładowymi kopalnianymi budynkami mieszkalnymi. Tu także
współdziałanie z posłem jest pomocne
i właściwe, bo stopniowo udaje nam się

dochodzić z SRK do porozumienia – zaznaczył prezydent Neumann.
W trakcie spotkania rozmawiano również o redystrybuowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego środkach finansowych, nazywanych rekompensatami inwestycyjnymi w ramach „Polskiego Ładu”.
Gliwice pozyskały z tego źródła 42 mln
750 tys. zł na rozbudowę infrastruktury
pieszo-rowerowej w mieście.

(kik)

Bo warto wzmacniać lokalny biznes!

Skąd czerpać wsparcie na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości? Jak uzyskać zwolnienia podatkowe, działać na
terenie Gliwic i w Polskiej Strefie Inwestycji? Na te i inne pytania przedsiębiorców odpowiadali przed tygodniem
eksperci uczestniczący w spotkaniu „Booster MŚP. Rozwiń swoją firmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”.
Wydarzenie w Arenie Gliwice zorganizowała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przy wsparciu Miasta Gliwice.
jącym nowe inwestycje na terenie całej
Polski uzyskanie zwolnienia z podatku
dochodowego (CIT/PIT) na okres 10–15
lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji – podkreślał
podczas otwarcia Boostera Jacek Bialik,
wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i zarazem gospodarz podstrefy gliwickiej KSSE.
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fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

– W Gliwicach niezmiennie stawiamy na
rozwój dobrych warunków dla przedsiębiorczości. To ma odzwierciedlenie zarówno w naszych działaniach bieżących,
jak i planowanych. W tworzonej obecnie

fot. mat. pras. KSSE

– Booster to inicjatywa, która już od kilku
lat działa w KSSE. Pozwala zainteresować
przedsiębiorców tematem strefowych
inwestycji oraz pozyskiwania wsparcia
finansowego z takich instytucji jak np.
Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank
Gospodarstwa Krajowego. Za pośrednictwem tego typu cyklicznych spotkań
pokazujemy, że mechanizmy strefowe
są nie tylko dla dużych firm, bowiem
dzięki wprowadzonej przez 4 laty Polskiej Strefie Inwestycji są teraz bardziej
dostępne również dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Przypomnę, że program
PSI umożliwia przedsiębiorstwom realizu-

strategii „Gliwice 2040” kładziemy na ten
aspekt szczególny akcent, uważając że
przedsiębiorcy oferujący dobrze płatne
miejsca pracy, dające szerokie możliwości
wysoko wykwalifikowanej kadrze menadżerskiej i inżynierskiej, są podstawą
dobrego funkcjonowania miasta – mówiła
podczas otwarcia Aleksandra Wysocka,
zastępczyni prezydenta Gliwic.
W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli
okazję wysłuchać głosu ekspertów w kwestii finansowania przedsięwzięć przez
Bank Gospodarstwa Krajowego i poznać

oferty Agencji Rozwoju Przemysłu i Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej, dedykowane sektorowi
MŚP. Przedstawione zostały również formy wsparcia KSSE skierowane dla małych
i średnich firm. Doświadczenia i dobre
praktyki związane z rozwojem swojego
biznesu w KSSE zaprezentowały gliwickie
firmy strefowe Marco i BMZ Poland. Nie
zabrakło także odniesień do azjatyckich
modeli przedsiębiorczości oraz zachęty do
pozyskiwania wsparcia w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji.

(kik)
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AKTUALNOŚCI

Dzień Wyjątkowych Rodzin
Ciepły dom, zrozumienie, bezpieczeństwo i kochający bliscy chętni do niesienia pomocy i wsparcia w każdej sytuacji. Dla
każdego dziecka to powinna być codzienność! Niestety, są rodzice, którzy z różnych względów nie są w stanie zapewnić
swoim dzieciom podstawowej opieki i warunków do prawidłowego rozwoju. Ratunkiem dla dzieci są wtedy rodziny zastępcze, które we własnym gronie i z wielką troską przygotowują podopiecznych do życia w społeczeństwie i pomagają
uporać się z trudnymi przeżyciami z przeszłości. 30 maja w całej Polsce obchodziliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

O dzieci, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoim rodzinnym domu u boku biologicznych rodziców, w Gliwicach
dba Centrum Pieczy Zastępczej
i Wspierania Rodziny. Miasto
stara się w ten sposób zagwarantować im bezpieczną przystań.

fot. Z. Daniec / UM Gliwice

Plażówka w mieście

Siatkówka plażowa w Szobiszowicach? Dlaczego nie! Boisko do uprawiania tej dyscypliny otwarto przy Zespole
Szkół Łączności przy ul. Warszawskiej. Powstało w ramach
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.
Nowe boisko jest dostępne zarówno dla uczniów, jak i dla wszystkich
mieszkańców. Inwestycja kosztowała ponad 170 tys. zł i została
zrealizowana m.in. dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej.
W ramach prac wybudowano
boisko wypełnione piaskiem
i otoczone siatką zabezpieczającą.
Teren wokół został obsiany trawą.
– Nowe boisko uatrakcyjni lekcje
wychowania fizycznego oraz
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Gliwicki samorząd od lat prowadzi
też zakrojone na szeroką skalę
działania promujące rodzicielstwo
zastępcze, mające przekonać gliwiczan, że warto dać ciepły dom
dzieciom, którym los nie sprzyjał.
Jedną z takich akcji jest kampania
„Podziel się miłoscią – zostań rodziną zastępczą”, którą prowadzi
CPZiWR w Gliwicach (bezpłatne,
stacjonarne szkolenia prowadzone są przez 10–12 tygodni). Dzięki
temu w mieście przybywa zawodowych rodzin zastępczych oraz
rodzinnych domów dziecka, które
pełnią trudną, ale ważną i dającą
wiele satysfakcji misję – zapewniając dzieciom bezpieczny dom,
wsparcie, ciepło, miłość i szansę
na lepsze życie. W sumie, na terenie Gliwic funkcjonuje 208 rodzin
zastępczych, które tworzą dom

fot. Kenny / Pixabay

Samorząd Miasta
Gliwice udziela
wsparcia dzieciom
umieszczonym
w pieczy zastępczej, rodzicom
zastępczym i rodzicom biologicznym,
którzy starają się
o odzyskanie pełni
praw rodzicielskich.

z przeprowadzeniem niezbędnego remontu.

umożliwi aktywność sportową
lokalnej społeczności i przyczyni
się do poprawy jakości życia
w dzielnicy – mówiła Iwona
Grządkowska, dyrektor ZSŁ
podczas ubiegłotygodniowego
otwarcia boiska.
Na inaugurację zorganizowano
Dzień Sportu, podczas którego
uczniowie ZSŁ rywalizowali o Puchar Turnieju Dyrektora Szkoły.

(mf)

fot. archiwum CPZiWR w Gliwicach

Miasto prowadzi szereg działań
wspomagających rodziny zastępcze, m.in. udostępnia lokale
mieszkalne rodzinom, które chcą
stworzyć zawodową rodzinę
zastępczą. Każda rodzina otrzymuje też wsparcie Koordynatora
Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub
innego pracownika wyznaczonego przez Organizatora Rodzinnej
Pieczy Zastępczej. W ramach
pomocy finansowej, na którą
wnioski składane są w Ośrodku
Pomocy Społecznej, rodziny zastępcze mogą liczyć na pokrycie
kosztów utrzymania każdego
dziecka przyjętego do rodziny
zastępczej, dodatek za opiekę
nad dziećmi niepełnosprawnymi,
dofinansowanie do wypoczynku,
pokrycie niezbędnych kosztów
związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, środki na
utrzymanie lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów związanych

dla 340 dzieci: 19 zawodowych
rodzin zastępczych, 4 rodzinne
domy dziecka, 58 niezawodowych
rodzin zastępczych i 127 spokrewnionych rodzin zastępczych.
– W imieniu swoim oraz Centrum
Pieczy Zastępczej i Wspierania
Rodziny w Gliwicach składam
wyrazy uznania i podziękowania
wszystkim rodzinom zastępczym
za ogromne zaangażowanie
i opiekę nad dziećmi. Wasza
praca jest nieoceniona, godna
podziwu i naśladowania, bo poza
natłokiem obowiązków, trudnych
chwil i wyrzeczeń, daje mnóstwo
satysfakcji z wyprowadzenia młodego człowieka na prostą i przygotowanie go do życia w dorosłym
świecie. Dlatego zachęcam osoby,
które kochają dzieci, mają dużo
cierpliwości i wyrozumiałości, do
stworzenia rodziny zastępczej –
podkreśla Julian Jasiński, dyrektor
CPZiWR w Gliwicach.
Osoby zainteresowane stworzeniem rodziny zastępczej proszone

są o kontakt z Centrum Pieczy
Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Gliwicach pod nr. tel. 32/335-41-37, 507-732-570 lub poprzez
e-mail: cpz@cpz.gliwice.eu. Centrum działa przy ul. Sikorskiego
134 (pon. 7.30–17.00, wtorek,
środa, czwartek 7.30–15.30, piątek 7.30–14.00).
Aby stworzyć rodzinę zastępczą ,
należy mieć stałe miejsce zamieszkania w kraju, korzystać z pełni
praw cywilnych i obywatelskich,
i móc zapewnić dzieciom odpowiednie warunki bytowe.
Więcej informacji na ten temat
można znaleźć na stronie internetowej: rodzinazastepcza.gliwice.pl. Infolinia dla Kandydatów
na Rodziny Zastępcze działa od
poniedziałku do piątku w godz.
od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godz. od 10.00 do 13.00
(nr tel. 597-732-570). Zapraszamy
również na funpage Centrum na
facebooku.
(mf)

Gliwiczanie mistrzami świata!

Uczniowie gliwickiej Szkoły Podstawowej FILOMATA zdobyli tytuł Mistrza Świata w międzynarodowym konkursie Odyseja Umysłu. Jego finał odbył się w Stanach Zjednoczonych.
Mali „Odyseusze” łamią
schematy, uczą się marzyć odważnie, myśleć samodzielnie
i nieszablonowo, tworzyć oryginalne i efektywne rozwiązania.
W międzynarodowym konkursie
napotykają na wyzwania, które
wymagają łączenia w praktyce
wiedzy i wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłów.
Uczniowie z FILOMATY mieli do
rozwiązania problem techniczny, którego efekt zaprezentowali podczas przygotowanego
przez siebie na przestrzeni roku
szkolnego spektaklu o perypetiach grupy osób pragnących
wydostać się z tajemniczego
pomieszczenia. Aby to się udało,
skonstruowali pojazdy muszące
zdobyć cztery wskazówki w czte-

fot. archiwum SP FILOMATA

– Bycie rodzicem to trudne i odpowiedzialne zadanie. Bycie rodzicem zastępczym to tym większe
wyzwanie i niezwykle ważna misja.
Wymaga niekończących się pokładów cierpliwości, wyrozumiałości,
empatii i otwartości. Bezpieczeństwo, rozwój i uśmiech dziecka na
pewno wiele wynagradzają, ale
potrzebne jest też wsparcie i docenienie rodzin zastępczych przez nas
wszystkich. Wszystkim rodzicom
zastępczym i Waszym podopiecznym życzę, by każdy dzień przynosił
wiele ciepła, satysfakcji i radości
– mówi Ewa Weber, zastępczyni
prezydenta Gliwic odpowiedzialna m.in. za działalność gliwickiej
pieczy zastępczej.

rech różnych zadania. Ostatnia
wskazówka pozwoliła ekipie
opuścić „pokój zagadek” i poznać
skrywaną tajemnicę.
Dodatkowo uczestnicy zmierzyli
się z problemem spontanicznym,
zadaniem-niespodzianką, którego treści nie znali do ostatniej

chwili, a rozwiązanie tworzyli
w zaledwie kilka minut. Gliwicka
drużyna – Hania, Jaś, Marcelina,
Martyna, Monika i Zosia – okazała się najmocniejsza w swej
kategorii i zdobyła dla Gliwic
tytuł Mistrza Świata.
Serdecznie gratulujemy!  (mf)
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WAŻNE

Zgłoś ogrzewanie online lub w urzędzie
Do 30 czerwca zarządcy lub właściciele budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych mieszkalnych
(deklaracja A) oraz budynków i lokali niemieszkalnych (deklaracja B) muszą zarejestrować zainstalowane źródła ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego. Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to
przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Podpowiadamy, co należy wiedzieć.
Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

do 30 czerwca – w przypadku istniejących budynków,

14 dni od uruchomienia źródła ciepła

– w przypadku nowych
obiektów, jak i w przypadku obiektów istniejących, w których instaluje
się nowe źródło ciepła.

zrobić to
? Jak
najszybciej?

Najlepiej online w komputerze,
za pośrednictwem serwisu
ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest posiadanie profilu
zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

KROK 1.
Budynek i adres
Po zarejestrowaniu się (np. przez
profil zaufany), wybierasz opcję

„budynek”, gdzie dodajesz adres
lub adresy nieruchomości, jeśli
posiadasz ich więcej. Następnie
do wyboru są formularze „A”
(dla budynków mieszkalnych –
domów jednorodzinnych, kamienic, bloków itp. oraz budynków
zbiorowego zamieszkania, np.
hoteli czy internatów) oraz „B”
(dla budynków niemieszkalnych,
o różnych typach działalności –
od garaży, piekarni, przez muzea,
biblioteki, domy kultury, szkoły,
dworce, szklarnie, szpitale, biura, po kotłownie, gospodarstwa
rolne i kościoły). Jeśli w budynku
mieszkalnym znajdują się lokale
niemieszkalne, to należy wypełnić dwie deklaracje!

KROK 2.
Źródła ciepła
System zapyta cię, czy źródło
zostało uruchomione po 1 lipca
2021 roku. Rejestrujesz wszystkie źródła ciepła i spalania paliw,
jakie są w budynku.

Najwięcej miejsca w deklaracji
poświęcone jest kotłom na
paliwa stałe. Trzeba określić,
czy jest to kocioł z ręcznym czy
automatycznym podawaniem
paliwa (zasypowy). Następnie
podać, jakiej klasy jest kocioł
(ekoprojekt, klasy 3-5 lub poniżej
klasy 3; jest też opcja „bez informacji”. W przypadku wszystkich
kotłów należy też podać, jakie
jest stosowane paliwo – czy jest
to węgiel, biomasa, pellet czy
drewno).

Trzeba zarejestrować m.in. kotły
gazowe, olejowe,
piece kaflowe,
kominki, ogrzewanie z miejskiej
sieci, kolektory
słoneczne, pompy
ciepła, ogrzewanie elektryczne.
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Nie trzeba podawać ani roku
produkcji, ani typu kotła. Nie
ma znaczenia, czy jest to źródło używane czy nie – jeśli jest
w budynku, to trzeba je zgłosić,
odpowiednio zaznaczając, czy
urządzenie jest eksploatowane
lub nie. Liczą się też urządzenia
wykorzystywane do ogrzewania
wody użytkowej.

