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Opera barokowa  
powraca do Gliwic!

115 lat
Pani Tekli!

Życie odpadów
nie kończy się w koszu

>> 11>> 3 >> 8

KULTURAMIESZKAŃCY EKOLOGIA

Gliwicki Rower Miejski powrócił w nowej odsłonie! Mamy 30 stacji i 300 
rowerów, w tym 295 standardowych rowerów miejskich wyposażonych 
w koszyki, 2 tandemy i 3 rowery familijne cargo.
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ARENA GlIWICE 

Weekend wrażeń w Arenie Gliwice

Koncertowe lato! 

Będzie się działo! W drugi weekend miesiąca, 12 i 13 czerwca, Gliwice staną się gorącym punktem na mapie Śląska 
za sprawą Areny Gliwice, która przez dwa dni będzie centrum wydarzeń w regionie. Szykuje się mocne uderzenie 
sportowych emocji i weekend wrażeń! 
Reprezentacja Polski w koszyków-
ce po raz kolejny zagra w Arenie 
Gliwice! Drużyna Mike’a Taylora 
będzie przygotowywać się do 
kwalifikacji do Igrzysk Olimpij-
skich.

 – Arena Gliwice, a także samo 
Miasto Gliwice to już sprawdzony 
gospodarz meczów reprezenta-
cji Polski. Priorytetem dla nas 
była możliwość zapewnienia 
kadrze miejsca, w którym bez 
podróżowania będzie można 
odpowiednio przygotować się 
do turnieju kwalifikacyjnego do 
Igrzysk Olimpijskich, włączając 
w to mecze towarzyskie z silnymi 
przeciwnikami. Cieszę się, że dzię-
ki naszym wspólnym wysiłkom 
udało się to wszystko zorgani-
zować w Gliwicach – mówił na 
konferencji prasowej Radosław 
Piesiewicz, prezes Polskiego 
Związku Koszykówki.

Ważnym etapem przygotowań 
będzie dwudniowy turniej Ener-
ga Cup 2021. Biało-Czerwoni 
najpierw zagrają z Meksykiem, 
a następnie z Rosją lub Tunezją. 
Spotkania będzie można zobaczyć 
w telewizji lub... na żywo! Na płytę 
Areny Głównej zostaną zaproszeni 
kibice, bo zgodnie z planem lu-
zowania obostrzeń możliwa jest 
sprzedaż biletów na 50 proc. 
możliwych do zajęcia miejsc.

BIEG  
EKStREMAlNY
Sportowe zmagania toczyć się 
będą w całym obiekcie – dosłow-
nie! – bo 12 czerwca to także data 
kolejnej, śląskiej edycji Runmaged-
donu. Trasa ekstremalnego biegu 
z przeszkodami, znanego w całej 
Europie, znowu wiedzie zarówno 
na terenach wokół Areny Gliwice, 
jak i przez wnętrze obiektu.

– Bardzo nas cieszy, że wracamy 
do Areny Gliwice. Nieprzerwa-
nie od trzech lat organizujemy 
tu wspaniałe eventy, które są 
bardzo atrakcyjne zarówno dla 
Runmageddończyków z całej 
Polski, jak i mieszkańców Śląska 

– mówi Adam Ryszczyk, dyrektor 
eventu.

Propozycję dla fanów koszykówki, 
biegaczy, dopełni jeszcze zumba 
z tanecznym Klubem Sportowym 

3arte Arena Gliwice! Ta forma ta-
neczna połączona z aerobikiem 
cieszy się w Gliwicach niesłab-
nącym powodzeniem, a bilety 
wyprzedają się w rekordowym 
tempie. Dodatkowo przez cały 

weekend będzie można również 
skorzystać z ogólnodostępnego 
boiska do siatkówki plażowej, któ-
re powstało na potrzeby Summer 
Areny – letniej strefy plenerowych 
aktywności.

lOtNY RElAKS
Po sportowych zmaganiach przy-
chodzi czas na chwilę relaksu i wy-
tchnienia, i to nie tylko w teorii!  
2. Gliwicki lotny Festiwal Piwa to 
propozycja skierowana do każde-
go (od piątku na placu głównym).

– Pojawią się food trucki z jedze-
niem z całego świata. Usłyszycie 
również naszych ekspertów, od 
których dowiecie się m.in., ile tak 
naprawdę kosztuje produkcja 
piwa, jak je degustować oraz 
od czego zacząć swoją przygodę 
z kraftem. Będą też degustacje 
i liczne konkursy z nagrodami – 
zapowiadają organizatorzy.

Dodajmy, że przez cały weekend 
w Arenie Gliwice będzie można 
kupić bilety na letnie koncerty 
w promocyjnych cenach.

Szczegóły na www.arenagliwice.
com, a Wy rezerwujcie ten week-
end dla rodzin, przyjaciół i zna-
jomych, i spędźcie razem dobrze 
czas! (Arena Gliwice)

Baciary, Kortez, Paweł Domagała, Sorry Boys, sanah, BARANOVSKi, 
Łydka Grubasa, transgresja – program Summer Areny zapowiada 
się naprawdę ciekawie!
W lipcu i sierpniu w Summer 
Arenie – letniej strefie rozrywki 
przy Arenie Gliwice – odbywać 
się będą koncerty najpopularniej-
szych polskich artystów z kręgu 
popu i rocka. Cotygodniowym 
muzycznym spotkaniom w ple-
nerze towarzyszyć będą imprezy 
rozkręcane przez didżejów, go-
rące latynoskie wieczory i emo-
cjonujące turnieje sportowe. 
Jakie daty w kalendarzu warto 
zanotować?

Przede wszystkim – te koncerto-
we! Jedno miasto, 10 przedsta-
wicieli rozmaitych gatunków (na 

razie!), a to wszystko w długie, 
gorące wieczory – tak brzmi za-
proszenie na tegoroczną edycję 
Summer Areny!

Koncerty proponowane przez 
Arenę Gliwice to propozycje, 
obok których ciężko przejść 
obojętnie. O dobre rozpoczęcie 
wakacji w Gliwicach zadba sa-
nah, która wystąpi w Summer 
Arenie 3 lipca. Tydzień później 
pojawi się propozycja dla fanów 
rapu – koncert Palucha (9 lipca). 
Końcówka lipca zapowiada się 
jeszcze bardziej emocjonująco, bo 
na summerowej scenie zagrają: 

Sorry Boys (23 lipca), BARANO-
VSKi (30 lipca) i Kortez (31 lipca). 
Sierpniowe propozycje to moc-
no taneczne propozycje pląsów 
w rytm piosenek Pawła Domagały 
(13 sierpnia) i skoczne zaprosze-
nie do tańca podczas koncertu 
zespołu Baciary (21 sierpnia). 
W środku sierpnia przewidziany 
jest mocny, rockowy przytup, bo 
20 sierpnia transgresja wystąpi 
w roli supportu Łydki Grubasa. 
Z kolei 27 sierpnia raz jeszcze 
pojawi się propozycja dla fanów 
muzyki ulicy – koncert Kękę. Bilety 
na letnie koncerty dostępne są już 
w sprzedaży na Eventim.pl.

A to nie koniec muzycznych 
propozycji. Letnie, niedzielne 
popołudnia urozmaicać będą 
kameralne koncerty lokalnych 
muzyków i artystów znanych 
z koncertowego cyklu Areny 
Online. Na uczestników Summer 
Areny czekać będzie bowiem 
druga scena, już nieco mniejsza, 

zlokalizowana w strefie gastro-
nomicznej.