Można natomiast zapisać kopię
roboczą, jeśli potrzebne jest
zweryfikowanie informacji przed
wysłaniem deklaracji. Swoją
deklarację zobaczysz potem
w systemie – wystarczy wrócić
do początku i wybrać opcję
„deklaracje złożone”. Natomiast
w celu złożenia korekty, można
wypełnić drugą deklarację.

Warto wiedzieć, że w serwisie
ceeb.gov.pl wdrożono narzędzia
sprawdzające, wyświetlające
odpowiednie komunikaty i podpowiedzi, jeśli jakiejś niezbędnej
informacji zabraknie w deklaracji
elektronicznej – to niewątpliwa
zaleta w stosunku do jej wersji
papierowej.

Rejestr źródeł ciepła jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków. W tej
bazie oprócz danych o ogrzewaniu znajdą się też informacje
o budynkach, programach pomocowych dla mieszkańców czy
kontrolach kominiarskich.

KROK 3.
Złożenie deklaracji
Na końcu system pyta, czy na
pewno chcesz złożyć deklarację. Kliknięcie „złóż” oznacza,
że czynności nie można cofnąć.

Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady wypełnienia
deklaracji, publikowane przez
GUNB, można pozyskać ze strony: www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

(ŚR)
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EKOLOGIA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC
DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ
STARE KOTŁY WĘGLOWE?
do 1 STYCZNIA 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007
					
a 2012 rokiem.
do 1 STYCZNIA 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku
					
i zostały włączone do eksploatacji przed
						
1 września 2017 r.
Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do
1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być
używane od 1 stycznia 2023 r. Inne warunki dotyczące kominków / pieców typu koza precyzuje uchwała antysmogowa w zakresie zapisów dotyczących tzw. miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (§ 5 oraz § 8 ust. 2 pkt 2) –
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

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

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-

dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

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

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej
sieci ciepłowniczej;
do 12 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej
sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed
datą złożenia wniosku);
do 10 tys. zł – przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q
lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark.

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
10

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej
do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.
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EKOLOGIA
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?
przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł
w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym);
przy POZIOMIE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu
dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego
prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).
KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone,
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 14.00–16.00),
czystepowietrze.gov.pl.

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

PORÓWNANIE DOFINANSOWAŃ
ZASIĘG

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

MIASTO GLIWICE

CAŁY KRAJ

Finansowanie Budżet Miasta Gliwice

WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



Obejmuje również budynki wielorodzinne




X



+ 6 tys. zł

+ 19,5 tys. zł





1997

2018

Od max. 6 tys. zł
dla kotłów gazowych
do max. 10 tys. zł
dla pomp ciepła

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

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji
Nabór ciągły i refundacja
Od kiedy funkcjonuje
Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do
bazy CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Masz na to czas do 30 czerwca. W przypadku nowo uruchomionych instalacji –
14 dni od dnia ich pierwszego uruchomienia. UWAGA! Nowo uruchomione instalacje to również te,
w których dokonano zmiany starego źródła ciepła na nowe, np. piec, kominek.
Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu ceeb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest
posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.
Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.
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ARENA GLIWICE

Najlepszy DJ świata w Arenie Gliwice
Tiësto, jeden z najpopularniejszych DJ-ów i producentów na świecie, po
12 latach powraca do Polski z solowym projektem!
Już w środę, 15 czerwca, w jednym
z najnowocześniejszych i największych
obiektów widowiskowych w Polsce –
Arenie Gliwice – fani holenderskiego
producenta przeżyją jedyne w swoim
rodzaju muzyczne show. Tiësto at Arena to niepowtarzalny 9-godzinny event
z udziałem DJ-a i jego gości, który zakończy się nad ranem w świąteczny, wolny
od pracy czwartek.

Każdy solowy występ DJ-a to wydarzenie, które wspomina się przez lata.
Czerwcowy koncert żywej legendy
muzyki elektronicznej, będący częścią
jego europejskiej trasy, zapowiada się
na najwyższym światowym poziomie.
Fani artysty dostaną z pewnością tysiące
powodów, aby wspominać to show jako
wydarzenie, na które czekali latami.

fot. materiały Areny Gliwice

Na spotkanie z legendarnym wykonawcą
sceny klubowej czekają w naszym kraju
tysiące fanów. Tiësto nikomu nie trzeba
przedstawiać. Jego twórczość to nieprzerwana od dekad inspiracja dla nowych
pokoleń fanów i wzór do naśladowania
przez innych artystów. Po legendarnych
solowych występach CEE Tour 2005 i Elements of Life 2007 we wrocławskiej Hali
Ludowej oraz Kaleidoscope World Tour
w 2010 roku w Gdańsku zaprezentuje
kolejne wielkie show, które z pewnością
zyska miano eventu dekady.

WYDARZENIE
DEKADY
Laureat nagrody Grammy, trzykrotnie
wybrany przez fanów najlepszym DJ-em
świata, zabierze nas w niesamowitą,
pełną emocji i niespotykanej energii

muzyczną podróż wzbogaconą przez
perfekcyjne brzmienia, niespotykane
wizualizacje i efekty świetlne. Wyjątkowy
event legendy muzyki elektronicznej dopełnią występy zaproszonych przez Tiësto
gości z międzynarodowej i polskiej sceny
klubowej: Acraze, Mike’a Williamsa, Sem
Vox, Neevald, Tribbs, RUDY B2B Encore,
Juliana Suppo.

Na jedyne w naszym kraju show Tiësto
zapraszają: Agencja TME, E&A Events,
Arena Gliwice oraz Miasto Gliwice.
Przyjdźcie i przekonajcie się, że najlepszym DJ-em na świecie nie zostaje się bez
powodu. Bilety zgarniecie na eventim.pl.


(ARENA GLIWICE)

Summer Arena 2022
Panie, panowie, wakacje tuż-tuż! Z przyjemnością donosimy, że Summer Arenę otwieramy za niespełna miesiąc. Czekają nas koncerty na żywo, weekendy tematyczne, kino plenerowe, Basket Cup,
turnieje siatkówki, strefa chillu i oczywiście – przepyszne jedzenie! Oj, będzie się działo… Już nie
możemy się doczekać.

Koncertową Summer Arenę zaczniemy od
naprawdę mocnego, rapowego akcentu.
Jeśli należycie do grona, które nie zdążyło
jeszcze poznać Okiego i Kukona – koniecznie
nadróbcie zaległości! Przedstawiciele młodego pokolenia polskiej sceny hip-hopowej
wystąpią już 15 lipca na letniej scenie muzycznej Areny Gliwice. 23 lipca wrzucimy
bardziej rockowy klimat i zaśpiewamy
na Małej Arenie razem z kultowym już
Happysadem, a 19 lipca czeka Was romans
z Nocnym Kochankiem. Coś nam mówi, że
Gentelmani Metalu po raz kolejny sprawią,
że scena i publika ponownie zapłoną od
muzycznych wrażeń! Jakby tego było mało,
tegoroczną Summer Arenę odwiedzi prawdziwy „biały kruk” polskiego punk rocka –
Pidżama Porno, która rusza w jubileuszową
trasę. Szykujcie czereśnie i odświeżcie teksty
– jesteśmy pewni, że ten koncert zapisze
się na Arenowych kartach historii. Mało?
Spokojnie, to jeszcze nie koniec ogłoszeń.
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fot. M. Buksa / materiały Areny Gliwice

Mała Arena
przejmuje Summer!

Dookoła świata
i nie tylko
Leżakowanie, beztrosko leniwe dni, gorące
letnie wieczory, niebo pełne gwiazd i po-

wietrze pachnące wakacjami – czujecie to?
Odświeżona Summer Arena w zupełnie
nowej lokalizacji ma w planach was zauroczyć, a my jesteśmy pewni, że jej się to uda.
Wspólnie wypełnimy wakacje całą masą
aktywności: ekscytującymi rozgrywkami
sportowymi, koncertami topowych polskich

gwiazd, imprezami i warsztatami tanecznymi, kultowym już w pewnych kręgach
karaoke czy weekendami tematycznymi,
podczas których możecie spodziewać się
gorącego latino, mocnego West Coast,
weekendu sportowego i biegowo-wspinaczkowego, filmowego, rockowego
i… śląskiego!

Tyle Summer
w całym mieście
To dopiero początek niespodzianek! Przed
nami trzecie wspólne lato, ale w tym roku
Summer Arena nabrała ochoty na nowe
i nic nie jest w stanie jej zatrzymać, więc
jeśli jeszcze jej nie poznaliście, będziecie
mieli doskonałą okazję, by to nadrobić
– nawet, jeśli nie macie w planach odwiedzać Areny Gliwice. Zaintrygowani?
Bądźcie z nami, już niedługo zaserwujemy
wam kolejną porcję ekscytujących wiadomości. Bilety na koncerty kupicie na
portalu eventim.pl.


(ARENA GLIWICE)
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ZDROWIE

fot. Szpital Miejski nr 4

Gliwicki
projekt
wyróżniony

W III edycji konkursu Innowacyjny Samorząd jury doceniło projekt badawczy Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach oraz Politechniki Śląskiej, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Stanowił pierwszą tego typu inicjatywę, której celem było skrócenie czasu opisu badania tomografii komputerowej,
wykrycie przypadków COVID-19 niepodejrzanych klinicznie oraz dostarczenie dodatkowych informacji, na bazie
których można udoskonalić istniejące bądź stworzyć nowe schematy diagnostyczne. Kluczem do sukcesu stała
się… sztuczna inteligencja. Wśród przedstawicieli Gliwic odbierających 26 maja w Warszawie wyróżnienie dla
miasta był Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4.
Celem organizowanego przez
Polską Agencję Prasową konkursu było wskazanie najbardziej
innowacyjnych gmin, miast,
powiatów i województw, które
z sukcesem realizują nowatorskie
projekty w obszarze cyfryzacji,
ochrony środowiska, finansów,
polityki rozwoju, oświaty bądź
sportu. Gliwice uhonorowano
wyróżnieniem w kategorii „gminy
miejskie” wraz ze Zduńską Wolą
(I miejsce), Opolem (II miejsce)
i Rzeszowem (III miejsce) oraz Suwałkami, Słupskiem, Świdnikiem,
Kołobrzegiem, Olsztynem, Ełkiem
i Kielcami.

W gliwickim projekcie liderem był
Szpital Miejski
nr 4, a konsorcjantem stała
się Politechnika
Śląska posiadająca
prestiżowy status
uczelni badawczej.
Wartość wspólnie
realizowanego
przedsięwzięcia
wyniosła ponad
5 mln złotych.

– Jesteśmy placówką, w której
doświadczenia związane z diagnostyką chorób płuc stały się
wielkim wyzwaniem i zupełnie
nowym obszarem medycznej
aktywności. Wnioski, które
mamy m.in. z racji faktu walki
z COVID-19 na pierwszej linii
frontu, przekładamy teraz na
język nauki i tworzenie bioinformatycznych narzędzi do skuteczniejszej diagnostyki. Dziękuję
całemu zespołowi, który wykazał
się nie tylko kreatywnością oraz
innowacyjnym podejściem, ale
także wielką wrażliwością na
potrzeby pacjentów – mówi

O zdrowiu
przy kawie
8 czerwca w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II (ul. Jana Pawła II 5a) będzie okazja, by spotkać się z ratownikiem medycznym w Kawiarence
Zdrowia. Popularny cykl prelekcji zdrowotnych
połączonych z występami artystycznymi wraca
do Gliwic.
„Ratownik medyczny podpowiada, co o wizycie lekarskiej
wiedzieć wypada" – to temat
wystąpienia Marcina Klepczarka,
ratownika medycznego. O oprawę muzyczną zadbają Mateusz
Troll i Przyjaciele.

Spotkanie rozpocznie się w środę, 8 czerwca, o godz. 16.30.
Wstęp wolny. Organizatorem
Kawiarenki Zdrowia jest Miasto
Gliwice.

(mm)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 22/2022 (1111), 2 czerwca 2022

Przemysław Gliklich, prezes
gliwickiej lecznicy.
– Mamy za sobą ponad 10 tysięcy badań na blisko 9 tysiącach
pacjentów – wyjaśnia kulisy
gliwickiego projektu prof. Joanna Polańska z Politechniki Śląskiej, sprawująca merytoryczny
nadzór nad przedsięwzięciem.
– Analizując dane tomografii
komputerowej i dane kliniczne,
systemy sztucznej inteligencji
są w stanie zapewnić prognozy
kliniczne, które mogą pomóc lekarzom w codziennej pracy. Dodatkowo pozwolą na ilościowe

zestawienie zmian morfologicznych w płucach stwierdzanych
nie tylko w COVID-19, ale także
np. w przewlekłej obturacyjnej
chorobie płuc, co – w połączeniu
z pozostałymi danymi klinicznymi – otwiera drogę do prognozowania przebiegu choroby.
Co ważne, system jest również
w stanie wspomóc personel
medyczny np. w ujawnieniu
potencjalnych zmian chorobowych (np. guzków) w obrębie
płuca, gdy pacjent nie odczuwa
jeszcze żadnych objawów –
podsumowuje prof. Polańska.

(kik/PŚ)

Kilometr dalej od cukrzycy
4 czerwca w Gliwicach organizowany będzie kolejny bieg w szczytnym celu.
Na boisku SP nr 6 przy ul. Jasnogórskiej 15 odbędzie się „I Gliwicki Bieg
1 Kilometr Dalej od Cukrzycy” pod honorowym patronatem prezydenta
Gliwic Adama Neumanna.
Problem cukrzycy dotyczy coraz większej liczby osób – obecnie w Polsce choroba ta dotyka
już blisko 3 mln osób. Dlatego
bardzo ważna jest profilaktyka
i edukacja w tym zakresie.

ganizowane są też inne ważne,
uświadamiające projekty. Jednym z nich jest „I Gliwicki Bieg
1 Kilometr Dalej od Cukrzycy”
Towarzystwa Pomocy Dzieciom
i Młodzieży z Cukrzycą.

W Gliwicach chorym na cukrzycę i osobom zagrożonym chorobą pomaga m.in. Towarzystwo
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą (ul. Młyńska 17),
które realizuje bezpłatny projekt „Słodkie pogotowie”. Or-

Wydarzenie odbędzie się
w sobotę, 4 czerwca, na boisku
Szkoły Podstawowej nr 6 przy
ul. Jasnogórskiej 15, w godz. od
11.00 do 13.00. Będzie można
bezpłatnie zmierzyć sobie poziom cukru we krwi i ciśnienie

tętnicze. Zaplanowano też konkursy i zabawy dla dzieci oraz
porady zdrowotne w punkcie
edukacyjnym.
Punktem kulminacyjnym spotkania będą wspólne aktywności fizyczne – bieg i marsz
nordic walking. Każdy uczestnik
otrzyma pamiątkowy medal.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy prowadzone są
poprzez stronę internetową
www.mojacukrzyca.pl. (mf)
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SPORT

Giro d'Italia. Gliwiczanin jechał dla zwycięzcy
Australijczyk Jai Hindley z niemieckiej grupy Bora-Hansgrohe okazał się
najlepszy w zakończonej 29 maja 105. edycji kolarskiego wyścigu Giro'd
Italia. Hindley wyprzedził w klasyfikacji generalnej Ekwadorczyka Richarda Carapaza (Ineos Grenadiers) oraz Hiszpana Mikela Landę (Moviestar).
Jedynym Polakiem w peletonie, zarazem kolarzem-pomocnikiem Bora-Hansgrohe, był gliwiczanin Cesare Benedetti.

W tym roku wraz z resztą zespołu z pełną świadomością
„jechał na” liderów grupy
Bora-Hansgrohe – Emanuela
Buchmanna, Wilco Keldermana

27 maja w wieczornym meczu kończącym sezon
2021/2022 w Futsal Ekstraklasie Piast Gliwice
przegrał na wyjeździe z Constractem Lubawa 5:9.
Imponująca seria 14 wygranych
Piasta z rzędu została przerwana, ale wynik nie zmienił już
miejsc obu drużyn w tabeli. Piast
już 22 maja zapewnił sobie tytuł
Mistrza Polski, a lubawianie zakończyli ten sezon na 3 miejscu.
Już w 8. sek. meczu Pegacha
zagrał górną piłkę do Zatovicia,
ten uderzył, ale jeszcze po drodze dotknął ją Kriezel i to jemu
sędziowie zaliczyli trafienie dla
Piasta. Ledwie 30 sek. później
było już 1:1 i samobój po stronie
Niebiesko-Czerwonych. W 4. min
prowadzenie objęli lubawianie,
chwilę później Mrowiec pewnym
strzałem doprowadził do wyrównania. W 10. min padł kolejny
gol Constractu. Minutę później
Vini uderzył na 3:3. W 16. min
padł kolejny strzał lubawian. Po
tym golu o czas poprosił Orlando
Duarte, by w mocnych słowach
ocenić grę swojego zespołu. Na
chwilę pomogło, bo w 18. min
Mrowiec strzelił na 4:4. Takim
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Po zwycięstwie Hindleya można
tylko gratulować świetnie wykonanej roboty!
(kik)

Biegowa sobota
fot.piast.gliwice.pl

A na koniec...

i Jaia Hindleya. – Jakieś etapowe zwycięstwo może się naszej
ekipie zdarzyć, ale moja praca
w stu procentach ma być dla
Buchmanna, Keldermana i Hindleya. Ja i Patrick Gamper mamy
pomagać szczególnie, mamy zawsze uważać na naszych liderów
– mówił w jednym z wywiadów
udzielonym przed rozpoczęciem
tegorocznej edycji Giro.

fot.archiwum C. Benedetiego

Jest cenionym kolarskim pomocnikiem. Wcześniej startował już

sześciokrotnie w Giro d'Italia,
trzy razy we Vuelta a Espana i raz
w Tour de France. W karierze zawodowej wygrał tylko raz, ale
było to prestiżowe zwycięstwo.
23 maja 2019 roku triumfował
na etapie Giro d'Italia, wyprzedzając na mecie w Pinerolo
towarzyszy ucieczki.

wynikiem zakończyła się pierwsza część tego meczu.
Już w pierwszych minutach
drugiej połowy gospodarze
skonstruowali akcję, po której
Sendlewski po raz kolejny wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Na tego gola jeszcze
udało się odpowiedzieć – w 24.
min Śmiałkowski wyrównał stan
meczu. Potem jednak Konstruktorzy szybko przenieśli akcję
w pole karne Piasta, wypracowując raz po raz prowadzenie,
którego nie oddali już do końca.
W ostatniej minucie meczu po
składnej akcji za sprawą Lucasa
zdobyli 9 bramkę, pieczętując
zasłużoną wygraną i dzięki temu
w dobrych nastrojach odebrali
z rąk prezesa Futsal Ekstraklasy
brązowe medale Mistrzostw Polski. Gliwickim kibicom pozostaje
z niecierpliwością czekać na
nowy sezon i rewanż ze strony
Piasta.

(piast.gliwice.pl/kik)

Za nami kolejny bieg Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej. Cykl
sportowych imprez promuje zdrowy tryb życia i zachęca do aktywności
fizycznej. Skutecznie – frekwencja podczas ostatniego biegu dopisała.
W wydarzeniu wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann.
28 maja w lesie Komunalnym
przy ul. Chorzowskiej roiło
się od biegaczy i osób spacerujących z kijkami do nordic
walking. Kilkaset osób wzięło
udział w piątym tegorocznym
biegu Gliwickiej Parkowej
Prowokacji Biegowej, który
odbył się pod hasłem „Daj się
sprowokować do walki z lenistwem!”.
Gliwicka Parkowa Prowokacja
Biegowa to święto biegania, ale
przede wszystkim doskonały
sposób na poprawę kondycji
i złapanie sportowego bakcyla.
Uczestnicy mierzą się w konkurencjach biegowych i spacerowych na różnych dystansach.

– To wspaniała zabawa dla każdego i w każdym wieku, przede
wszystkim ze względu na możliwość wyboru najodpowiedniejszej dla siebie formy aktywności
oraz dystansu. Duża część zawodników, tak jak i w naszym
przypadku, zdecydowała się
na rodzinne uczestnictwo, co
poza oczywistymi korzyściami
wynikającymi z aktywności
fizycznej, daje też możliwość
wspólnego spędzenia czasu.
Nie zabrakło chęci, dobrych
humorów i pogody, a o resztę
zatroszczyli się organizatorzy
wydarzenia. Wielkie brawa
dla nich! Doskonała atmosfera
zachęca do uczestnictwa w kolejnych odsłonach Prowokacji

Biegowej – mówi prezydent
Gliwic Adam Neumann.

Kolejne biegi zaplanowano
na: 25 czerwca, 30 lipca,
20 sierpnia, 24 września,
22 października, 26 listopada i 10 grudnia.
Organizatorem Gliwickiej Parkowej Prowokacji Biegowej jest
Amatorski Klub Miłośników
Biegania „Pędziwiatr” Gliwice
działający przy Stowarzyszeniu
Rozwoju Czechowic w Gliwicach. Więcej informacji na
www.gppb.eu. 
(mf)

fot. J. Dadaś / materiały organizatora

34-letni Benedetti urodził się
w Rovereto w Trydencie, ale ma
żonę Polkę (byłą kolarkę), z którą wychowują dwie córeczki,
od wielu lat mieszka w Gliwicach i płynnie mówi po polsku.
W kwietniu ubiegłego roku otrzymał polskie obywatelstwo. Od
sierpnia 2021 r. startuje z polską
licencją. We wrześniu debiutował
w biało-czerwonych barwach
w mistrzostwach świata w Belgii.
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DZIAŁAMY!

Stawiamy na wiedzę i rozwój

Od dwóch lat Gliwice – jako jedno z pięciu polskich miast – biorą udział w projekcie Intelligent Cities Challenge
(ICC). Uczestnicy tej inicjatywy korzystają ze wsparcia wysokiej klasy ekspertów oraz dobrych praktyk innych
europejskich ośrodków w zakresie stosowania zaawansowanych technologii cyfrowych i podnoszenia jakości
życia mieszkańców. Gliwice, przygotowując nową strategię rozwoju miasta, platformę „DecydujMY!razem”
i portal Gliwice Otwarte Dane, czerpią z doświadczeń z wdrażania narzędzi informatycznych wspierających
partycypację społeczną.
W Inicjatywie 100 Inteligentnych
Miast (Intelligent Cities Challenge) uczestniczy 100 samorządów
wyłonionych w 2020 roku w konkursie Komisji Europejskiej.
Skupiają się one na podnoszeniu
swojej konkurencyjności, korzystając m.in. ze specjalistycznych
webinariów i wymiany doświadczeń w konkretnych dziedzinach
związanych z inteligentnym
i zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich. Wiedzą dzielą
się z nimi miasta-mentorzy: duńskie Aarhus, niderlandzki Amsterdam, belgijska Antwerpia,
hiszpańska Barcelona, fińskie
Espoo, niemiecki Hamburg,
francuska Nicea oraz chorwacka
Rijeka. ICC jest przy tym kontynuacją inicjatywy Digital Cities
Challenge, w której 41 miast Unii
Europejskiej tworzyło strategie
transformacji cyfrowej.
Do tej pory w ramach ICC zorganizowano 4 spotkania (tzw.
City Labs) w formule wykładów
on-line, paneli dyskusyjnych
i kilkudniowych warsztatów
w mniejszych grupach. W połowie czerwca rozpocznie się
5. City Lab poświęcony mobilizacji społeczności lokalnych do
współpracy w ramach realizowanych projektów oraz innowacjom miejskim.

Każde ze 100 „inteligentnych
miast” określiło na starcie
cel, do którego dąży, realizu-

Data Collective, doświadczonym
liderem projektów technologicznych i Internetu Rzeczy, aplikacji
dedykowanych miastom i społecznościom miejskim.
W najbliższym czasie uczestnicy
Inicjatywy 100 Inteligentnych
Miast przygotują raporty końcowe, podsumowujące dwuletnie zaangażowanie w projekt.
Przedsięwzięcie zakończy się
w październiku. 
(kik)

jąc działania w ramach ICC.
Gliwice skoncentrowały się
na partycypacji społecznej
i cyfryzacji administracji.
Oczekiwanym rezultatem
dla gliwickiego samorządu
jest przyjaźniejsza i sprawniejsza komunikacja z mieszkańcami, a przede wszystkim
– bardziej aktywna i zaangażowana społeczność lokalna, mająca pełen dostęp do
otwartych danych miejskich.
– Udział w inicjatywie polega
na tym, że miasto realizuje
wybrane działania, otrzymując
nie środki finansowe czy gotowe

rozwiązania, ale bogate wsparcie doradcze miast mentorskich
i ekspertów dziedzinowych –
wyjaśnia Katarzyna Kobierska,
szefowa Biura Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
które wspólnie z Wydziałem
Planowania Przestrzennego UM
w Gliwicach oraz Centrum 3.0
– Gliwickim Ośrodkiem Działań
Społecznych jest najbardziej zaangażowane w unijną inicjatywę. Te trzy jednostki w ramach
ICC testowały różne przydatne
rozwiązania włączające gliwiczan w prace nad strategią
„Gliwice 2040”, doprowadzając
do uruchomienia przez miasto

Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej „DecydujMY!razem”
(decydujmyrazem.gliwice.pl)
oraz nowego portalu Gliwice
Otwarte Dane.
Dzięki zaangażowaniu miasta
w inicjatywę ICC wiedzą przy
opracowywaniu Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej dzieliła
się Irene Garrido, konsultant ds.
planowania miejskiego w hiszpańskim oddziale firmy doradczej
Arup. Natomiast założenia portalu Gliwice Otwarte Dane i jego
wersja testowa były konsultowane z Alexem Gluhakiem – założycielem i prezesem zarządu Urban

Nowy portal Gliwice
Otwarte Dane to miejsce,
gdzie będą systematycznie udostępniane informacje o stanie miasta,
w 8 grupach tematycznych.
Została już uruchomiona
pilotażowa wersja, teraz
czas na Waszą opinię! Do
25 czerwca na stronie
internetowej decydujmyrazem.gliwice.pl w dziale
„Wypowiedz się” jest
aktywna ankieta, którą
możecie wypełnić i zgłosić
swoje uwagi. W zależności
od liczby i rodzaju złożonych uwag, pełne udostępnienie portalu Gliwice
Otwarte Dane nastąpi najpóźniej do września.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rozpoczęły się konsultacje społeczne Programu Współpracy
Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
Potrwają do 9 września.
Program ten jest podstawowym
dokumentem, który opisuje
zasady współpracy pomiędzy
miastem a działającymi w nim
lub na rzecz jego mieszkańców
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Miasto zachęca
do zgłaszania
propozycji zapisów
lub uwag do
zaproponowanego
projektu.

Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że w Programie Współpracy
muszą pojawić się obowiązkowe
elementy, wynikające z art. 5a ust.
4 wymienionej wcześniej ustawy.

Kto może
wziąć udział
w konsultacjach?
Konsultacje są skierowane
przede wszystkim do przedstawicieli organizacji pozarządowych, udział w nich mogą jednak
wziąć wszyscy zainteresowani
mieszkańcy.

Jak można
wziąć udział
w konsultacjach?

Opinie i sugestie dotyczące
Programu Współpracy można
wyrazić poprzez wypełnienie
odpowiednich pól w formularzu dostępnym na platformie
partycypacyjnej decydujMY
razem! (decydujmyrazem.
gliwice.pl) w zakładce Konsultacje społeczne. Uwagi
można zgłosić do wybranych
lub wszystkich rozdziałów
dokumentu.

sto dla NGO) i w lokalach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka
Działań Społecznych.

Dlaczego
to jest ważne?
Konsultacje umożliwiają wypracowanie optymalnych zapisów
Programu Współpracy Miasta
Gliwice z organizacjami pozarządowymi. Przypominamy, że

program jest podstawowym
dokumentem, który opisuje zasady współdziałania pomiędzy
miastem a działającymi w nim
lub na rzecz jego mieszkańców
organizacjami pozarządowymi
oraz pozostałymi podmiotami
społecznymi.
(Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek
Działań Społecznych)

Ponadto z projektowaną treścią
Programu Współpracy można
zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej
gods.gliwice.pl (w zakładce Mia-
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Z MIASTA

Drone Demo Day Gliwice 2022!
Już w niedzielę, 5 czerwca, w Gliwicach odbędzie się Puchar Polski Dronów Wyścigowych FPV – Drone Racing Gliwice
2022. Gospodarzem i współorganizatorem wydarzenia jest Miasto Gliwice. Wstęp jest bezpłatny.
Dron wyścigowy to mały,
niezwykle zwrotny, lekki, wytrzymały i szybki mutlicopter.
Potrafi ciąć powietrze z prędkością nawet do 120 km/h. Jest
wyposażony w kamerę, która
w goglach FPV wyświetla obraz na żywo, przez co zawodnik
prowadzący dron ma wrażenie,
że przebywa w kabinie pilotowanego statku. Brzmi niesamowicie i naprawdę warto to
zobaczyć!
To emocje nie tylko dla miłośników dronów i adrenaliny, ale
też dla każdego zainteresowanego możliwościami, jakie dają
nam nowoczesne technologie.
Zarezerwujcie sobie niedzielę
5 czerwca na pierwsze zawody
z cyklu Pucharów Polski 2022,
które odbędą się Gliwicach na
zielonych terenach przy Gliwic-

kim Centrum Naukowo-Technologicznym CECHOWNIA przy
ul. Bojkowskiej 35a. Zawody
zostaną rozegrane na specjalnym torze wyścigowym.

Emocji
nie zabraknie!
W ramach wydarzenia zaplanowano pokaz misji poszukiwawczo-ratunkowej przy użyciu
drona z kamerą termowizyjną
i kamerą zoom. Dron wskaże
miejsce przebywania osoby zaginionej i dostarczy na miejsce
wypadku defibrylator.
Zaprezentowany zostanie też
dron do pomiaru smogu, czyli
tzw. misji antysmogowych, które
realizowane są często w metropolii śląskiej w tzw. okresie
grzewczym.