Jeśli jesteście ciekawi, co jesz-
cze będzie się działo w wakacje 
w Gliwicach, Arena Gliwice za-
prasza na facebookowy fanpage 
facebook.com/summerarenagli-
wice. (Arena Gliwice)
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MIAStO I MIESZKAŃCY

Gliwiczanka tekla Juniewicz świętuje dziś 115 urodziny! Pamięta świat, który już nie istnieje, jest prawdziwą 
skarbnicą wiedzy, świadkiem wydarzeń, które znamy wyłącznie z filmów dokumentalnych czy lekcji historii. 
Jest aktualnie najstarszą Polką, drugą najstarszą osobą w Europie, a piątą na świecie. Z okazji urodzin serdeczne 
życzenia szacownej solenizantce złożyli prezydent Gliwic Adam Neumann i jego zastępczyni Ewa Weber.

– Jestem zaszczycony, że w tak 
szczególnym dniu – jubileuszu 
115. urodzin – mogę osobiście 
złożyć życzenia najstarszej Polce, 
mieszkance Gliwic. W imieniu 
własnym oraz wszystkich miesz-
kańców Gliwic życzę Pani zdrowia 
i pogody ducha. Niech każdy dzień 
będzie wypełniony radością ze 
spotkań w gronie bliskich Pani 
osób, niech nie opuszcza Panią 
uśmiech, a miłość, serdeczność 
i życzliwość otoczenia będą wspar-
ciem w trudnych chwilach. Pani 
życie ma wyjątkową wartość i jest 
cennym wzorem dla nas wszyst-
kich – mówił podczas spotkania 
z solenizantką Adam Neumann, 
prezydent Gliwic.

– Pani Tekla jest niezwykłym czło-
wiekiem! Radosnym, serdecznym 
i ciepłym. To wielkie przeżycie móc 
spotkać się z osobą, która pamięta 
I wojnę światową i odzyskanie nie-
podległości! Jestem zaszczycona, 
że mogłam poznać osobę, która 
swoim wyjątkowym, długowiecz-
nym życiem zapisała się na kartach 
historii – dodała Ewa Weber, za-
stępca prezydenta Gliwic. 

Tekla Juniewicz urodziła się 10 
czerwca 1906 r. w Krupsku, na 
terenie ówczesnych Austro-Wę-
gier (obecnie Ukraina), 40 km 
od Lwowa. Były to czasy, gdy po 
ulicach przechadzały się miesz-

czanki odziane w obszerne suknie 
i strojne kapelusze oraz dżentel-
meni w surdutach i cylindrach. 
Miała 8 lat, gdy wybuchła I wojna 
światowa, 12, gdy Polska odzy-
skała niepodległość, 21, gdy wy-
szła za mąż za starszego o 22 lata 
Jana Juniewicza, a 33 lata, gdy 
rozpoczęła się II wojna światowa. 
Po ślubie Juniewiczowie przepro-
wadzili się do Borysławia, gdzie 
na świat przyszły dwie córki: 
Janina i Urszula. W 1945 r., pod-
czas repatriacji, rodzina opuściła 
teren Związku Radzieckiego i po 
dwutygodniowej podróży pocią-
giem dotarła do Gliwic, gdzie mąż 
pani Tekli zatrudnił się w kopalni 

Sośnica. Po jego śmierci, do 103. 
roku życia pani Tekla była samo-
dzielna, później zaopiekowały się 
nią wnuki: Anna i Adam. 

Przez całe życie pani Tekla była 
bardzo aktywna. Zawsze lubiła 
kino, towarzystwo i podróże, gry-
wała w karty, uprawiała ogródek 
i dużo czytała. Obecnie, pomimo 
tego, że wymaga stałej opieki, 
wciąż jest w dobrej kondycji i dużo 
się uśmiecha.

– Babcia to niezwykła osoba. Za-
wsze była bardzo aktywna, opie-
kuńcza, wesoła, nie rozpamiętywała 
trudnych chwil z przeszłości i była 

bardzo harda. Do dziś, jak na swój 
wiek, jest w dobrej kondycji, chociaż 
wymaga stałej opieki i coraz wię-
cej śpi. Mniej też ogląda telewizji, 
ale ożywia się, gdy gotuje Okrasa 
albo ogląda film dokumentalny 
o Titanicu – miała 8 lat, gdy zato-
nął brytyjski transatlantyk – mówi 
wnuk pani Tekli, Adam. Tajemnicy 
długowieczności wyjątkowej gli-
wiczanki upatruje w tym, że nie 
rozpamiętuje, odcina się od złych 
wspomnień i stresu. – Wielokrotnie, 
gdy coś pójdzie nie tak powtarza, 
że dobrze, że tylko tyle się narobiło 
– dodaje.

Na podstawie badań Gerontology 
Research Group (www.grg.org, 

www.najstarsipolacy.pl), aktualnie 
Tekla Juniewicz jest najstarszą Po-
lką, drugą najstarszą osobą w Eu-
ropie i piątą na świecie. Oryginal-
ną metrykę urodzenia z roku 1906 
odnalazł Wacław Jan Kroczek, 
polski korespondent Gerontology 
Research Group, międzynarodo-
wej organizacji naukowej zajmu-
jącej się badaniami nad zdrową 
starością i długowiecznością, przy 
współpracy z rodziną i za pośred-
nictwem Konsulatu Generalnego 
RP we Lwowie. 

Pani teklo, życzymy zdrowia, 
uśmiechu oraz samych pięk-
nych dni i wspomnień! 
 (mf)

Sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 można 
teraz załatwiać bez wcześniejszego umawiania wizyty w Urzędzie. Klienci 
indywidualni obsługiwani są według kolejki (wejście boczne przy bankoma-
cie). Jednocześnie ograniczona została możliwość rezerwacji internetowej.

Wejście boczne od ul. Zwy-
cięstwa (przy bankomacie) 
dostępne jest dla:
  Klientów indywidualnych, 

którzy nie rezerwowali ter-
minu wizyty. Obsługa jest 
prowadzona według kolejki, 
w systemie „jeden za jeden”,  
wymagane jest pobranie bi-
letu (A) lub (B) z biletomatu. 
Uwaga – w czasie jednej wizy-
ty można załatwić maksymal-
nie 2 sprawy. Szacowany czas 
oczekiwania na załatwienie 
sprawy zależny jest od liczby 
osób w kolejce oraz rodzaju 
załatwianych spraw.

  Klientów indywidualnych, 
którzy zarezerwowali wi-
zytę internetowo. Obsługa 
prowadzona jest wyłącznie 
na stanowiskach nr 2 i 3, za 

okazaniem unikalnego kodu 
wygenerowanego podczas 
rezerwacji (zgodnie z datą 
i godziną umówionej wizyty).

 Klientów indywidualnych, 
którzy zostali wezwani 
przez pracownika Wydziału 
Komunikacji do uzupełnie-
nia dokumentacji. Obsługa 
prowadzona jest według listy 
imiennej (zgodnie z datą i go-
dziną umówionej wizyty).

– Obsługa klientów odbywa 
się w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy 
czym ostatni klient oczekujący 
na załatwienie sprawy związanej 
z rejestracją pojazdów zostanie 
wpuszczony na salę obsługi 15 
minut przed końcem pracy urzędu 
– mówi Beata Szczepankiewicz, 

naczelnik Wydziału Komunikacji 
UM w Gliwicach.

W Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, w zakładce Wirtualne Biuro 
Obsługi – > Karty Informacyjne 
(bezpośredni link bip.gliwice.eu/
karty-informacyjne) znajdują się 
karty opisu usług z zakresu reje-
stracji pojazdów, które pozwolą 
na przygotowanie się do wizyty 
w urzędzie.

Przypominamy również o możli-
wości złożenia wniosków: przez 
SEKAP, e-PUAP; w Biurze Podaw-
czym Urzędu Miejskiego (wejście 
od ul. Wyszyńskiego); za pośred-
nictwem operatora pocztowego.

 (KM/ap)
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Rejestrujesz samochód? Sprawdź!

115. urodziny Pani tekli!

Z okazji 115. urodzin życzenia Pani Tekli złożyli prezydent Gliwic 
Adam Neumann i jego zastępczyni Ewa Weber. Solenizantka otrzy-
mała bukiet kwiatów i miniaturowy odlew rzeźby czuwającego lwa 
autorstwa Theodora Erdmana Kalidego. 

Pani Tekla doczekała się dwóch córek, 5 wnuków (najstarszy ma 69 lat), 
4 prawnuków i 3 praprawnuków – niedługo na świat przyjdzie czwarty.

www.grg.org
www.najstarsipolacy.pl
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne
https://bip.gliwice.eu/karty-informacyjne


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 23/2021 (1060), 10 czerwca 20214

Od 1 września w Żłobkach Miejskich w Gliwicach obowiązywać będzie stała 
opłata miesięczna za pobyt dzieci w wysokości 300 złotych. Propozycja została 
wcześniej skonsultowana z mieszkańcami.

Decyzję w sprawie ustalenia 
opłat podjęli na wniosek pre-
zydenta Gliwic miejscy radni. 
Wcześniej odbyły się konsulta-
cje społeczne, podczas których 
mieszkańcy – zdecydowaną 
większością głosów –  opowie-
dzieli się za wprowadzeniem 
stałej miesięcznej opłaty za po-
byt dzieci w Żłobkach Miejskich 
w wysokości 300 złotych – nie-
zależnej od dochodu rodziny. 
Dodatkowo opłata za wyżywie-
nie wyniesie maksymalnie do 
7 złotych dziennie i nie będzie 

pobierana w przypadku nieobec-
ności dziecka. 

Miesięczna opłata w żłobku 
miejskim może być obniżona 
o połowę, jeśli dwoje lub wię-
cej maluchów z rodziny korzysta 
z instytucjonalnej formy opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
(w publicznym lub niepublicz-
nym żłobku, klubie dziecięcym, 
instytucjonalnej opieki dzien-
nego opiekuna), jak również 
z opieki w publicznym lub nie-
publicznym przedszkolu.

Zgodnie z przepisami, opieka 
w Żłobkach Miejskich świad-
czona jest przez 10 godzin 
dziennie. W szczególnie uza-
sadnionych, wyjątkowych 
sytuacjach czas opieki nad 
dzieckiem może zostać wydłu-
żony – wtedy konieczna będzie 
dodatkowa opłata w wysokości 
10 złotych za godzinę. Opłaty 
za pobyt dziecka nie będą nato-
miast pobierane w przypadku 
czasowego ograniczenia funk-
cjonowania lub zawieszenia 
działalności Żłobków Miejskich 
w Gliwicach. 

Do tej pory w Gliwicach obowią-
zywał skomplikowany sposób 
naliczania opłat żłobkowych, na 
co skarżyli się rodzice. Opłaty 
liczone były od godziny i zależ-
nie od dochodu rodziny. Od 
września będą jednakowe dla 
wszystkich. Uchwała w spra-
wie ustalenia opłat za pobyt 
i wyżywienie dzieci objętych 
opieką w Żłobkach Miejskich 
w Gliwicach została podjęta 
27 maja. Wejdzie w życie od  
1 września. (al)

AKtUAlNOŚCI

Zmiana opłat  
w Żłobkach Miejskich

Opłata miesięczna
w Żłobkach Miejskich

300 zł
niezależnie od dochodu

Nauka pływania jako alternatywa dla tradycyjnych lekcji wuefu? Sprawdza się świetnie! Po roku zajęć 
uczniowie czują się na basenie jak ryba w wodzie. Pod względem upowszechniania szkolnej nauki pływania 
wśród dzieci i rozwoju miejskiej bazy pływackiej Gliwice są liderem, na którym wzorują się inne miejscowości 
w regionie. Od niemal dekady nasze miasto regularnie przeznacza środki na „basenowe wuefy”, w których 
mogą uczestniczyć wszyscy mali trzecioklasiści, a gdy tylko obłożenie miejskich basenów na to pozwala, także 
ich starsze koleżanki i koledzy. 

W Gliwicach działa kilka obiek-
tów z krytymi basenami różnej 
długości, w tym trzy nowoczesne 
miejskie pływalnie zarządzane 
przez MZUK: „Olimpijczyk” na 
Koperniku (ul. Oriona 120), 
„Mewa” na Sikorniku (ul. Mewy 
36) i „Delfin” w Szobiszowicach 
(ul. Warszawska 35). Ich lokali-
zacja jest nieprzypadkowa, bez-
pośrednio w okolicach dużych 
osiedli mieszkaniowych i szkół. 
Dzięki temu łatwy dostęp do 
pływalni mają także osoby, które 
mieszkają w dzielnicach oddalo-
nych od śródmieścia. 

Miejskie pływalnie od kilkunastu 
lat służą dorosłym i dzieciom. 
Dzięki przeznaczonym dla 
najmłodszych (kiedyś z klas IV 
podstawówek, dziś z klas III) 
szkolnym zajęciom pływackim, 
stały się niezastąpionym i często 
pierwszym miejscem do bezpłat-
nej nauki pływania w ramach 
podstawy programowej i polityki 
równych szans. Miasto przezna-

cza na organizację takich zajęć 
około 140 tys. zł rocznie.

Od kilku lat każdy trzecioklasista 
w Gliwicach może nauczyć się 
pływać w ramach zajęć z wuefu, 
bez potrzeby zapisywania się na 
dodatkowe, płatne zajęcia pły-
wackie. Wystarczy zgłoszenie 
dziecka przez rodzica i przystą-

pienie przez szkołę do miejskie-
go programu bezpłatnych zajęć 
pływackich dla klas III. 

Z możliwości organizacji zajęć 
wychowania fizycznego na 
miejskich pływalniach korzy-
stają aktualnie 23 placówki 
oświatowe – najwięcej odbywa 
się na „Mewie” i „Delfinie” (tam 

w miejskim programie uczestni-
czy po 10 szkół podstawowych, 
m.in. SP nr 1, SP nr 6, SP nr 8, 
SP nr 9, SP nr 10, SP nr 16, SP 
nr 17, SP nr 23 czy SP nr 41). Na 
„Olimpijczyku” ćwiczą uczniowie 
z podstawówek nr 12, 19 i 29. 
Z wyjątkiem pandemicznej prze-
rwy, „basenowe wuefy” toczą 
się w tygodniowym cyklu od 
poniedziałku do piątku, w go-
dzinach od 8.00 do 15.00. Nauka 
pływania trwa 45 minut, czyli 
jedną godzinę lekcyjną. Lekcje 
prowadzą instruktorzy zatrud-
nieni na podstawie umowy 
podpisanej z Miejskim Zarządem 
Usług Komunalnych. Dodatkowo 
tam, gdzie obłożenie basenów 
na to pozwala, miejski program 
nauki pływania obejmuje też 
starszych uczniów podstawówek 
– na ogół w godzinach, w któ-
rych pływalnie są w gotowości 
do pracy, a nie mają klientów ze-
wnętrznych. Nie inaczej będzie 
w nadchodzącym roku szkolnym 
2021/2022.  (kik)

Szkolne pływanie? Zdecydowanie tak!

Ewa Weber, 
zastępca prezydenta 
Gliwic odpowiedzialna 
m.in. za sferę edukacji  
i sportu w mieście

– Od września tradycyjnie już 
startujemy na miejskich pływal-
niach z „basenowymi wuefami” 
dla klas III i doskonaleniem 
nauki pływania dla starszych 
klas podstawówek. Na szlaku 
zwiększania sportowej aktyw-
ności dzieci i młodzieży szkolnej 
poprzez pływanie jesteśmy 
liderem. Dzięki zaangażowa-
niu i działaniom miasta każde 
dziecko kończące szkołę podsta-
wową w Gliwicach ma szansę 
faktycznie nauczyć się pływać 
i czuć się w wodzie swobodnie 
i bezpiecznie. To umiejętność, 
która przydaje się w całym ży-
ciu. Tak rozpoczęła swoją przy-
godę z pływaniem gliwiczanka 
Dominika Kossakowska, która 
zakwalifikowała się na igrzyska 
olimpijskie w Tokio. 