W strefie edukacyjnej będzie
można poznać zasady legalnych
i bezpiecznych lotów, a w strefie pokazów zobaczyć różne

rodzaje dronów i poznać ich
przeznaczenie. Zaprezentowane zostaną najnowsze modele,
które będzie można oglądać
z bliska, a ich piloci opowiedzą
o wyposażeniu i zastosowaniu.
Będzie też okazja, by spróbować swoich sił w symulatorze
lotów albo zobaczyć na żywo
podgląd obrazu, jaki widzi zawodnik drona wyścigowego.
Wydarzenie rozpocznie się
o godz. 10.00 i potrwa do 18.00.

fot. Pexels

Przygotowano
strefę kibica
i strefę chillout.
W strefie kibica będzie można oglądać zmagania pilotów
i śledzić aktualną sytuację na

telebimie. Tam też odbędą
się spotkania z zawodnikami
dronów wyścigowych, którzy
opowiedzą, jak zacząć przygodę
z ekstremalnym lataniem. Głos
zabiorą również przedstawiciele partnerów wydarzenia oraz
zaproszeni goście.
W strefie chillout można będzie
skorzystać z oferty gastronomicznej.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://
fb.me/e/5BKeurInm. Organizatorem imprezy jest World Drone
Pilots Organization, Team FailSafe. 
(mf)

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Dzieci bawiły się na „Podwórku”

Akrobacje na trzepaku, malowanie kredą, gra w chowanego, kopanie piłki – między innymi takie atrakcje zostały zorganizowane
z okazji Dnia Dziecka na „Podwórku”, czyli placu przed Areną Gliwice. 29 maja Centrum Kultury Victoria wraz z licznymi partnerami
sprawiło, że nawet dorośli poczuli się jak dzieci.
Gry, zabawy, taniec, sport, animacje, warsztaty, sztuczki cyrkowe – to było 6 godzin wypełnionych atrakcjami. Dzięki licznym warsztatom najmłodsi odkryli swoją kreatywność.
Starszych w podróż w czasie zabrało Muzeum PRL. Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej zorganizowało ciekawe warsztaty technologiczne. Na ulicy Śląskiej królowało
kulanie felgi na 1000 fajerek, ciepanie do ozdobnej kołkastli, granie o kotloki. Nie brakowało też cyrkowych sztuczek – magii, iluzji, żonglerki, akrobacji. 
(mm)
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SESJA RADY MIASTA / OGŁOSZENIA
PLANOWANY PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej na 9 czerwca 2022 r.,
planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na
2022 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia
wotum zaufania Prezydentowi Miasta
Gliwice.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Gliwice za 2021 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice
z wykonania budżetu za 2021 r.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Bucza.
7. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej na zadania służące ochronie

8.

9.
10.

11.

zasobów wodnych dla miasta Gliwice –
program „Mój deszcz”.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta
Gliwice.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Gliwice na lata
2022–2032”.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr
121/5, obręb Kopernik, położonej przy ul.
Bereniki w Gliwicach, stanowiącej własność
Miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie nieruchomości gminnych położonych
przy ul. Górników 2-12, ul. Górników 1, 10,
24, ul. Klonowej 4, na północ od ul. Zygmunta
Starego oraz przy ul. Jedności 27a i 29, w trybie
bezprzetargowym, w drodze zamiany.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż prawa własności nieruchomości obejmujących niezabudowane działki
nr 1363/5, 190/2, 167, 176, 189/2, 188,
189/4, 144/2, 169, obręb Stare Gliwice,
położonych przy ul. Brzechwy w Gliwicach,
stanowiących własność Miasta Gliwice.
14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare
Gliwice”.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie spółki Centrum Sportowo-

-Rekreacyjne Gliwice Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na plaży
znajdującej się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice strefy wolnej od
dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
Ostatecznie ustalony i podpisany przez Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice porządek
sesji zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 2 czerwca br. oraz w „Miejskim
Serwisie Informacyjnym – Gliwice” w kolejnym
numerze, który ukaże się 9 czerwca br.

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie

W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad
nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu
terytorialnego.
Mieszkańcy i inne osoby zainteresowane obserwowaniem sesji w budynku Ratusza, które chcą chronić swój wizerunek, proszone są o śledzenie przebiegu sesji na monitorach w holu przed salą sesyjną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice można znaleźć w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA GLIWICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany fragmentu
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”
dla obszaru obejmującego składowisko odpadów z terenami otaczającymi
(sporządzonej na podstawie uchwały numer XXIV/537/2021
Rady Miasta Gliwice z 27 maja 2021 r.)

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz art. 11a pkt 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. DzU z 2022 r., poz.
503), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DzU z 2022 r., poz. 1022), a także zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

ww. projektu zmiany fragmentu studium, wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko, od 9 czerwca do 1 lipca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
(adres: 44-100 Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, pokój nr 211), w godzinach
pracy urzędu.
Projekt zmiany fragmentu studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko publikowane są również:
• w BIP (zakładka Planowanie przestrzenne/Ogłoszenia i komunikaty),
• pod adresem:
https://msip.gliwice.eu/service-3100-1151-115-1400003365-2d430e4b4eeceefd746675eb13fa6b1e,
• w portalu planistycznym (MSIP/Portal Planistyczny/Studium w opracowaniu/
Zmiana Studium Składowisko): https://msip.gliwice.eu/studium-w-opracowaniu-zmiana-skladowisko.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany fragmentu studium rozpocznie się 28 czerwca 2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie
Wydziału Planowania Przestrzennego UM w Gliwicach – Gliwice, ul. Jasna 31A,
II piętro, sala nr 206.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 wymienionej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu
zmiany fragmentu studium.
Uwagi można składać do Prezydenta Miasta Gliwice z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby:

• drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gliwicach, Wydział
Planowania Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-122 Gliwice,
• osobiście w Punkcie Obsługi Interesantów – na stanowiskach
informacyjno-podawczych, w godzinach pracy urzędu, przy
ul. Zwycięstwa 21 lub przy ul. Jasnej 31A,
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo
podpisem osobistym,
• za pośrednictwem Gliwickiej Platformy Partycypacyjnej (Decydujmy Razem/Konsultacje Społeczne/Aktualnie Prowadzone Konsultacje/Zmiana fragmentu Studium – składowisko
odpadów),
• na adres e-mail: pp@um.gliwice.pl,
• podczas dyskusji publicznej.
Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko.
Termin składania uwag upływa 25 lipca 2022 r.
Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną
bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta
Gliwice, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta
Miasta Gliwice – Rada Miasta Gliwice.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCHZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH1
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul.
Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować:
1. Pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl,
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
2. Pocztą tradycyjną na adres: Inspektor ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
3. Adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania zadań
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych
osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
• art. 11 pkt 3, 7 i 9,
• art. 11 pkt 1 i 8.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których dane
Odbiorcy danych osobowych
osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub
w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych
Okres przechowywania danych osobowych
przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach ureguloPrawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu 1. wanych
przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
do danych osobowych
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
Sposoby realizacji przysługujących praw
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych stanowi
przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych przewidzianymi
przepisami prawa.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych
Informacje dodatkowe
zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .
1
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Dane Administratora Danych
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KOMUNIKATY
PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA,
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21,
zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu
ustnym z ograniczeniem branży pod nazwą:

„WYNAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE BUDYNKU
URZĘDU MIEJSKIEGO W GLIWICACH”.
Ogłoszenie jest także dostępne na stronie bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty/Komunikaty,
powiadomienia i inne obwieszczenia urzędowe.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
Numer naboru: GODS-KD.210.5.2022
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek
Działań Społecznych z siedzibą
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj.
0,5 etatu, z możliwością zwiększenia do pełnego etatu
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
• prowadzenie ewidencji faktur,
kontrola terminów płatności oraz
opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, dochodów, depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie
ewidencji wykorzystanych środków, bieżące uzgadnianie wydatków z kosztami, uzgadnianie sald
księgowych,
• przygotowywanie danych do
sprawozdań, przygotowywanie
przelewów bankowych,
• sporządzanie wniosków o zmiany
planów finansowych,
• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebowania na środki
finansowe,
• prowadzenie ewidencji księgowej
środków trwałych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,
• prowadzenie kont pozabilansowych (998, 980, 976),
• sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
• pomoc w opracowywaniu rocznych planów finansowych jednostki,
• doraźne zastępowanie głównego
księgowego i specjalisty ds. płac.
Wymagania niezbędne:
Wykształcenie zgodne z art. 54
ust. 2 pkt. 5 ustawy z 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
• ukończył ekonomiczne jednolite
studia magisterskie, ekonomiczne
wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia
magisterskie lub ekonomiczne
studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę
w księgowości,
• ukończył średnią, policealną lub
pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
praktykę w księgowości,
• jest wpisany do rejestru biegłych
rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
• posiada certyfikat księgowy
uprawniający do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych
albo świadectwo kwalifikacyjne
uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie
odrębnych przepisów.
Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie i wiedza z zakresu
rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, przepisów podatkowych i przepisów płacowych,
• znajomość zasad gospodarki
finansowej sektora jednostek
finansów publicznych,
• umiejętność pracy pod presją
czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, odporność na stres, rzetelność, wysoka kultura osobista,
komunikatywność, umiejętność
pracy w grupie.
Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku:
• miejsce pracy: Centrum 3.0 –
Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1
(II piętro, brak windy),
• warunki pracy: praca w budynku
niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca
w pozycji siedzącej, praca przy komputerze z monitorem ekranowym
powyżej 4 godziny dziennie,
• umowa o pracę na 1 etat w równoważnym systemie czasu pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej
gods.gliwice.pl),
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• oświadczenia (do pobrania na
stronie internetowej gods.gliwice.pl),
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• zgoda na przetwarzanie danych
osobowych (do pobrania na stronie internetowej gods.gliwice.pl).
List motywacyjny, CV, oświadczenia
kandydata oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinny być
własnoręcznie podpisane. Wszystkie
dokumenty zawarte w ofercie muszą
być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku
obcym powinny zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 czerwca 2022 r.
do godz. 12.00:
• osobiście w siedzibie Centrum 3.0
przy ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem operatora
pocztowego (decyduje data
wpływu do siedziby Centrum 3.0),
• drogą elektroniczną, pod warunkiem, że korespondencja
będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub za pośrednictwem platformy
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych
dokumentów. Za datę wpływu
uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez
system e-PUAP.
Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandydatami odbędą się
27 czerwca – 8 lipca 2022 r.
O dokładnych godzinach rozmów
kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu:
32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane
dla pracownika realizującego wyżej
opisany zakres zadań to zastępca
głównego księgowego.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko
adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata
wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282
z późn. zm.):
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandydata podlegają
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. imię, nazwisko
oraz miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego),
• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu
na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych
stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów
spełniających wymagania niezbędne oraz w największym
stopniu spełniających wymagania dodatkowe (kandydat, który
zamierza skorzystać z powyższego
uprawnienia, zobowiązany jest do
złożenia, wraz z dokumentami,
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność).
W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
nie przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych
dokumentach aplikacyjnych będą
przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów
ubiegających się o zatrudnienie jest
dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego
Ośrodka Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze jest dostępny na
stronie gods.gliwice.pl w zakładce
pliki do pobrania.

nabór nr KD.210.33.2022.IR-4
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Remontów
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracowników
będzie należało:
1. Współuczestniczenie w planowaniu
i przygotowywaniu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji.
2. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowych przy udzielaniu zamówień
publicznych związanych z realizacją
zadań inwestycyjnych i remontowych.
3. Nadzór nad realizacją umów na prace
projektowe i roboty budowlane.
4. Współuczestniczenie w weryfikacji
pozyskanych przez Wydział Inwestycji
i Remontów dokumentacji projektowych.
5. Współuczestniczenie w czynnościach
nadzoru dla prowadzonych przez
Wydział Inwestycji i Remontów zadań
inwestycyjnych i remontowych.
6. Współuczestniczenie w prowadzeniu
spraw związanych z zewnętrznym dofinansowaniem zadań inwestycyjnych.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, elektrotechnika, inżynieria
elektryczna, elektroenergetyka lub średnie techniczne zakończone uzyskaniem
tytułu technika budownictwa lub technika
z zakresu: elektrotechniki, inżynierii elektrycznej, elektroenergetyki (potwierdzone
kserokopią dokumentu poświadczającego
posiadane wykształcenie).
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Brak orzeczenia zakazu zajmowania
stanowiska lub wykonywania zawodu
lub pracy w organach i instytucjach
samorządu terytorialnego.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Znajomość przepisów ustawy z 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU
z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
Wymagania dodatkowe
1. Posiadanie uprawnień budowlanych
(potwierdzone kserokopią dokumentu
poświadczającego spełnienie wymagania) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiednio:
• konstrukcyjno-budowlanej, lub
• inżynieryjnej drogowej, lub
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
2. Przynależność do Izby Inżynierów
Budownictwa (potwierdzone kserokopią zaświadczenia o przynależności
do Branżowej Izby Inżynierów).
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• samodzielność, umiejętności analityczne, komunikatywność, umiejętność
pracy w zespole, bezstronność.
Informacja o warunkach pracy na stanowiskach
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21
(na V piętrze).
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość
do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni,
telefoniczny, e-mailowy).
6. Praca na wysokości powyżej 3 m.
7. W zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub wyjazdu poza
stałe miejsce pracy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru naboru,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze
wzorem opublikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia
w plikach do pobrania),
• formularz oświadczeń (zgodnie ze
wzorem opublikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia
w plikach do pobrania).
Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list
motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym
powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do
10 czerwca 2022 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu
Miejskiego w Gliwicach w godzinach
pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (decyduje data
wpływu oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem,
że korespondencja będzie opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem platformy
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę
potwierdzenia przyjęcia dokumentów
przez system e-PUAP.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert każdy
z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną (w korespondencji wysłanej na wskazany w dokumentach aplikacyjnych adres
e-mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie
obowiązywał w czasie trwania naboru.
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów
aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
zostanie opublikowany wykaz numerów
referencyjnych ofert kandydatów zakwalifikowanych do testu merytorycznego.
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą
elektroniczną.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowiska przewidziane
dla pracowników realizujących wyżej opisany zakres zadań to starszy
inspektor.
2. Zatrudnienie nastąpi na stanowiska
adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydatów
wyłonionych do zatrudnienia w wyniku naboru.
3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa
powyżej, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego ogłoszenia
o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych,
przysługuje osobie niepełnosprawnej,
o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania
dodatkowe.
5. Kandydat, który zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w pkt.
4, zobowiązany jest do złożenia, wraz
z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6. Deklaracja dostępności zamieszczona
jest na stronie bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
7. Osoby ze szczególnymi potrzebami
(w rozumieniu przepisów ustawy
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), zakwalifikowane do udziału
w naborze, wymagające szczególnej
formy wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego faktu pracownikowi Wydziału
Kadr, Szkoleń i Płac UM w Gliwicach
niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu
rekrutacyjnym (tel. 32/238-56-50 lub
e-mail: kd@um.gliwice.pl).
8. Dane osobowe zawarte w składanych
dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania
rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach jest Prezydent
Miasta Gliwice.
9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach pod treścią
ogłoszenia w plikach do pobrania.
10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j.
DzU z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostaną opublikowane
imiona, nazwiska oraz miejsca zamieszkania osób wybranych do zatrudnienia
w wyniku przeprowadzonego naboru.