Spis powszechny 2021
Do 31 maja br. spisało się 29,36% mieszkańców Gliwic 
podlegających spisowi powszechnemu
Jak wziąć udział w obowiązkowym spisie powszechnym?

• Przez Internet – wejdź na stronę spis.gov.pl
(spisując się przez Internet, możesz wziąć udział 
w loterii, więcej na loteria.spis.gov.pl)

• Może zadzwonić rachmistrz spisowy z numeru:
22/828-88-88

• Dzwoniąc na infolinię (płatna według stawek 
operatora):

22/279-99-99
Aktualnie są to jedyne stosowane metody dokonania spisu. 
Do odwołania rachmistrzowie nie przeprowadzają wywiadów 
bezpośrednich w mieszkaniach!
W przypadku, gdy ktoś informuje, że jest rachmistrzem 
spisowym i próbuje wejść do mieszkania, należy odmówić 
i niezwłocznie powiadomić Policję (nr 112).
Bądźmy czujni, nie dajmy się oszukać!
Pamiętajmy, aby:
• nie wchodzić na inną stronę internetową niż spis.gov.pl
• nie udzielać informacji w sprawie spisu, gdy osoba przedstawiająca 

się jako rachmistrz spisowy dzwoni z innego numeru telefonu 
niż: 22/828-88-88

• nie dzwonić pod inny numer telefonu niż 22/279-99-99
Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z przy-
gotowanych w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach (wejście od 
strony skweru Doncaster) stanowisk komputerowych, z dostępem do 
aplikacji spisowej. W tym celu niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt 
telefoniczny:

32/239-11-03 lub 32/239-11-86
 pn.-śr. 8:00-16:00, czw. 8:00-17:00, pt. 8:00-15:00, celem ustalenia 

terminu wizyty.

Osoba zainteresowana przeprowadzi samospis osobiście na stanowisku 
komputerowym – pracownicy Urzędu służą pomocą, wyjaśniając 
zasady spisu i udzielając wsparcia technicznego.
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Gliwicki Rower Miejski powrócił w nowej odsłonie – do dyspozycji miłośników rowerowych prze-
jażdżek jest 30 stacji zlokalizowanych w różnych częściach miasta i aż 300 rowerów: 295 standar-
dowych rowerów miejskich wyposażonych w koszyki, 2 tandemy i 3 rowery familijne cargo.
W tym sezonie po Gliwicach bę-
dziemy jeździć innymi rowerami 
miejskimi niż w latach ubiegłych 
– przetarg na organizację sys-
temu GRM w 2021 r. wygrało 
konsorcjum Orange Polska SA. 
i Roovee SA. To nie koniec zmian 
– zwiększyła się liczba stacji, 
pojawiły się tandemy i rowery 
cargo. Jedno się nie zmieniło – 
wypożyczenie roweru wciąż jest 
bardzo proste. Wystarczy pobrać 
mobilną aplikację Roovee, za-
łożyć konto i zasilić je kwotą 
minimalną 10 zł (przelewem 
lub kartą), zeskanować kod QR 
znajdujący się przy kierownicy 
lub blokadzie nad tylnym kołem 
i gotowe! Należy pamiętać, by 
po zakończeniu przejażdżki i od-
stawieniu roweru na jedną ze 
stacji zamknąć ręcznie blokadę 
tylnego koła.

– Gliwicki Rower Miejski 2021 
to miejskie rowery najnow-
szej generacji, dostosowane 
do potrzeb użytkowników. 
Poprzednie sezony GRM były 
bardzo udane, mamy nadzieję, 
że podobnie będzie w tym se-
zonie. Wszystkim rowerzystom 
życzymy bezpiecznej i przy-
jemnej jazdy – mówi Mariola 
Pendziałek, naczelnik Wydziału 
Usług Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

System będzie funkcjonował do 
30 listopada, przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu. Każda 
z 30 stacji została wyposażona 
w panel informacyjny, śred-
nio 15 stojaków rowerowych 
oraz średnio 10 rowerów. 
Funkcjonowanie systemu 
uzupełnia strona internetowa  

(www.gliwickirowermiejski.
pl), na której można się zareje-
strować, sprawdzić dostępność 
rowerów i miejsc postojowych 
na poszczególnych stacjach. 
Pierwszy kwadrans na GRM 
będzie darmowy. Każda kolej-
na minuta to koszt 0,05 zł. Za 
odstawienie roweru stojącego 
poza strefą GRM-ROOVEE PARK 
do strefy GRM-ROOVEE PARK 
można otrzymać bonus w wy-
sokości 5 zł.

Więcej informacji na temat 
funkcjonowania GRM można 
znaleźć na stronie internetowej: 
https://www.gliwickirowermiej-
ski.pl/. Odpowiedzi na pytania 
dotyczące GRM można uzyskać 
pod numerem telefonu 88-77-
66-833. 
 (mf)

NR 
sTA-
CJI

NAZWA StACJI lOKAlIZACJA

1 ul. Akademicka  – Arena 
Gliwice ul. Akademicka

2 ul. Akademicka – Politech-
nika

ul. Akademicka /  
Krzywoustego

3 ul. Brylantowa ul. Brylantowa

4 ul. Cechowa – Skwer 
Nacka ul. Cechowa

5 ul. Dąbrowskiego / 
Poniatowskiego

ul. Dąbrowskiego /  
Poniatowskiego

6 skwer Dessau skwer Dessau
7 Dworzec PKP plac przed Dworcem PKP
8 ul. Gwiazdy Polarnej ul. Gwiazdy Polarnej

9 plac Inwalidów Wojen-
nych pl. Inwalidów Wojennych

10 ul. Jesienna ul. Jesienna / Wiślana

11 ul. Kościuszki – biblioteka ul. Kościuszki / Zawiszy 
Czarnego

12 ul. Kozielska – szkoła ul. Kozielska

13 ul. Kozielska / Góry 
Chełmskiej ul. Kozielska / Góry Chełmskiej

14 ul. Kozłowska ul. Kozłowska

15 ul. Lubliniecka – Radio-
stacja ul. Lubliniecka

16 ul. Nowy Świat – Teatr 
Miejski ul. Nowy Świat

17 ul. Obrońców Pokoju ul. Obrońców Pokoju
18 ul. Okulickiego / Kozielska ul. Okulickiego / Kozielska
19 ul. Parkowa ul. Parkowa
20 ul. Piłsudskiego pl. Piłsudskiego
21 ul. Poniatowskiego ul. Poniatowskiego

22 al. Przyjaźni / ul. Zwycię-
stwa al. Przyjaźni / ul. Zwycięstwa

23 ul. Przyszowska – Łabędź ul. Przyszowska

24 ul. Siemińskiego ul. Siemińskiego / park 
Mickiewicza

25 ul. Sikornik ul. Sikornik

26 ul. Sikorskiego ul. Sikorskiego / Reymonta
27 ul. Warszawska – Neptun ul. Warszawska

28 ul. Zakole ul. Zakole
29 ul. Zimnej Wody ul. Zimnej Wody

30 ul. Żwirki i Wigury ul. Żwirki i Wigury

Ruszył Gliwicki Rower Miejski
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BEZPIECZEŃStWO

Fotel, krzesła ogrodowe, obudowa pralki – to tylko niektóre rzeczy zatrzymane na kracie u wy-
lotu potoku Wójtowianka. Miejsce to jest systematycznie oczyszczane i obserwowane przez 
całą dobę przez kamery miejskiego monitoringu.
Wylot potoku Wójtowianka w sąsiedz-
twie ul. Nowy Świat to newralgiczne 
miejsce na mapie zagrożeń powodzio-
wych. Potok spływa po spadzistym 
terenie i podczas obfitych opadów 
poziom wody szybko się tu podnosi. 
Odpływ do kanalizacji deszczowej jest 
utrudniony, bo Wójtowianka łączy 
się tuż obok z Ostropką, a wszystkie 
wody przepływają razem do Kłodnicy 
w przedwojennym, podziemnym kanale 
o ograniczonej przepustowości. 

– Podczas ulewy obydwa potoki nio-
są dużą ilość wody. Problemem jest 
miejsce ich połączenia w podziemnym 
kanale o wymiarach 2,80 × 1,20 m 
na wysokości Teatru Miejskiego. Co 
sekundę wody przybywa, więc mamy 
w tym miejscu wąskie gardło. W trak-
cie szczególnie intensywnych opadów 
woda występuje z koryt potoków, 
zalewa teatr, ulice, parkingi i szpital 
– wyjaśnia Roksana Burzak, naczelnik 
Wydziału Gospodarowania Wodami 
Urzędu Miejskiego.

Stała kontrola poziomu wody 
jest konieczna, bo podczas 
ulewy sytuacja na Wójto-
wiance i Ostropce pogarsza 
się z minuty na minutę. 

Ujścia obydwu potoków objęte są sta-
łym monitoringiem w Centrum Ratow-
nictwa Gliwice.

 – Dzięki kamerom monitoringu, na 
bieżąco obserwujemy, jaki jest poziom 
wody w potokach, jak szybko rośnie on 
w trakcie ulewy. W sytuacji zagrożenia 
możemy od razu zawiadomić jednost-
ki ratownicze. Sprawdzamy też, czy 
przy kratach u wylotu potoków nie 
gromadzą się odpady, które mogłyby 
utrudniać przepływ wody do kanali-
zacji deszczowej i w razie potrzeby 
interweniujemy. Śledzimy prognozy 
pogody, staramy się przewidywać róż-
ne scenariusze działań i jak najlepiej 
je koordynować – informuje Tomasz 
Wójcik, dyrektor CRG.   

Do kraty zabezpieczającej ujście Wójto-
wianki dopływają różne odpady, szcze-
gólnie podczas ulew. Skąd się biorą? 

Mniej więcej połowa to odpady zielo-
ne, takie jak konary czy gałęzie z dziko 
rosnących przy potoku drzew i krze-
wów. Niestety, druga połowa to odpady 
pozostawiane przez mieszkańców przy 
potoku lub jego korycie. Wezbrane 
wody niosą m.in. wyrzucone przez 
działkowców kłęby skoszonej trawy 
i przycięte gałęzie roślin, czasami stare 
krzesła ogrodowe, również opony i bu-
telki pojawiające się systematycznie na 

różnych fragmentach potoku. Zdarzały 
się nawet zużyte fotele czy obudowy 
pralek.   

Wyrzucane przez mieszkań-
ców śmieci mogą w trakcie 
intensywnych opadów przy-
czyniać się do miejscowych 
podtopień.

– Każdy ma możliwość pozbywania się 
odpadów w sposób zgodny z prawem 
i do tego ekologiczny. Niestety, niektórzy 
mieszkańcy zaśmiecają potok, bo myślą, 
że woda wszystko zabierze. Apelujemy, 
żeby tak nie robić! Zlecamy oczyszczanie 
sporego fragmentu Wójtowianki, koryta 
i skarp, ale nie możemy sprzątać na okrą-
gło. Czasami w jednym miejscu zbieramy 
odpady, a niedługo potem są już nowe. 
Dzieje się tak również przy innych poto-
kach. To duży problem – mówi Roksana 
Burzak.

Większe odpady zatrzymują się na kracie 
przy wpuście Wójtowianki do kanalizacji 
deszczowej i trzeba je usuwać ręcznie. 
Gałęzie można zbierać z powierzchni, 
ale ciężkich rzeczy, jak konary, pralka czy 
wózek, nie da się usunąć w przypadku 
wysokiego poziomu wody.  Trzeba czekać,  
aż woda opadnie lub zostanie częściowo 
wypompowana. Z kolei mniejsze odpa-
dy zielone, trawa czy gałęzie, którym 
udaje się przedostać przez kratę, kłębią 
się w podziemnym kanale, mogą w nim 
utknąć i także przyblokować częściowo 
przepływ. 

Krata u ujścia Wójtowianki 
jest monitorowana i czyszczo-
na co drugi dzień oraz  
dodatkowo oczyszczana 
w trybie pilnym,  
po zgłoszeniu CRG.

Warto wiedzieć, że system kanalizacji 
deszczowej w mieście jest konsekwent-
nie modernizowany, ale nawet najlepsza 
kanalizacja może nie pomieścić całej 
wody przy intensywnych i długotrwa-
łych opadach. Dlatego Gliwice realizują 
kompleksowy program ochrony przeciw-
powodziowej. 

Na takich potokach, jak Ostropka 
i Wójtowianka mają powstać zbiorniki 
retencyjne. Zatrzymają nadmiar wody, 
którą można potem powoli spuszczać. 
W przypadku kilkudniowych opadów 
i zagrożenia dużą powodzią, pozwolą na 
zyskanie kilku godzin czasu potrzebnego 
na jak najlepsze zabezpieczenie miasta 
i mieszkańców.  
 (al)

Odpady gromadzące się przy kracie 
są systematycznie usuwane.

Potok to nie śmietnik!

Wody przy wylocie Wójtowianki podnoszą się bardzo szybko. 13 maja inten-
sywnie padało zaledwie pół godziny, a woda prawie przelewała się na ulicę. 
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Masz jednorodzinny dom lub wydzielone w takim budynku mieszkanie z przestarzałym piecem bądź 
kotłem węglowym do koniecznej wymiany oraz niewysokie dochody? Przypominamy: możesz starać się 
zarówno o miejską dotację, jaki i dofinansowanie z rządowego programu „Czyste Powietrze”! Od 14 czerwca łatwiej 
Ci będzie zorientować się w jego zasadach czy wypełnić wymagane przez WFOŚiGW dokumenty – w holu głównym 
Urzędu Miejskiego zacznie działać stały punkt konsultacyjno-informacyjny „Czystego Powietrza”. 
Z fachowej pomocy skorzystasz 
w nim po wcześniejszym umówie-
niu się pod nr. tel. 32/238-55-82. 
Gliwicki punkt „Czystego Powie-
trza” oraz telefon kontaktowy 
będą czynne w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. od 8.30 do 10.30, 
we wtorki od 13.00 do 15.00 oraz 
w czwartki od 14.00 do 16.00. 

W gliwickim punkcie progra-
mu „Czyste Powietrze”:

 poznasz szczegółowe zasady 
programu i sprawdzisz, czy 
kwalifikujesz się do udziału 
w nim;

 otrzymasz pomoc w zakresie 
przygotowywania wniosku 
o dofinansowanie;

 z pomocą pracownika złożysz 
wniosek online i wydrukujesz 
kopię dokumentu na miej-
scu; 

 złożysz wniosek o dofinansowa-
nie w wersji papierowej;

 otrzymasz pomoc przy rozlicze-
niu przyznanego dofinansowa-
nia, przy poprawnym wypełnia-
niu wniosku o płatność oraz 
kompletowaniu wymaganych 
załączników.

 znajdziesz przydatne materiały 
informacyjne.

Warto skorzystać z tej formy 
pomocy – w ramach rządowego 
programu można uzyskać nawet 
do 37 tys. zł! Szersze informacje: 
https://czystepowietrze.gov.pl.

Możesz też otrzymać wspar-
cie z budżetu miasta!