nabór nr KD.210.34.2022.AB-3
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w Wydziale Architektury i Budownictwa
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało:
1. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków nieruchomych na terenie miasta
Gliwice.
2 Współpraca z Miejskim Konserwatorem
Zabytków, w tym:
• przeprowadzanie wizji w terenie,
• przygotowywanie opinii i wniosków
dotyczących zagadnień konserwatorskich dla potrzeb organów samorządowych,
• przygotowywanie opinii oraz wytycznych konserwatorskich do projektów
remontów oraz innych prac budowlanych dla budynków objętych ochroną
konserwatorską oraz innych obiektów
wyszczególnionych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako obiekty zabytkowe,
a także ujętych w Gminnej Ewidencji
Zabytków.
3. Prowadzenie spraw związanych z Gminną
Ewidencją Zabytków w Gliwicach.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: architektura, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, urbanistyka, archeologia
(udokumentowane kserokopią dyplomu).
2. Co najmniej rok doświadczenia zawodowego związanego z ochroną zabytków
(potwierdzone kserokopią dokumentu
poświadczającego prowadzenie własnej
działalności gospodarczej, dokumentami
wystawionymi przez pracodawców lub
zleceniodawców, z których wynika okres
świadczenia pracy i zakres wykonywanych obowiązków).
3. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Brak orzeczenia zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub
pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego.
7. Nieposzlakowana opinia.
8. Znajomość przepisów:
• ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami
(t.j. DzU z 2022 r., poz. 840),
• ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 735 z późn.
zm.),
• ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2351
z późn. zm.).
Wymagania dodatkowe:
• wiedza z zakresu zabytków nieruchomych
miasta Gliwice,
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
• ukończone studia podyplomowe z zakresu ochrony zabytków (udokumentowane
kserokopią świadectwa ukończenia studiów podyplomowych).
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• umiejętność pracy w zespole, pozytywne
podejście do klienta, zorientowanie na
rezultaty pracy, samodzielność.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1. Praca w budynku Urzędu Miejskiego
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 (na
V piętrze).
2. Praca z monitorem ekranowym powyżej
połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Obsługa urządzeń biurowych.
4. Praca w pomieszczeniu klimatyzowanym.
5. Stały dopływ informacji i gotowość do
udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni, telefoniczny,
e-mailowy).
6. Praca na wysokości 1–3 m (istnieje konieczność używania drabiny w związku
z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami).
7. Praca z dużą ilością dokumentacji.
8. Praca w stresie.
9. Praca pod presją czasu.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru
naboru,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz wymagane doświadczenie zawodowe,
• kwestionariusz osobowy (zgodnie ze
wzorem opublikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia
w plikach do pobrania),
• formularz oświadczeń (zgodnie ze
wzorem opublikowanym w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia
w plikach do pobrania).

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list
motywacyjny powinny być własnoręcznie
podpisane.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie
muszą być sporządzone w języku polskim
w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do
15 czerwca 2022 r.:
• osobiście w biurze podawczym Urzędu
Miejskiego w Gliwicach w godzinach
pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
44-100 Gliwice (decyduje data wpływu
oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że
korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do
korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę wpływu
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia
dokumentów przez system e-PUAP.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod numerem
telefonu 32/238-56-50.
Po upływie terminu składania ofert każdy
z kandydatów otrzyma drogą elektroniczną
(w korespondencji wysłanej na wskazany
w dokumentach aplikacyjnych adres e-mailowy) informację o nadanym numerze referencyjnym oferty, który będzie obowiązywał
w czasie trwania naboru.
Po dokonaniu weryfikacji dokumentów aplikacyjnych w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach zostanie opublikowany wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów zakwalifikowanych do
testu merytorycznego.
Informacja o terminie testu merytorycznego zostanie podana kandydatom drogą
elektroniczną.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko przewidziane dla
pracownika realizującego wyżej opisany
zakres zadań to główny specjalista.
2. Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji
posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru.
3. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
4. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze był
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
5. Kandydat, który zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w pkt.
4, zobowiązany jest do złożenia, wraz
z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6. Deklaracja dostępności zamieszczona jest
na stronie bip.gliwice.eu/dostepnosc-informacji.
7. Osoby ze szczególnymi potrzebami
(w rozumieniu przepisów ustawy
z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami), zakwalifikowane do udziału w naborze, wymagające szczególnej formy
wsparcia, proszone są o zgłoszenie tego
faktu pracownikowi Wydziału Kadr, Szkoleń i Płac UM w Gliwicach niezwłocznie po
otrzymaniu zaproszenia do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (tel. 32/238-56-50 lub e-mail: kd@um.gliwice.pl).
8. Dane osobowe zawarte w składanych
dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych
osobowych kandydatów ubiegających
się o zatrudnienie w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach jest Prezydent Miasta Gliwice.
9. Regulamin naboru jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod treścią ogłoszenia
w plikach do pobrania.
10. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j.
DzU z 2022 r., poz. 530) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach zostanie opublikowane imię,
nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku
przeprowadzonego naboru.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracowników gospodarczych
w Dziale Zieleni
w pełnym wymiarze czasu pracy
Liczba etatów: 2.
Termin zatrudnienia: od zaraz do
31 sierpnia 2022 r.
Minimalne oczekiwania:
• posiadanie wiedzy i umiejętności wykonywania prac przy
pielęgnacji i sadzeniu roślin,
• umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane kobiety.
Do podstawowych obowiązków
pracownika na ww. stanowisku
będzie należało m.in.:
• pielęgnacja kwietników, skupin,
żywopłotów (odchwaszczanie,
podlewanie, sadzenie roślin),
• czynności związane z utrzymaniem czystości na terenach
zieleni,
• grabienie, prace załadunkowe
i porządkowe.
Oferty należy składać w Dziale
Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych w Gliwicach
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c
(tel. 32/335-04-35) lub na adres

e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie do 15 czerwca 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1000)”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych
będą przetwarzane na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd
Usług Komunalnych w Gliwicach,
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie
możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych
ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku
konserwatora – elektryka
w krytej pływalni MEWA
w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• uprawnienia do obsługi sieci
elektrycznych do 1 kV (SEP),
• dyspozycyjność (praca zmianowa według harmonogramu),
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność,
samodzielność, umiejętność
pracy w zespole.
Mile widziane:
• staż pracy na podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków
pracownika będzie należało m.in.:
• czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń
technicznych,
• bieżąca konserwacja i naprawa
urządzeń oraz sprzętu na terenie obiektu,
• stała ochrona budynków i pomieszczeń oraz terenu obiektu,
• obsługa klientów korzystających z szatni,
• wykonywanie prac porządkowych na terenie krytej pływalni
i przed obiektem.
Oferty należy składać w Dziale
Spraw Pracowniczych i Organi-

zacyjnych Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych w Gliwicach
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c
(tel. 32/335-04-35) lub na adres
e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. DzU
z 2018 r., poz. 1000)”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych
będą przetwarzane na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd
Usług Komunalnych w Gliwicach,
reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą
rozpatrywane. Zastrzegamy sobie
możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych
ofert nie odsyłamy.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni 2 osoby na podstawie
umowy-zlecenie do prac
porządkowych na terenie targowiska
przy ul. Lipowej i Giełdy Samochodowej w Gliwicach
Okres zatrudnienia: od zaraz do
31 grudnia 2022 r.
Wymagania:
• ukończenie 18 lat, pracowitość, uczciwość, rzetelność,
sumienność, elastyczność,
chęć do pracy.
Do podstawowych czynności
zleceniobiorcy będzie należało:
1. otwieranie i zamykanie bram
wjazdowych,
2. zbieranie i sprzątanie odpadów
(śmieci), segregacja i składo-

wanie ich w wyznaczonych
miejscach,
3. zamiatanie alejek, placów, okolicy bram wjazdowych itp.,
4. grabienie liści, trawy itp.,
5. odśnieżanie bram wjazdowych.
Osoby zainteresowane proszone
są o bezpośredni kontakt z kierownikiem obiektu w biurze Giełdy
Samochodowej w Gliwicach lub
telefoniczne: 32/331-21-24 lub
32/335-61-58.

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów S.A. w Gliwicach
zatrudni:
operatora z uprawnieniami do obsługi
walca drogowego (wszystkie typy) z doświadczeniem.
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
prowadzenia rekrutacji”
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego
przepływu takich danych – RODO).

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach

 dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 26 maja 2022 r.

● spawacz

wykształcenie zawodowe; mile
widziani kandydaci z doświadczeniem zawodowym, jak i absolwenci
szkół zawodowych; spawanie jedną
z poniższych metod: MAG, MIG,
TIG, elektrodą; zakres obowiązków:
spawanie w zakresie posiadanych
uprawnień; miejsce pracy: Knurów;

● kierownik robót 
budowlanych
wykształcenie: min. średnie techniczne, budowlane; doświadczenie
mile widziane; prawo jazdy kat. B;
umiejętność czytania rysunku technicznego i projektów; zakres zadań:
sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi,
organizacja robót; jedna zmiana;
miejsce pracy: teren Śląska;

● blacharz samochodowy

wykształcenie zawodowe branżowe; doświadczenie zawodowe;
prawo jazdy kat. B; jedna zmiana;
miejsce pracy: Żernica;

● ślusarz

wykształcenie zawodowe; oferta
także dla osób chętnych do przyuczenia; mile widziana umiejętność
czytania rysunku technicznego; zakres obowiązków: prace ślusarskie,
wykonywanie prac zgodnie z prze-

pisami BHP; dwie zmiany; miejsce
pracy: Gliwice;

● asystentka 
stomatologiczna/higienistka
wykształcenie średnie kierunkowe;
mile widziane doświadczenie na
ww. stanowisku; zakres obowiązków: prowadzenie elektronicznej
dokumentacji medycznej, przygotowywanie gabinetu do pracy i czynna
asysta przy zabiegach; wymiar etatu
do uzgodnienia, dwie zmiany; miejsce pracy: Gliwice; osoby z Ukrainy
także mile widziane;

● konserwator – elektryk

wykształcenie min. zawodowe; doświadczenie zawodowe; uprawnienia
SEP do 1 kV; dyspozycyjność (praca
zmianowa wg harmonogramu), dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność,
umiejętność pracy w zespole; zakres
obowiązków: czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń
technicznych, bieżąca konserwacja
i naprawa urządzeń oraz sprzętu
na terenie obiektu, stała ochrona budynków i pomieszczeń oraz
terenu obiektu, obsługa klientów
korzystających z szatni, wykonywanie prac porządkowych na terenie
krytej pływalni i przed obiektem; trzy
zmiany; miejsce pracy: Gliwice, kryta
pływalnia MEWA.

Osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,
pl. Inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.
Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego
Urzędu Pracy w Gliwicach gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko pracownika
ds. eksploatacyjnych (Nr ref. 2/PK/2022)
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
• ewidencja zasobów i prowadzenie
dokumentacji,
• przygotowanie umów dzierżawy,
• przeprowadzanie wizji lokalnych,
odczyty i plombowanie wodomierzy,
• rozliczanie wody i kanalizacji,
• realizacja uchwał i wniosków dotyczących działu eksploatacji, zawartych
w protokołach zebrań wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie ewidencji pustostanów,
• przygotowywanie spraw związanych
z regulacją prawną lokalu,
• wystawianie zleceń, weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane
wyższe,
• wysoka kultura osobista,
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
• znajomość pakietu MS Office (w tym
znajomość Excel),
• sumienność, pracowitość i kreatywność,
• odporności na stres.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie
aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres kadry@zbmgliwice.pl,
z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko
ds. eksploatacyjnych”, w terminie do
17 czerwca 2022 r.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000)”.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisku
ogrodnika – kierowcy w Palmiarni przy
ul. Fredry 6, w pełnym wymiarze czasu pracy
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• dyspozycyjność (praca również
w weekendy),
• brak przeciwwskazań do pracy na
wysokości powyżej 3 metrów,
• prawo jazdy kat. B,
• umiejętność pracy w zespole,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku – umiejętność obsługi sprzętu mechanicznego
(ciągnik, kosiarka),
• zdolność do wykonywania zabiegów
fitosanitarnych (opryski).
Mile widziane:
• wykształcenie: ogrodnicze, rolnicze
lub pokrewne,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.
Do podstawowych obowiązków pracownika na ww. stanowisku będzie należało pielęgnowanie roślin na terenie
Palmiarni i parku Chopina.
Oferty należy składać w Dziale Spraw
Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych
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w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) lub na adres e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie
do 15 czerwca 2022 r.
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2018 r.,
poz. 1000)”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych
dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych
osobowych kandydatów ubiegających
się o zatrudnienie jest Miejski Zarząd
Usług Komunalnych w Gliwicach, reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość
kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

nr naboru: ZDM-KP.110.1.17.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – INFORMATYK,
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m. in.
1. Nadzór nad systemami informatycznymi Zarządu Dróg Miejskich.
2. Administrowanie aplikacjami wspierającymi pracę Zarządu Dróg Miejskich.
3. Administrowanie siecią komputerową
Zarządu Dróg Miejskich.
4. Zapewnienie ciągłości działania sprzętu
informatycznego, aplikacji oraz wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.
5. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w sieci teleinformatycznej i systemach teleinformatycznych ZDM.
6. Uczestnictwo w organizacji i prowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych oraz w dokonywaniu zakupów poza ustawą – Prawo
zamówień publicznych.
7. Udzielanie pomocy pracownikom Zarządu Dróg Miejskich w zakresie technologii informatycznych, prowadzenie
szkoleń i instruktaży.
8. Bieżące tworzenie dokumentacji obecnych i przyszłych rozwiązań.
9. Reprezentowanie ZDM przed innymi
jednostkami w sprawach informatycznych.
1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe techniczne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera
lub magistra inżyniera o kierunku:
informatyka (udokumentowane kserokopią dyplomu).
1.2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych.
1.3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
1.4. Prawo jazdy kat. B.
1.5. Znajomość języka angielskiego
w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.
1.6. Posiadanie wiedzy zapewniającej
obsługę informatyczną i utrzymanie
ciągłości pracy systemów informatycznych oraz stanowisk pracy wyposażonych w komputery.
1.7. Znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne wraz
z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,
minimalnych ram dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
1.8. Znajomość na poziomie administrowania systemami informatycznymi
w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa Firewall
w szczególności bramy bezpieczeństwa internetowego Check
Point,
c) systemy operacyjne (Windows
Server 2008/2012/2016 oraz
Windows 10),
d) administrowanie domeną Microsoft Active Directory oraz dystrybucją poprawek dla serwerów
i stacji końcowych,
e) pakiety biurowe (Microsoft Office,
Open Office),
f) środowisko maszyn wirtualnych
VMware vSphere ESXi 6.7 / 7.0,
g) biurowy sprzęt peryferyjny.
2. Wymagania pożądane (preferowane –
podlegające ocenie w ramach końcowej
prezentacji kandydatów)
2.1. Znajomość przepisów prawa z zakresu
informatyzacji podmiotów publicznych (ustawy o dostępie do informacji
publicznej, ustawy o ochronie danych
osobowych, Kodeksu postępowania
administracyjnego).
2.2. Znajomość obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 / 2012 / 2014.
2.3. Znajomość działania i konfiguracji
systemów RCP.
2.4. Znajomość central telefonicznych
Panasonic.
2.5. Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych ECDL.
2.6. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
2.7. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
2.8. Znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność
rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu
problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację
wyznaczonych celów, wysoka kultura
osobista, odporność na stres.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31
(dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, II piętro).
4.2. Praca w systemie zmianowym.
4.3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy.