Po zmianie ogrzewania na eko-
logiczne w domu lub mieszkaniu 
zyskasz do 6 tys. na lokal (i do 
dwóch razy tyle, jeżeli budynek 
został ocieplony do czterech lat 
wstecz). Dopytaj o szczegóły 
w Wydziale Środowiska UM 
w Gliwicach (tel. 32/238-54-45, 
32/239-13-32, 32/238-54-82, 
www.niskoemisyjne.gliwice.eu).

Czyste powietrze nad Gli-
wicami – nowy program 
dotacyjny

Miasto pracuje obecnie nad 
kolejnym projektem związanym 
z walką z niską emisją i szkodli-
wymi „kopciuchami”, których 
sporo jest jeszcze w domach 
jednorodzinnych. W ramach 
unijnego konkursu przygotowuje 
program „Czyste powietrze nad 
Gliwicami” przewidujący wspar-
cie finansowe dla właścicieli bu-

dynków jednorodzinnych, którzy 
zastąpią nieekologiczne źródło 
ogrzewania ciepłem z sieci PEC, 
a w przypadku, gdy jest to tech-
nicznie niemożliwe (bądź nieuza-
sadnione ekonomicznie), ogrze-
waniem gazowym, elektrycznym 
lub pompą ciepła. Opis sposobu 
aplikowania o nowe miejskie do-
tacje, ich wysokość oraz zasady 
udzielania, rozliczeń i kontroli 
zostaną określone w Regulami-
nie naboru wniosków i realizacji 
projektu grantowego. 

Do tematu będziemy powracać 
na łamach „MSI – Gliwice” i na 
stronie Gliwice.eu. 
   (kik)

Nawet 43 tys. zł dotacji do zdobycia

1 czerwca na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gli-
wicach odbyły się miejskie obchody Dnia Strażaka. Strażakom wręczono 
odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. W uro-
czystości wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann, który złożył życzenia 
strażakom i wręczył list gratulacyjny. 

– Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Strażaka składam Komendantom, 
wszystkim Strażakom i Pracowni-
kom Cywilnym z Komendy Miej-
skiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Gliwicach najserdeczniejsze 
życzenia, a także podziękowa-
nia za codzienną gotowość do 
niesienia pomocy mieszkańcom 
miasta będącym w potrzebie, za-
angażowanie w ratowanie życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego oraz 
ofiarność podczas prowadzonych 
akcji. Jestem pełen uznania dla 
Waszej codziennej, trudnej, pełnej 
poświęcenia i oddania działalności, 
prowadzonej pod sztandarem św. 
Floriana. Swoją postawą, sumien-
ną pracą organizacyjną i wysoką 
sprawnością operacyjną udowad-
niacie, że mieszkańcy Gliwic mogą 
na Was – Drodzy Strażacy – po-
legać. Niesiecie pomoc i ratunek 

wszystkim, którzy tego potrzebują, 
o każdej porze dnia i nocy. Niech to 
święto będzie okazją do podkreśle-
nia Waszej bezinteresownej służby 
drugiemu człowiekowi. Gratuluję 
dotychczasowych dokonań. Życzę 
kolejnych sukcesów, spokojnej 
służby, szczęśliwych powrotów 
z akcji, wytrwałości, satysfakcji 
i zadowolenia z wypełnianych 
obowiązków, a także by zawsze 
dopisywało Wam zdrowie, siła du-
cha i niewyczerpana siła. Niechaj 
wysiłek związany z wykonywaniem 
tej wyjątkowej misji stanowi źró-
dło spełnienia, a podejmowanym 
działaniom towarzyszy stale wzra-
stające społeczne uznanie. Życzę 
również wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym i rodzinnym – 
pisał w liście gratulacyjnym dla 
strażaków Adam Neumann, pre-
zydent Gliwic. 

Podczas uroczystości Śląski Ko-
mendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej, nadbryg. Jacek 
Kleszczewski, w asyście Komen-
danta Miejskiego PSP w Gliwicach 
st. bryg. Romana Klechy wręczył 35 
funkcjonariuszom województwa 
śląskiego medale za długoletnią 
służbę. 

Dwóch funkcjonariuszy KM PSP 
w Gliwicach zostało odznaczonych 
odznaką Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej. Wręczono też 
cztery medale Za Zasługi dla Po-
żarnictwa, a do wyższych stopni 
służbowych awansowano pięciu 
oficerów, dziesięciu aspirantów 
i dziewiętnastu podoficerów 
Komendy Miejskiej PSP w Gli-
wicach. Za wzorową postawę 
i wysokie osiągnięcia w realizacji 
zadań służbowych uhonorowano 

także oficera Komendy Miejskiej 
PSP w Gliwicach. 

Uroczystość była pretekstem do 
prezentacji wozów bojowych – no-
wego nabytku Komendy Miejskiej 
PSP w Gliwicach. 

Samorząd Miasta Gliwice każdego 
roku z miejskiego budżetu przeka-
zuje środki finansowe wspierające 
działalność strażaków. W bieżą-
cym roku zaplanowano 700 tys. zł 
m.in. na modernizację zabytkowe-
go budynku Komendy, zakup sa-
mochodu specjalnego oraz zakup 
sprzętu gaśniczego i specjalnych 
ubrań, butów, hełmów i rękawic. 

W uroczystej zbiórce z okazji Dnia 
Strażaka udział wzięli: prezydent 
miasta Adam Neumann, komen-
danci miejscy i powiatowi PSP 
w Tarnowskich Górach, Racibo-
rzu i Rybniku, starosta Powiatu 
Gliwickiego Waldemar Dombek, 
prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Tomasz Bednarek, kapelan 
ks. Piotr Faliński, prezesi zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP OSP 
RP w Gliwicach oraz przedstawiciel 
NGK Ceramics Polska Piotr Słowik.

Strażakom życzymy spokojnej 
służby i bezpiecznych powrotów 
do domów. (mf))

Spokojnej służby! 

Adam Neumann 
prezydent Gliwic

– Czyste powietrze to temat priorytetowy dla gliwickiego samorządu, 
bliski wszystkim mieszkańcom śląskich miast. W Gliwicach konsekwent-
nie prowadzimy szeroko zakrojone działania związane m.in. z walką 
ze smogiem. Założony cel osiągniemy jednak tylko wtedy, gdy do 
inicjatyw miasta przyłączą się na szeroką skalę właściciele prywatnych 
nieruchomości. Stąd porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego efektem jest stały punkt 
informacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze” w Gliwicach 
oraz nasze prace nad nowym programem dotacyjnym.

PAMIĘtAJ, MUSISZ WYMIENIĆ:
 do 1 stycznia 2022 r. – kotły węglowe, wyprodu-

kowane przed 2007 r.

 do 1 stycznia 2024 r. – kotły węglowe wyprodu-
kowane pomiędzy 2007 a 2012 r.

 do 1 stycznia 2026 r. – kotły wyprodukowane 
po 2012 roku, 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 pie-
cyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 
2023 r.
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https://czystepowietrze.gov.pl
www.niskoemisyjne.gliwice.eu
https://gliwice.eu/
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Segregowanie śmieci rozpoczyna 
się w naszych domach. To pierw-
szy, bardzo ważny etap długiego 
procesu odzyskiwania surowców 
wtórnych.

Wytwarzamy coraz więcej od-
padów. Wszystkie muszą być 
zagospodarowane zgodnie 
z polskimi i unijnymi przepisami 
oraz koniecznymi wymogami 
ekologicznymi. Posegregowane 
w naszych domach śmieci trafiają 
do specjalistycznych instalacji, 
gdzie są jeszcze dokładniej se-
gregowane i doczyszczane. Tylko 
niewielka część kończy ostatecz-
nie żywot na wysypisku.

W 2013 roku miesz-
kańcy Gliwic wy-
tworzyli około 53 
tysiące ton odpa-
dów, a w 2020 roku 
już prawie 70 tysięcy 
ton. Ekologiczny pro-
ces ich obróbki jest 
kosztowny.