4.4. Praca na wysokości powyżej 3 m.
4.5. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy.
4.6. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
4.7. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
4.8. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
4.9. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni.
5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na
stronie www.zdm.gliwice.pl
w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do
24 czerwca 2022 r. do godz. 14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach
oznaczonych wyłącznie numerem
naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje
data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili
złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat 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 wraz z godziną testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej
zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl w zakładce
NABORY wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone
w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi 27 czerwca 2022 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:
29 czerwca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie przekroczył
6%.
6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa
powyżej, w miesiącu poprzedzającym
datę publikacji niniejszego ogłoszenia
o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie
pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz
w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia, wraz
z dokumentami, kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
6.4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530)
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe
osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
6.7. Oferty niekompletne i/ lub zawierające niepodpisane dokumenty nie będą
rozpatrywane.
6.8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.
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OGŁOSZENIA
OFERTY PRACY
nr naboru: ZDM-KP.110.1.16.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem ulic na terenie miasta
Gliwice.
2. Przekazywanie, kontrola i odbiór pasa drogowego na czas prowadzenia
robót niezwiązanych z gospodarką
drogową, umieszczaniem obiektów
budowlanych, urządzeń infrastruktury
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz na prawach wyłączności.
3. Przygotowywanie i wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, na
podstawie wydanego upoważnienia,
decyzji administracyjnych na zajęcie
pasa drogowego dla ww. celu wraz z ich
rozliczeniem.
4. Przygotowywanie i wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, na
podstawie wydanego upoważnienia,
decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii występujących na
urządzeniach infrastruktury technicznej
niezwiązanej z potrzebami zarządzania
pasem drogowym wraz z ich rozliczeniem.
5. Prowadzenie nadzoru nad robotami na
terenie dróg wewnętrznych należących
do Gminy Gliwice, określanie warunków ich prowadzenia i odtworzenia
terenu.
6. Przekazywanie terenu, kontrola przebiegu robót i odbiór pasa drogowego
po ich zakończeniu.
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia
wykonywania prac bez decyzji administracyjnej lub poza terminem jej
ważności, przygotowanie i wydawanie
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
na podstawie wydanego upoważnienia,
decyzji orzekających (w razie naruszenia) o przywróceniu pasa drogowego
do stanu pierwotnego oraz naliczanie
opłat karnych za samowolne zajęcie pasa drogowego, wraz z ich rozliczeniem.
8. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu
prowadzonych spraw.
9. Prowadzenie rejestru wydawanych
decyzji.
1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe techniczne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera o kierunku:
budownictwo, drogownictwo, transport (udokumentowane kserokopią
dyplomu) lub wykształcenie wyższe
techniczne i 2-letnie doświadczenie
na podobnym stanowisku lub w wykonawstwie drogowym, lub średnie
techniczne oraz co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku lub w wykonawstwie drogowym.
Preferowana specjalizacja z zakresu:
dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej, konstrukcji budowlanych
i inżynierskich, inżynierii lądowej,
inżynierii ruchu.
1.2. Pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
1.3. Niekaralność za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane –
podlegające ocenie w ramach końcowej
prezentacji kandydatów)
2.1. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
2.2. Znajomość przepisów dotyczących
wydawania decyzji administracyjnych.
2.3. Znajomość ustaw: o samorządzie
gminnym, o pracownikach samorządowych, o drogach publicznych,
Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie.
2.4. Umiejętność redagowania pism urzędowych.
2.5. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
2.6. Mile widzialne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub
w wykonawstwie lub w projektowaniu.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej
współpracy z zespołem realizacyjnym,
aktywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista,
odporność na stres.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 (dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, parter) i na terenie miasta
Gliwice.
4.2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy.
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4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy.
4.4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
4.5. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrznego
(kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
4.6. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
4.7. Wymagana umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
i kwalifikacje.
5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są dostępne na
stronie zdm.bip.gliwice.eu w zakładce
NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do
10 czerwca 2022 r. do godz. 14.30 w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach
oznaczonych wyłącznie numerem
naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili
złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat 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 kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.zdm.gliwice.
pl w zakładce NABORY wraz z wykazem
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne
określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 13 czerwca 2022 r.
Planowany termin testu merytorycznego
i rozmowy kwalifikacyjnej: 15 czerwca
2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do
uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego
lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie przekroczył
6%.
6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze jest niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk
urzędniczych, przysługuje osobie
niepełnosprawnej, o ile znajduje się
w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe.
6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia, wraz
z dokumentami, kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
6.4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 oraz pod ogłoszeniem o naborze opublikowanym
na www.zdm.gliwice.pl.
6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j.
DzU z 2022 r., poz. 530) publikacji
w Biuletynie Informacji Publicznej
podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.
6.7. Oferty niekompletne i/lub zawierające
niepodpisane dokumenty nie będą
rozpatrywane.
6.8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami
referencyjnymi dzień naboru.

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.15.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
do Referatu kontroli zarządczej
w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu)
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.
1. Projektowanie rozwiązań organizacyjnych usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej.
2. Koordynowanie działań, przedkładanie wniosków oraz prowadzenie
dokumentacji w zakresie:
• ustalania zadań, celów i mierników,
• zarządzania ryzykiem,
• analizy wyników monitorowania
stopnia realizacji celów i zadań,
• przeprowadzania samooceny
kontroli zarządczej.
3. Przegląd funkcjonowania systemu
kontroli zarządczej w zakresie:
• jego zgodności z obowiązującymi przepisami, procedurami,
standardami i wytycznymi,
• aktualności dokumentów wykorzystywanych do zarządzania
jednostką (takich jak zakresy
czynności, upoważnienia, regulacje wewnętrzne),
• spójności regulacji wewnętrznych z obowiązującymi przepisami,
• przestrzegania obowiązujących
przepisów i procedur,
• skuteczności wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych oraz ustanowionych
mechanizmów kontroli.
4. Gromadzenie i nadzór nad dokumentacją zewnętrznych kontroli
i audytów przeprowadzanych
w ZDM.
5. Monitorowanie terminowości
spraw prowadzonych przez ZDM,
zakończonych wydaniem decyzji
administracyjnych.
6. Wykonywanie zleconych przez
kierownika jednostki czynności
kontrolnych i doradczych (w szczególności w formie analiz i opinii).
7. Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, w tym szkoleń pracowników z ochrony danych.
8. Prowadzenie rejestrów:
• upoważnień i pełnomocnictw
wystawianych pracownikom
ZDM,
• wewnętrznych regulacji organizacyjnych,
• związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych
osobowych.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku
związanym z kontrolą zarządczą,
zwłaszcza na stanowiskach w sektorze finansów publicznych.
3. Pełna zdolność do czynności
prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Niekaralność
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Bardzo dobra znajomość obsługi
komputera, w tym programów
WORD i Excel.
5. Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość zakresu działalności
statutowej Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
2. Znajomość ustaw, m.in. o samorządzie gminnym, o pracownikach
samorządowych, o drogach publicznych, o finansach publicznych,
Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność
w rozwiązywaniu problemów,
samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność,
odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność
na stres.
Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31
(dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, I piętro).
2. Praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.
4. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą

klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz
telefoniczny).
5. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia
są dostępne na stronie zdm.bip.
gliwice.eu w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 3 czerwca 2022 r. do godz. 14.30
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach,
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy
składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych wyłącznie
numerem naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie
oznaczonym numerem naboru
– decyduje data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat 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 kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl
w zakładce NABORY wraz z wykazem
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 6 czerwca 2022 r.
Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:
9 czerwca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani
indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym 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 urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia,
wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie
Dróg Miejskich w Gliwicach jest
dostępny w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31
oraz pod ogłoszeniem o naborze
opublikowanym na www.zdm.
gliwice.pl.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu
procesu rekrutacji podlegają
zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530)
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty
nie będą rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony
wraz z numerami referencyjnymi
dzień naboru.

Nr naboru: ZDM-KP.110.1.14.2022
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie powierzonych zadań
w zakresie planowania, analizowania, koordynowania i kontrolowania
na etapie dokumentacji projektowej
oraz robót inwestycyjnych, w tym
przygotowywanie materiałów technicznych oraz opisów przedmiotu
zamówienia do przeprowadzenia
postępowań przetargowych.
2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń
finansowych prowadzonych zadań,
kontrola zgodności realizacji prac
budowlanych z przyjętym przez
inwestora harmonogramem, zatwierdzenie harmonogramów prac
budowlanych.
4. Nadzór nad terminami i udział
w odbiorach robót oraz przeglądach
technicznych w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy
realizacji robót naprawczych.
5. Prowadzenie czynności związanych
ze sporządzeniem i rozliczeniem inwestycji w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka
trwałego PT.
6. Wystąpienia o przyznanie dofinansowań inwestycji i ich rozliczanie.
7. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, pisma, zapytania i wnioski
radnych, urzędów, instytucji oraz
mieszkańców.
8. Współpraca z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i referatami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
9. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z realizacją inwestycji.
1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone
uzyskaniem tytułu inżyniera lub
magistra inżyniera o kierunku:
inżynieria lądowa, budownictwo lub inny kierunek związany
z projektowaniem i budową dróg
(udokumentowane kserokopią
dyplomu). Preferowana specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad,
budownictwa komunikacyjnego,
inżynierii drogowo-kolejowej,
konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynierii lądowej.
1.2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w bezpośrednim uczestnictwie
w procesie budowlanym jako wykonawca, nadzór lub zamawiający,
związanym z realizacją robót budowlanych branży drogowej lub
pokrewnej.
1.3. Pełna zdolność do czynności
prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych. Niekaralność
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane
– podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Mile widziane
uprawnienia w specjalności drogowej lub branży pokrewnej – 2 etaty.
2.2. Znajomość zakresu działalności statutowej Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
2.3. Znajomość procedur uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie
robót.
2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do
wykonywania czynności na przedmiotowym stanowisku, w szczególności: o samorządzie gminnym,
o pracownikach samorządowych,
o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych, o finansach
publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie,
Prawa zamówień publicznych.
2.5. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
2.6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność
rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność w rozwiązywaniu
problemów, samodzielność, zaangażowanie, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację
wyznaczonych celów, wysoka kultura
osobista, odporność na stres.
4. Informacja o warunkach pracy na
danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31
(dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, I piętro) i na
terenie miasta Gliwice.
4.2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy.
4.4. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.
4.5. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz
telefoniczny).
4.6. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie zdm.bip.gliwice.
eu w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 3 czerwca 2022 r. do godz. 14.30
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych wyłącznie numerem naboru,
b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych
kandydat 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 kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz
z wykazem numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 6 czerwca 2022 r.
Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:
8 czerwca 2022 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%.
6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze jest niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile
znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających
wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających
wymagania dodatkowe.
6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia,
zobowiązany jest do złożenia, wraz
z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6.4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 oraz pod
ogłoszeniem o naborze opublikowanym na www.zdm.gliwice.pl.
6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2022 r., poz. 530)
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
6.7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty
nie będą rozpatrywane.
6.8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony
wraz z numerami referencyjnymi
dzień naboru.
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OGŁOSZENIA
KOMUNIKATY
Gliwice – miasto na
prawach powiatu,
44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 21, NIP: 631-10-06-640,
w imieniu którego działa jako Pełnomocnik:

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach,
ul. Rybnicka 47, Gliwice 44-100,
zawiadamia o ogłoszeniu w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) pn.:

„Budowa sieci wod.-kan. z retencją
wód na terenie Gliwickiego Obszaru
Gospodarczego, pozwalająca na rozwój
usług oraz zabudowy mieszkaniowej”
– znak sprawy PU/1/2022.

NIERUCHOMOŚCI

Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach,
ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia:
o ogłoszeniu przetargu z publikacją ogłoszenia,
organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

budowę przyłączy ciepłowniczych
na terenie miasta Gliwice – 6 zadań
inwestycyjnych.
Termin składania ofert: 6 czerwca 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2022 r. o godz. 11.01
o ogłoszeniu przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem, organizowanego wg procedur określonych
Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na

dostawę ciepłomierzy i wodomierzy.

Termin składania ofert: 22 czerwca 2022 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2022 r. o godz. 10.00

Termin składania ofert: 7 czerwca 2022 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 7 czerwca 2022 r. o godz. 11.01

Pełna treść dostępna na
www.pwik.gliwice.pl

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

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 Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.:

„Ochrona osób i mienia PWiK
Sp. z o.o. w Gliwicach” – znak sprawy
PO/12/2022.
Termin składania ofert: 3 czerwca 2022 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 3 czerwca 2022 r. o godz. 10.00

Pełna treść dostępna na
www.pwik.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 11,
zawiadamia o ogłoszeniu zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie podstawowym bez
przeprowadzania negocjacji, na

budowę schroniska dla bezdomnych mężczyzn
przy ul. św. Brata Alberta 63 w Gliwicach.
Termin składania ofert: 8 czerwca 2022 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2022 r. o godz. 9.15

Szczegółowe informacje dostępne na stronie
prowadzonego postępowania: miniportal.uzp.
gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu
Inwalidów Wojennych 12 zostały podane
do publicznej wiadomości nw. wykazy:
1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 299/2022, 312–315/2022 do 10 czerwca
2022 r.,
• nr 275/2022, 305/2022, 311/2022,
316–318/2022, 321–324/2022
do 13 czerwca 2022 r.,
• nr 297/2022, 326–331/2022, 333/2022
do 15 czerwca 2022 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
zgm-gliwice.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/
Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do
nieruchomości umieszczonych w wykazach.

LOKALE
NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
 UL. HARCERSKA 9,
lokal nr 3

Cena wywoławcza nieruchomości:
231 300,00 zł

 UL. WYSZYŃSKIEGO 14B,
lokal nr 22

Cena wywoławcza nieruchomości:
134 500,00 zł

 UL. KACZYNIEC 17,
lokal nr 3

Cena wywoławcza nieruchomości:
157 200,00 zł

 UL. GRODOWA 18,
lokal nr 6

Cena wywoławcza nieruchomości:
209 400,00 zł

 UL. KOPERNIKA 71,
lokal nr 26

Cena wywoławcza nieruchomości:
93 100,00 zł

 UL. SKARBNIKA 35,
lokal nr 8

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

Informacja
o przetargach ogłoszonych
przez Prezydenta Miasta
Gliwice, których
organizatorem jest
Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej

Cena wywoławcza nieruchomości:
104 400,00 zł

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
na parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do
publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do sprzedaży, stanowiące własność Miasta
Gliwice:
• wykaz nr 94/2022 do 8 czerwca 2022 r.
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność
Miasta Gliwice:
• wykaz nr 92/2022 do 9 czerwca 2022 r.,
• wykaz nr 98/2022 do 9 czerwca 2022 r.
Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty / Wykazy
nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

 UL. WĘGLOWA 40,
lokal nr 3

Cena wywoławcza nieruchomości:
156 000,00 zł

 UL. MARZANKI 9,
lokal nr 7

Cena wywoławcza nieruchomości:
93 400,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 27,
lokal nr 6

Cena wywoławcza nieruchomości:
326 900,00 zł

UŻYTKOWE
 UL. ZYGMUNTA
STAREGO 34, lokal nr I

Cena wywoławcza nieruchomości:
977 400,00 zł

 UL. DZIEWANNY 3A,
lokal nr I

Cena wywoławcza nieruchomości:
46 000,00 zł

 UL. ZWYCIĘSTWA 1,
lokal nr XX

Cena wywoławcza nieruchomości:
308 200,00 zł

 AL. KORFANTEGO 6,
lokal nr III
oferuje do wynajęcia plac
do składowania naczep
samochodowych lub materiałów
budowlanych o powierzchni 7462 m2
w doskonałej lokalizacji
(blisko skrzyżowania DTŚ i DK 88).
Plac znajduje się na terenie ogrodzonym przy
ul. Portowej 28, częściowo oświetlonym, chronionym 24/7 i monitorowanym. Przy wjeździe na
plac znajduje się przyłącze wody i prądu.

Cena wywoławcza nieruchomości:
894 150,00 zł

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
• Terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,
ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,
tel. 32/301-84-84
lub e-mail: marketing@scl.com.pl

DO WYNAJĘCIA OD ZARAZ
lokale użytkowe na prowadzenie działalności gospodarczej:
• lokale
dostosowane
do potrzeb biura,
Lp.
1.
2.
3.
4.

• ogrzewanie
c.o. miejskie,
• bieżąca woda,

• profesjonalny
zarządca
nieruchomości,

• atrakcyjna
oferta cenowa.

adres
powierzchnia/piętro liczba pomieszczeń cena za m2 + VAT
11 zł
ul. Zwycięstwa 13 – UWS/10d 42,03 m2/III piętro 2 pomieszczenia
11 zł
ul. Zwycięstwa 13 – UWS/10h 29,57 m2/III piętro 2 pomieszczenia
11 zł
ul. Zwycięstwa 13 – UWS/10m 12,31 m2/III piętro 1 pomieszczenie
3 pomieszczenia
23 zł
ul. Mikołowska 21/U2
45,29 m2/parter

Zainteresowanych niniejszą ofertą prosimy o kontakt z Działem Zasobów Własnych ZBM I TBS,
44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11, tel. 32/33-92-937/969, 506-494-316.
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 UL. PSZCZYŃSKA 133,
lokal nr III

Cena wywoławcza nieruchomości:
713 100,00 zł

 UL. SOPOCKA 6,
lokal nr 2b

Cena wywoławcza nieruchomości:
207 400,00 zł

 UL. SOPOCKA 6,
lokal nr 2c

Cena wywoławcza nieruchomości:
139 600,00 zł

 UL. WITKIEWICZA 1,
lokal nr I

Cena wywoławcza nieruchomości:
129 500,00 zł

Szczegółowe informacje
na temat lokali
dostępne są na
www.zgm-gliwice.pl
oraz pod numerami
tel. 32/338-39-53,
32/338-39-69.
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest
także na bip.gliwice.eu w dziale
Ogłoszenia i komunikaty / Sprzedaż
nieruchomości i przetargi na
wysokość czynszu.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta
Miasta Gliwice, których organizatorem jest
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
III ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności części nieruchomości obejmującej:

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku
VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Termin przetargu: 20 czerwca 2022 r.,
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 137 000,00 zł

• położonej w Gliwicach
w rejonie ul. Jagodowej
i ul. Oświęcimskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr
GL1G/00078993/1, oznaczonej jako działka nr 134,
obręb Kuźnica, stanowiącej
własność Skarbu Państwa,
użytek Ba – tereny przemysłowe, pow. 0,1597 ha.

• niezabudowaną działkę nr
263/2 o pow. 0,0772 ha,
obręb Bojków, zapisaną
w księdze wieczystej nr
GL1G/00036903/8. Przedmiotowa działka położona
jest w Gliwicach przy ul. Knurowskiej i stanowi własność
Miasta Gliwice.

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku
VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 13 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 czerwca
2022 r.
------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości:

• prawo własności nieruchomości obejmującej działkę
nr 39, obręb Zatorze, o pow.
gruntu 0,0510 ha, zabudowaną budynkami o numerach
ewid. 84, 91 i 101, poł. przy
ul. Świętojańskiej 13 w Gliwicach, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
GL1G/00029435/4.
Termin przetargu: 22 czerwca 2022 r.,
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości:
480 000,00 zł brutto

zwolnienie od 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 2021 r., poz. 685 z późn. zm.

Wadium: 48 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 czerwca
2022 r.
------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako:

• niezabudowana działka nr
323 o pow. 0,1580 ha, obręb Ostropa Północ, zapisanej w księdze wieczystej nr
GL1G/00039105/5. Przedmiotowa działka położona
jest w Gliwicach przy ul. Tokarskiej i stanowi własność
Miasta Gliwice.
Termin przetargu: 27 czerwca 2022 r.,
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 443 000,00 zł

Cena nieruchomości zawiera 23% podatku
VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).

Wadium: 44 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca
2022 r.
------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności części nieruchomości oznaczonej jako:

• niezabudowana działka nr
324 o pow. 0,0770 ha, obręb Ostropa Północ, zapisanej w księdze wieczystej nr
GL1G/00039105/5. Przedmiotowa działka położona
jest w Gliwicach przy ul. Tokarskiej i stanowi własność
Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 czerwca 2022 r.,
o godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 216 000,00 zł

Wadium: 21 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 czerwca
2022 r.
------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości:

Termin przetargu: 28 czerwca 2022 r.,
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieruchomości:
208 680,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. DzU 2021 r., poz. 685
z późn. zm.).

Wadium: 20 868,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 czerwca
2022 r.
------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności części nieruchomości:

• działka nr 539/3, obręb Szo-

biszowice, poł. w Gliwicach,
z KW nr GL1G/00039750/1,
pow. 4,1471 ha, użytek:
RV – grunty orne/0,3516 ha,
Bi – inne tereny zabudowane/3,7955 ha,
• działka nr 540, obręb Szobiszowice, poł. na płd. od
ul. Myśliwskiej w Gliwicach,
z KW nr GL1G/00039749/1,
pow. 0,7934 ha, użytek:
RV – grunty orne,
• działka nr 541, obręb Szobiszowice, poł. przy ul. Myśliwskiej w Gliwicach, z KW
nr GL1G/00046422/5, pow.
0,4234 ha, użytek: RV – grunty
orne.
Łącznie 5,3639 ha.
Termin przetargu: 25 lipca 2022 r.,
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:
12 408 000,00 zł brutto

(cena zawiera podatek VAT w wysokości
23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wadium: 1 240 800,00 zł
Termin wpłaty wadium: 18 lipca
2022 r.
------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności kompleksu,
obejmującego:

• działkę nr 122/1, obręb

Trynek, KWGL1G 00033680/7,
zabudowaną budynkami położonymi przy ul. Pszczyńskiej 48 oraz działki nr 1133/1
i 1133/3, obręb Trynek, KW
GL1G 00033986/2, stanowiącego własność Miasta Gliwice.

Termin przetargu: 27 lipca 2022 r.,
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości
brutto: 950 000,00 zł,

w tym: 825 637,19 zł (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. Dz.U. z 2021 r., poz.
685 z późn. zm.) oraz 124 362,81 zł (23%
podatku VAT zgodnie z ustawą z 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j.
DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Wadium: 95 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 lipca
2022 r.

*Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się
najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu
w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami
towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia
i komunikaty / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem:
msip.gliwice.eu w zakładce 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.

21

OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokale użytkowe położone przy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I PRZETARG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ul. Błogosławionego Czesława 38/U-2,

2. ul. Daszyńskiego 6/U-1, parter, lokal

front, parter, lokal użytkowy o powierzchni 45,60 m2, składający się z 2 pomieszczeń
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie
– brak.Stan techniczny lokalu – dostateczny.
Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 8,50 zł
Wadium: 1163,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

użytkowy o powierzchni 22,64 m2, składający
się z 2 pomieszczeń i wyposażony w instalacje:
wodno-kanalizacyjną, WC – brak, ogrzewanie
– brak. Lokal nie ma niezależnego zasilania
w energię elektryczną. Stan techniczny lokalu –
do remontu. Nieruchomość stanowi własność
Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 9,00 zł
Wadium: 611,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,90 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

1. ul. Błogosławionego Czesława 50/U-1,

2. ul. Pszczyńska 17/U-1, front, parter,

3. ul. Dworcowa 58/U-2, oficyna, parter,
lokal użytkowy o powierzchni 53,00 m ,
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną,
WC – w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu. W nieruchomości
funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
2

Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 1272,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II PRZETARG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------front, parter, lokal użytkowy o powierzchni
16,47 m2, składający się z 1 pomieszczenia
i wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC – brak, ogrzewanie –
brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota
Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 7,50 zł
Wadium: 500,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

lokal użytkowy o powierzchni 90,79 m2,
składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o. etażowe
gazowe. Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 7,50 zł
Wadium: 2043,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

3. ul. Franciszkańskiej 25/U-2, front, par-

ter, lokal użytkowy o powierzchni 37,77 m2,
składający się z 3 pomieszczeń i wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – brak. Stan
techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na
prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2
powierzchni lokalu: 8,00 zł
Wadium: 907,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony
podatek VAT w wysokości 23%.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przyjmowanie oryginałów dokumentów
wymaganych do przystąpienia do przetargu
odbędzie się 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
od godz. 9.00 do godz. 9.30 w pokoju 121
– sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 27 czerwca 2022 r.
(poniedziałek) o godz. 10.00 wg kolejności
adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie
ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie
do 23 czerwca 2022 r. wadium na rachunek
bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski S.A. nr
20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: „Przetarg – adres
licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz
PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na
rzecz której lokal będzie wynajmowany”.
2. Dostarczenie do 23 czerwca 2022 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – lokal użytkowy” do skrzynki
znajdującej się przed drzwiami siedziby
ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta
w godzinach urzędowania spółki,
• pocztą – decyduje data dostarczenie
przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.,
kompletu kserokopii dokumentów:
a) potwierdzenia dowodu wpłaty:
○ z informacją o numerze rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone
wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
○ z informacją o danych personalnych
(imię nazwisko, nr telefonu oraz adres
e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie
brała udział w przetargu;
b) oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytkowego,
treścią regulaminu przetargu oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego
– załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl);
c) oświadczenia o braku zaległości wobec
Miasta Gliwice z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezy-

Zarząd Budynków
Miejskich II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego, 44-100
Gliwice, ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu konkursu ofertowego:
---------------------------------------------------------

Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie
zostaną dopuszczone do licytacji.
Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu
technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w godzinach
urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM
I TBS Sp. z o.o., ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału
w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności
czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek
od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy
przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu
lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, nie podpisze umowy

Zarząd Budynków
Miejskich
II Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego,
44-100 Gliwice,
ul. Warszawska 35b,

1. Na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 5/11 (na IV piętrze) o pow.
55,29 m2.

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu:

2. Na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 5A/11 (na IV piętrze) o pow.
55,29 m2.

Termin przetargu:
8 czerwca 2022 r., godz. 10.00
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 500,00 zł. Dokumenty do przetargu można odebrać
w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Termin składania ofert:
3 czerwca 2022 r. do godz. 12.30
---------------------------------------------------------

Termin składania ofert:
3 czerwca 2022 r. do godz. 12.30
---------------------------------------------------------

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl
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denta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej zbmgliwice.pl);
d) aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS
Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku
zaległości z tytułu najmu/dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc
przed upływem terminu przetargu;
e) aktualnego odpisu z właściwego rejestru
oraz umowy spółki cywilnej, jeśli taką zawarto, albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez ministra właściwego
do spraw gospodarki, wystawionych nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu przetargu;
f) osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności
gospodarczej.
3. Stawienie się, przed rozpoczęciem przetargu,
z oryginałami dokumentów, o których mowa
w pkt. 2 w celu ich weryfikacji.
4. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu
osobistego lub paszportu, a w przypadku
osób działających w imieniu innych osób dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub
z notarialnie poświadczonym podpisem.
5. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą
brać udział w przetargu, pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do organizatora
przetargu w terminie nie późniejszym niż
data wpłaty wadium.

1. I ustnego nieograniczonego
na wysokość stawki czynszu za
najem lokalu użytkowego przy
ul. Gwiazdy Polarnej 54 o pow.
15,93 m2

Pełna treść dostępna na
www.tbs2.pl

najmu w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę
najmu lokalu użytkowego, składa do dyspozycji
organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania
najemca wykonuje we własnym zakresie i na
własny koszt zgodnie z umową najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bądź też wycofania lokalu użytkowego
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu
oględzin 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek):
1. ul. Błogosławionego Czesława 38/U-2,
 godz. 9.00 – 9.15,
2. ul. Błogosławionego Czesława 50/U-1,
 godz. 9.20 – 9.35,
3. ul. Franciszkańska 25/U-2,
 godz. 9.45 – 10.00,
4. ul. Pszczyńska 17/U-1,
 godz. 10.20 – 10.35,
5. ul. Daszyńskiego 6/U-1,
 godz. 10.50 – 11.05,
6. ul. Dworcowa 58/U-2,
 godz. 11.20 – 11.35.
-------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 5 maja 2016 r.); zwanego dalej
rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach 44-100, przy ul. Dolnych Wałów 11,
2. kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych:
tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia,
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom
danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia
ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem
sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania
niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających
z niej rozliczeń,
5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres
trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy,
a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy
wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich
danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych,
7. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy rozporządzenia.