Im więcej śmieci wszyscy produ-
kujemy, tym więcej płacimy za ich 
wywóz i doczyszczanie w instala-
cjach. Odpady muszą być coraz 
lepiej selekcjonowane, bo coraz 
wyższe są wymagania recyklerów, 
którzy je odbierają i nadają im 

drugie życie. Jeżeli odpady nie są 
odpowiednio wyselekcjonowane 
lub przetworzone, mogą nie zna-
leźć docelowych odbiorców.

Miasto musi też osiągać wymagane 
przepisami prawa poziomy odzy-
sku, które także systematycznie 
wzrastają. Nie liczy się przy tym 
ilość posegregowanych odpadów 
odebranych od mieszkańców, ale 
masa odpadów przyjętych doce-
lowo w ramach poszczególnych 
frakcji przez firmy recyklingowe. 
Tymczasem nadal najwięcej w skali 
roku odbiera się od mieszkańców 
odpadów niesegregowanych, 
zmieszanych – z czarnych pojem-
ników. Im dokładniej więc posegre-
gujemy śmieci, tym lepiej.

Nieruchomości za-
mieszkałe objęte są 
w Gliwicach kom-
pleksowym syste-
mem gospodarowa-
nia odpadami.

W zamian za ponoszone 
opłaty, gliwiczanie mogą się 
pozbywać różnych rodzajów 
odpadów na dwa sposoby:
 prawidłowo segregując śmie-

ci w miejscu zamieszkania 
i przekazując je wybranej 
w drodze przetargu firmie od-
bierającej odpady – obecnie 

Remondis Gliwice Sp. z o.o. 
(żółty pojemnik – tworzywa 
sztuczne i metale, niebieski – 
papier, zielony – szkło, czarny 
– odpady zmieszane, brązo-
wy – bioodpady oraz osobno 
odpady wielkogabarytowe);

 przywożąc i przekazując nie-
odpłatnie niektóre odpady do 
Punktu Selektywnego Zbiera-
nia Odpadów Komunalnych, 
m.in. te, które nie powinny 
trafić do pojemników czy 
worków – to przykładowo 
opony, odpady poremonto-
we, budowlane i rozbiórko-
we, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny.

Aby usprawnić proces zagospoda-
rowania i przetwarzania odbiera-
nych od mieszkańców odpadów, 
Gliwice wspólnie z firmą Remondis 
stworzyły kilka lat temu spółkę pod 
nazwą Śląskie Centrum Recyklingu. 
Trafia tam zdecydowana większość 
naszych śmieci – plastik z metalem, 
papier oraz odpady zmieszane. No-
woczesne technologie i wysokie 
standardy pracy sprawiają, że po 
przejściu przez instalacje odpady 
znajdują dalszych odbiorców 
i osiągane są konieczne poziomy 
odzysku. Tylko około 15% – po 
specjalistycznej obróbce i prze-
badaniu – jest przekazywane na 
składowisko przy ul. Rybnickiej jako 
stabilizat do rekultywacji.  (al)

Dlaczego warto segregować śmieci? Dokąd trafiają z naszych koszy czy worków? Za co musimy 
płacić? Rozpoczynamy cykl informacji, które pozwolą nam zrozumieć, na czym polega gospodarka 
odpadami. Chcesz być ekoświadomy? Czytaj.

Życie odpadów  
nie kończy się w koszu 

1
Gdzie trafiają nasze śmieci? 

Śmieciarki wożą oddzielnie  
różne typy odpadów – wszystkie  
są ważone i rejestrowane.
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O odbiór odpadów od mieszkańców 
zapytaliśmy Agnieszkę Węglarz z Re-
mondisu Gliwice. 
Słyszała Pani plotkę? Podobno wszystkie śmieci pose-
gregowane w pojemnikach lub workach są mieszane 
i trafiają razem na wysypisko.

AW: Słyszę taką plotkę od czasu do czasu. To oczywiście nie-
prawda. Żaden odpad nie trafia bezpośrednio na składowisko. 
Odbierane przez nas odpady są zagospodarowywane zgodnie 
z aktualnymi przepisami o ochronie środowiska, z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Ta plotka ma pewnie źródło 
w przeszłości. Dwadzieścia lat temu odpady lądowały w jednym 
wspólnym pojemniku i jechały potem jednym autem na składo-
wisko. I to był koniec ich życia. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. 

Po każdy typ odpadów przyjeżdża inna śmieciarka? 

Każdy typ odpadów odbierany jest osobno. Kiedyś wystarczył 
jeden pojazd z jedną załogą. Teraz musi być ich najczęściej sześć, 
z sześcioma brygadami. Odbieramy osobno odpady z żółtych, nie-
bieskich, zielonych, brązowych i czarnych pojemników lub worków 
oraz – w wyznaczonych terminach – odpady wielkogabarytowe. Do 
odbioru odpadów wykorzystujemy czasami pojazdy dwukomorowe, 
które są przystosowane do odbioru dwóch różnych typów odpadów 
podczas jednej trasy. Pracują w nich dwie niezależne prasy zagęsz-
czające, nie dochodzi do mieszania frakcji. Każdy wysegregowany 
przez mieszkańców typ odpadów wozimy w odpowiednie miejsce 
– do sortowni czy specjalistycznych instalacji.

Więcej śmieciarek, więcej pracowników, jest drożej. 

Rozwiązanie sprzed lat było na pewno tańsze, ale w efekcie 
szkodliwe dla ludzi i naszego środowiska. Teraz system gospo-
darowania odpadami komunalnymi jest nowoczesny, bardziej 
ekologiczny, ale droższy – praktycznie na każdym etapie. 

Czy odbierane od mieszkańców odpady są dobrze po-
segregowane? 

Coraz lepiej. Zdarza się jednak, że przywozimy przykładowo 
100 ton odpadów, a tylko połowa nadaje się ostatecznie do 
odbioru przez firmy recyklingowe. Resztę trzeba zagospoda-
rować w inny sposób. Głównym powodem jest niewłaściwa 
segregacja. Wiele w tym zakresie możemy jako mieszkańcy 
jeszcze poprawić.

Podobno w śmieciarkach wozi się czasami powietrze? 

W butelkach plastikowych. Zużywamy ich w naszych domach 
bardzo dużo. Przed wrzuceniem do kosza trzeba je bardzo do-
kładnie zgnieść i najlepiej zakręcić. Napełnione powietrzem 
butelki zajmują niepotrzebne za dużo miejsca w śmieciarce 
i w efekcie pojazd zabiera mniej odpadów. Pojazdy wyposażone 
są w prasę zgniatającą, dzięki której możemy załadować jak 
najwięcej za jednym razem. Zgniecenie zakręconej, ale napeł-
nionej powietrzem butelki jest trudne. Każdy taki kurs to koszt. 
Warto o tym pamiętać.
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Co dzieje się w Śląskim Centrum Recyklingu? Jak oczyszczane i przetwarzane są odpady?  
O czym warto pamiętać przy segregowaniu śmieci? Do tematu wrócimy w kolejnych publikacjach.
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KUltURA / KOMUNIKAt

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

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

 Krok I            Profil Zaufany
Do rejestracji w systemie GEPAR konieczne jest posiadanie Profi-
lu Zaufanego. Możesz go założyć za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej. 

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

Krok III           Masz opłaty  
          pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

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

Kino rosyjskie  
w Amoku

Zrób zakupy  
z sercem

Sputnik – festiwal filmów rosyjskich – znowu w Gliwicach. Kino 
studyjne Amok przygotowało dla widzów sześć filmowych propo-
zycji, w tym aż pięć filmów fabularnych.
Wśród prezentowanych ob-
razów jest nagrodzony na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Wenecji „Wie-
lorybnik” w reżyserii Filipa 
Juriejewa. To kinowe zderze-
nie dwóch światów: Stanów 
Zjednoczonych i Czukczów, 
ludu żyjącego na Półwyspie 
Czukockim i należącego do 
jednego z najstarszych na 
Syberii. Bardzo od siebie 
odlegli pod względem kul-
turowym, choć geograficznie 
całkiem bliscy – warto po-
znać filmową opowieść o ich 
spotkaniu.