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

Zarząd Dróg
Miejskich w Gliwicach
informuje,
że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, na parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.
eu) został podany do publicznej
wiadomości wykaz zawierający
nieruchomość przeznaczoną do
użyczenia, stanowiącą własność
Gminy Gliwice:
• nr ZDM/17/2022 do 15 czerwca 2022 r.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca:
1. działkę nr 543 o powierzchni 0,2600 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149240/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. działkę nr 21 o powierzchni 0,1627 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149209/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
3. działkę nr 22 o powierzchni 0,0215 ha, ujawnioną w księdze wieczystej
nr GL1G/00149210/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
tj. obszaru o łącznej powierzchni 0,4442 ha.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 543, 21 i 22 na podstawie
określonej w księgach wieczystych. Prawo
użytkowania wieczystego działki nr 543, 21
i 22 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało
ujawnione.
Działki nr 543, 21 i 22 nie są przedmiotem
zobowiązań.
Działki nr 543, 21 i 22 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności
wpisane w działach III ww. ksiąg wieczystych
nie są wykonywane po działkach nr 543, 21 i 22.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna,
materiały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz
usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł
netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy),
tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości
składającej się z działek o numerach 543, 21
i 22 wynosi: 888 400,00 zł (słownie: osiemset
osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych
i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 543,
21 i 22 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi:
1 092 732,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści
dwa złote i zero groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą
będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą
ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdzie-

sięciu tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego
Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer 68 1050
1285 1000 0022 0891 3984, w terminie do
8 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 9 czerwca 2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie
„Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej
podanym terminie oraz złożenie w siedzibie organizatora przetargu pisemnej oferty
o treści określonej w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, do 9 czerwca 2022 r. do
godz. 10.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu
udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej, po uprzedniej prośbie skierowanej
na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od
2 czerwca 2022 r., godz. 8.00, do 8 czerwca
2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16,
tel. 32/33-93-110, faks 32/33-93-117,
ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego
mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.
W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach, obręb Nowe Gliwice, w rejonie ul. Bojkowskiej, obejmująca działkę nr 544
o powierzchni 0,3076 ha, ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149241/4
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 544 na podstawie określonej
w księdze wieczystej. Prawo użytkowania
wieczystego działki nr 544 na rzecz spółki
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
w księdze wieczystej zostało ujawnione.
Działka nr 544 nie jest przedmiotem zobowiązań.
Działka nr 544 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie są
wykonywane po działce nr 544.
Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka
i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna,
materiały specjalne, systemy mikro- i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz
usługi w dziedzinie zarządzania.
Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej
ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.
Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł
netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy),
tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza netto całej nieruchomości
składającej się z działki o numerze 544 wynosi:
615 200,00 zł (słownie: sześćset piętnaście
tysięcy dwieście złotych i zero groszy).
Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości
składającej się z działki o numerze 544 wraz
z 23% podatkiem VAT wynosi: 756 696,00 zł
(słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i zero
groszy).
Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi: 10 zł netto/m2 od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą
będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą
ceną. Liczba postąpień – minimum jedno.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium
w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści

tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora
Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, numer 68 1050 1285 1000
0022 0891 3984, w terminie do 8 czerwca
2022 r. do godz. 15.00.
Przetarg na zbycie ww. nieruchomości rozpocznie się 9 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.
Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP
zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.
Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie
„Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”
(dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie w siedzibie organizatora przetargu pisemnej oferty o treści
określonej w SIWP, wraz z wymaganymi dokumentami, do 9 czerwca 2022 r. do godz. 9.30.
Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz
informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu
udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej, po uprzedniej prośbie skierowanej
na adres e-mail: gapr@gapr.pl, w terminie od
2 czerwca 2022 r., godz. 8.00, do 8 czerwca
2022 r., godz. 15.00.
W przypadku uchylenia się przez uczestnika od
udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej
jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który
wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny
sprzedaży.
W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy
przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega
przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości
Rynkowej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert.
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OGŁOSZENIA
NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,

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

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

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności
części nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Aronii w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji gruntów i KW:

• prawo własności działki nr 420/3, obręb Podlesie, o pow. 0,2586 ha, położonej
przy ul. Aronii w Gliwicach, użytek: RIVa –
grunty orne 0,0532 ha, RIVb – grunty orne
0,2054 ha, KW nr GL1G/00038960/9.
Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 420/3, obręb Podlesie, położona jest przy
ul. Aronii w Gliwicach w odległości ok. 3,5 km od centrum miasta, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr
78 i 88. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny niezabudowane oraz
tereny zieleni. Teren płaski, niezagospodarowany, stanowi zieleń nieuporządkowaną, porośnięty niewielkimi
drzewami. Granice działki tworzą kształt zbliżony do
trapezu. W pobliżu działki przebiega sieć wodociągowa,
sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna i gazowa.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystąpienia
przyłączy odpowiada za nie nabywca i w momencie
wykonywania jakichkolwiek prac musi zwrócić na nie
szczególną uwagę. W granicach przedmiotowej działki
może przechodzić sieć drenarska, w momencie przeprowadzania jakichkolwiek prac należy zwrócić na nią
szczególną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia awarii na własny
koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie działki winno odbywać się poprzez
działki nr: 1011, 1012, 1013 oraz 896, obręb Podlesie
(własność Gminy Gliwice; ul. Aronii i ul. Jeżynowa)
do drogi publicznej ul. Podlesie zjazdem istniejącym.
W przypadku realizacji inwestycji na działce nr 420/3
może zaistnieć konieczność wykonania przez inwestora poszerzenia na części działek stanowiących dojazd do drogi publicznej ul. Podlesie, czyli ul. Aronii
i ul. Jeżynowej.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 17 października 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu położonego
po wschodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego
część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze (uchwała Rady
Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca
2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz.
2908) – teren położony w Gliwicach przy ul. Aronii,
obejmujący działkę nr 420/3, obręb Podlesie, oznaczony jest symbolem: 22MNn – co oznacza: tereny
mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy – nowe, dla których ustalono następujące przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem
mieszkalnym lub w budynkach wolno stojących,
b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem inwentarskich),
c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń i ogrody przydomowe.
Ponadto przedmiotowa działka leży w granicach:
• Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 –
„Gliwice”,
• Strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
Na rysunku planu uwidocznione zostały obowiązujące
i nieprzekraczalne linie zabudowy.
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 015 000,00 zł
brutto
(cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2022 r.,
poz. 196)

Minimalne postąpienie: 10 150,00 zł
Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A,
sala nr 206.
Wadium
Wadium w wysokości 101 500,00 zł należy wnieść
w formie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank nr 79 1160 2202
0000 0005 0904 4033, z tytułem wpłaty „Przetarg dz.
nr 420/3, obręb Podlesie, imię i nazwisko oraz PESEL
osoby/osób lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której
nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną
dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane na
rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 2 sierpnia 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości
uczestnikowi, który wygra przetarg,
Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego Prezydenta
Miasta Gliwice nr 3/20 z 13 stycznia 2020 r.

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną
dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca
nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez
uczestnika/uczestników przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu
notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem w obecności pracownika Urzędu Miejskiego
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby
fizycznej (powyższe dotyczy również reprezentacji
jednego z małżonków, chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego majątku jednego z nich lub
jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności
majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta
w ramach prowadzonej działalności, należy okazać
odpowiednio aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu
notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby
prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5675/22
z 24 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
prawa własności części nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 420/3, obręb Podlesie,
zapisanej w księdze wieczystej nr GL1G/00038960/9,
stanowiącej własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły
żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony
termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później
niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty
uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
7 września 2022 r.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach
nr XXXVII/1089/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2908,
zapisami księgi wieczystej oraz stanem faktycznym
przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem sieci.
Nabywca przejmuje przedmiot przetargu w stanie
istniejącym.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej
pokrywa nabywca.
5. Część nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-5675/2022 z 27 marca 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub 17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach:
pn. – śr.: 8.00-16.00; czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00,
tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie
internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2022 r.,
poz. 1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU
z 2022 r., poz. 2213).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem,
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.

OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
Lokalizacja: przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach.
Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji
gruntów i KW:

• prawo własności działki nr 936, obręb Kłodnica,
o pow. gruntu 0,1089 ha, poł. przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach, użytek B – tereny
mieszkaniowe, zabudowana budynkami nr 1378,
1414 o łącznej pow. użytkowej: 378,50 m2, księga
wieczysta nr GL1G/00135381/6.
Opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość położona przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach w odległości ok. 2 km od ścisłego centrum miasta,
w pobliżu drogi krajowej nr 78, zabudowana bezstylowym
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wzniesionym na
początku XX wieku. Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
(uchwała nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r.). W związku
z powyższym wszelkie prace przy obiekcie (w tym remont,
przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, ocieplenie elewacji,
wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, adaptacja
przyziemia i poddaszy) winny być opiniowane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Rozbiórka budynku jest
dopuszczona wyłącznie w sytuacji bardzo złego zachowania
obiektu lub bardzo złego stanu technicznego. W przypadku
rozbiórki budynku wymagane jest sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej, tzw. białej karty. Na nieruchomości
zlokalizowany jest również niewielki budynek gospodarczy.
Budynki w złym stanie technicznym.
Skomunikowanie działki nr 936 powinno odbywać się do
drogi publicznej ul. Szobiszowickiej istniejącym zjazdem.
Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nie ma zlokalizowanej
kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta Gliwice,
natomiast znajduje się niezinwentaryzowana kanalizacja deszczowa kdD bez dalszego biegu wraz z wpustem
deszczowym. Za kanalizacje, jak i wpust deszczowy będzie
odpowiadać przyszły nabywca i w momencie wykonywania
jakichkolwiek prac będzie musiał zwrócić na nie szczególną
uwagę. W przypadku wystąpienia przyłączy na przedmiotowej działce odpowiada za nie przyszły nabywca i w momencie wykonywania jakichkolwiek prac musi zwrócić na
nie szczególną uwagę. Na działce zlokalizowane są też
urządzenia, takie jak studnie oznaczone symbolem „k”.
W granicach przedmiotowej działki może przechodzić sieć
drenarska. W momencie przeprowadzania jakichkolwiek
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku
jej uszkodzenia nabywca zobowiązany jest do usunięcia
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
Działka nr 936, obręb Kłodnica, położona jest na terenie, dla
którego od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice
dla terenu położonego po zachodniej stronie ul. Tarnogórskiej, obejmującego część dzielnicy Szobiszowice i Zatorze, uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwałą
nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., która opublikowana
została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami ww. planu, działka nr 936, obręb
Kłodnica, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:
25M – co oznacza: tereny mieszkaniowe o średniej intensywności zabudowy – istniejące. Dla terenów oznaczonych
symbolami od 1M do 46M ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) działalność usługowa i usługi nieuciążliwe,
b) zieleń urządzona, w tym urządzenia sportowo-rekreacyjne służące obsłudze mieszkańców oraz przydomowe ogrody,
c) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże, sieci infrastruktury
technicznej,
d) sieci infrastruktury technicznej.
Opiniowany teren w ww. planie położony jest w granicach:
• ścisłego obszaru rewitalizacji (obszar rewitalizacji nie
jest obszarem rewitalizacji wyznaczonym na podstawie
przepisów ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r.),
• Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 330 – Gliwice,
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów
budowlanych oraz naturalnych związanym ze strefą od
lotniska, a budynek przy ul. Szobiszowickiej 18 został
zaliczony do obiektów chronionych prawem miejscowym.
Cena wywoławcza nieruchomości: 490 000,00 zł 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 2022 r., poz. 196)

Minimalne postąpienie: 4900,00 zł

Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 28 lipca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 100A.
Wadium
Wadium w wysokości 49 000,00 zł należy wnieść w formie
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Millennium Bank nr 79 1160 2202 0000 0005 0904
4033, z tytułem wpłaty „Przetarg, ul. Szobiszowicka 18, Gli-

wice, imię i nazwisko oraz PESEL osoby/osób lub nazwa oraz
NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”.
Na podstawie tytułu przelewu sporządzone zostaną dokumenty przetargowe. Wadium winno być uznane na rachunku
Miasta Gliwice najpóźniej 21 lipca 2022 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczestnikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni
od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto
bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją,
• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/uczestników przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu
notarialnego lub jego sporządzenie przed przetargiem
w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Gliwicach
– w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej (powyższe
dotyczy również reprezentacji jednego z małżonków,
chyba że nieruchomość nabywana jest z odrębnego
majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej),
• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a nieruchomość ma być nabyta w ramach
prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.
Dodatkowe informacje
1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5641/22 z 23 marca
2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę nr 936, obręb
Kłodnica, położoną przy ul. Szobiszowickiej 18 w Gliwicach,
dla której prowadzona jest księga nr GL1G/00135381/6,
stanowiącą własność Miasta Gliwice, nie wpłynęły żadne
wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz.
1899 z późn. zm.).
2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku miasta. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do
29 sierpnia 2022 r.
3. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu, zapisami
uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVII/1090/2010
z 15 lipca 2010 r., która opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego nr 188 z 16 września
2010 r., poz. 2909, zapisami księgi wieczystej oraz stanem
faktycznym przedmiotu przetargu, w tym z przebiegiem
sieci. Nabywca przejmuje przedmiot przetargu w stanie
istniejącym.
4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa
nabywca.
5. Część nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-5641/2022
z 23 marca 2022 r.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości oraz warunkach
przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach – Zespół ds. zbywania, pok. 16 lub
17, ul. Jasna 31A, Gliwice, w godzinach: pn. – śr.: 8.00-16.00;
czw.: 8.00-17.00; pt.: 8.00-15.00, tel. 32/338-64-10 do 12.
7. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie
internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji
Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2022 r.,
poz. 1899 z późn. zm.).
9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2022 r., poz. 2213).
10. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca,
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie przed wyznaczonym terminem aktu stosownego
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1
ww. ustawy.

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

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować:
1. pocztą elektroniczną poprzez e-mail: iod@um.gliwice.pl,
2. pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,
3. adres skrzynki ePUAP Urzędu Miejskiego w Gliwicach: /UMGliwice/SkrytkaESP.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu realizacji zadań związanych ze zbyciem nieruchomości gminnych;
2. na podstawie:
▪ przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.),
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
▪ przepisów ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w szczególności rozdział 2 i 5 ustawy,
osobowych
▪ rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213)
▪ art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. podmiotów uprawnionych przepisami prawa,
Odbiorcy danych osobowych
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
Okres przechowywania danych osobowych
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień:
dostępu do danych osobowych
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja o wymogu/ dobrowolności podania
przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami
danych oraz konsekwencjach niepodania danych Podanie
przewidzianymi przepisami prawa.
osobowych
Dane Administratora Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
profilowanie

W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych
osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r .
Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Informacje dodatkowe

1
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WARTO WIEDZIEĆ

ZAŁATW
SPRAWĘ
PRZEZ
INTERNET
Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:




dostępu do Internetu,
konta na platformie ePUAP,
profilu zaufanego, czyli podpisu, którym podpisujesz wysyłane elektronicznie dokumenty.

Aby uzyskać profil zaufany:
 wejdź na stronę pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzającego profil zaufany – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż konto i potwierdź profil zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę
wideo z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę
i mikrofon – na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

Od momentu potwierdzenia profilu zaufanego możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między
innymi, na ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), GEPAR, login.gov.pl.
Posiadając profil zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania,
pobrać lub wydrukować Unijny Certyfikat COVID,
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczbę punktów karnych.
Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

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