„Wierność” w reżyserii Niginy 
Sajfułłajewej jest z kolei „histo-
rią sąsiedzką”. Akcja filmowego 
dramatu rozgrywa się w Kali-
ningradzie. To śmiała opowieść 
o małżeństwie, do którego wkra-
dła się rutyna.

Niewątpliwie warto także obej-
rzeć „Francuza”, obraz słynnego 
reżysera Andrieja Smirnowa 
z muzyką innego wybitnego ro-
syjskiego twórcy – Dmitrija Szo-
stakowicza. Dodatkowo Smirnow 
zadedykował swój film Aleksan-
drowi Ginzburgowi, rosyjskiemu 
dysydentowi i bezkompromiso-

wemu dziennikarzowi, jednemu 
z założycieli Moskiewskiej Grupy 
Helsińskiej.

Przegląd filmów rosyjskich „14. 
Sputnik” rozpocznie się w piątek 
11 czerwca i potrwa do czwart-
ku 17 czerwca. Każdego dnia 
(poza poniedziałkiem, gdy kino 
Amok jest nieczynne) będzie 
wyświetlany jeden film. Poza 
biletami na pojedyncze seanse 
w sprzedaży są także karnety 
festiwalowe. Szczegóły na 
amok.gliwice.pl i w kasie kina 
(ul. Dolnych Wałów 3). 
  (mm)

Skup Kultury to świetna okazja, żeby kupić książkę, 
płytę, grę planszową, a przy okazji wesprzeć oso-
by niepełnosprawne. W niedzielę 13 czerwca na 
gliwickim Rynku odbędzie się największy kiermasz 
kulturalny w regionie.  Dochód z imprezy trafi do 
podopiecznych Stowarzyszenia Cała Naprzód.

Między godz. 12.00 a 18.00 
na Rynku pojawią się stoiska 
z rozmaitymi dziełami kultury. 
Będą książki, albumy, winyle, 
komiksy, filmy – wszystko to, 
co mieszkańcy przekazali na 
rzecz akcji. Teraz będzie można 
spośród tych fantów wyszperać 
coś ciekawego. Nie ma ustalo-
nej ceny, każdy płaci, ile może 
i ile chce, pamiętając, że cel 
jest szczytny. O oprawę mu-

zyczną Skupu Kultury zadbają 
Prywaciarze. Będzie się działo!

W 2019 roku gliwiczanie poszli 
na rekord i w czasie akcji udało 
się zebrać 20 132,65 zł.  Stowa-
rzyszenie Cała Naprzód i Skup 
Kultury to solidne firmy – zarów-
no organizacja, jak i inicjatywa 
były już wyróżniane w konkursie 
Liderzy Społeczni Gliwic.  
 (mm)
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„Francuz”, reż. A. Smirnow

1. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2021 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie 
podjęcia działań zmierzają-
cych do wyłonienia biegłego 
rewidenta mającego dokonać 
badania sprawozdania finan-
sowego Miasta Gliwice za rok 
2021 i 2022. 

4. Projekt uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania dla 
Prezydenta Miasta Gliwice.

5. Projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu 
miasta za 2020 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Prezy-

dentowi Miasta Gliwice z wyko-
nania budżetu za 2020 r. 

7. Projekt uchwały w sprawie 
utworzenia samorządowej insty-
tucji kultury pod nazwą Centrum 
Kultury Victoria w Gliwicach.

8. Projekt uchwały w sprawie 
nadania statutu samorządowej 
instytucji kultury pod nazwą 
Centrum Kultury Victoria w Gli-
wicach.

9. Projekt uchwały w sprawie 
negatywnego rozpatrzenia pe-
tycji w sprawie wydania opinii 
w sprawie przeprowadzenia 
referendum ludowego.

Ostatecznie ustalony i podpisany 
przez Przewodniczącego Rady Mia-
sta Gliwice porządek sesji zostanie 
zamieszczony w Biuletynie Infor-
macji Publicznej 10 czerwca br. oraz 
w „Miejskim Serwisie Informacyjnym 
– Gliwice” w kolejnym numerze, któ-
ry ukaże się 17 czerwca br.

PlANOWANY PORZĄDEK  
SESJI RADY MIAStA

Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice,  
zaplanowanej w trybie zdalnym na 17 czerwca 

2021 r., planuje się wprowadzić niżej  
przedstawione  projekty uchwał:

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, 
sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu 
obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek 
samorządu terytorialnego. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją 
ustawowego obowiązku transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce: Rada Miasta / Sesje Rady Miasta.

http://gepar.gliwice.eu
http://gepar.gliwice.eu
amok.gliwice.pl
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kultura

Na scenie w ruinach teatru Victoria 
(al. Przyjaźni 18) zagra doskonale zna-
na gliwickiej publiczności {oh!} Orkie-
stra Historyczna pod artystycznym 
kierownictwem koncertmistrzyni 
Martyny Pastuszki. W „Cajo Fabri-
cio” weźmie udział kilkoro solistów, 
w tym słynny chorwacki śpiewak Max 
Emanuel Cenčić. Jako kontratenor 
mezzosopranowy specjalizuje się 
w muzyce barokowej. Dał się poznać 
melomanom z najlepszej wokalnej 
strony podczas jednej z poprzednich 
edycji festiwalu All'improvviso – jego 
występ w operze „Gismondo Re di 
Polonia” został przyjęty bardzo en-
tuzjastycznie. Obok Cenčića wystąpią 
inni uznani śpiewacy operowi: Nian 
Wang, Emmanuelle de Negri, Suzan-
ne Jerosme, Bruno de Sá, Nicholas 
tamagna oraz Benjamin Hulett.

{oh!} Orkiestra Historyczna po 
raz kolejny sięga do twórczości 
Johanna Adolfa Hassego, jednego 
z najważniejszych kompozytorów 
niemieckich swojej epoki. „Cajo 
Fabricio” na gliwickiej scenie będzie 

miał swoją premierę, później opery 
wysłucha publiczność austriacka. 
– Czerwcowe wydarzenie będzie 
już piątą wspólną premierą reali-
zowaną w Gliwicach, a także ko-
lejną realizowaną w bezpośredniej 
współpracy z jedną z najsłynniej-
szych scen operowych na świecie 
– wiedeńskim Theater an der Wien, 
gdzie „Cajo Fabricio” zabrzmi dwa 
dni po gliwickiej premierze – mówi 
Paweł Ciepliński z Towarzystwa Kul-

turalnego Fuga, które organizuje 
festiwal All'improvviso.

Opera „Cajo Fabricio” rozpocz-
nie się o godz. 18.00 w sobotę 
26 czerwca. Bilety na premierę 
w ramach festiwalu All’improvvi-
so można nabyć w kasach Teatru 
Miejskiego w Gliwicach oraz w ser-
wisie internetowym ticketportal.pl.  
Organizację wydarzenia wspiera 
finansowo Miasto Gliwice. (mm)

W ruinach teatru Victoria już 26 czerwca melomani wezmą udział w wyjąt-
kowym koncercie. W ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej 
Improwizowanej „All’improvviso” przygotowano operę „Cajo Fabricio” Johanna 
Adolfa Hassego. W roli tytułowej wystąpi znakomity kontratenor Max Emanuel 
Cenčić. Miasto Gliwice zaprasza!

Opera barokowa  
powraca do Gliwic!

Premiera „Amadeusza” Petera Shaffera w Teatrze Miejskim w Gliwicach będzie 
spotkaniem z geniuszem wszech czasów, Wolfgangiem Amadeusem Mozartem. 
Gliwicki spektakl reżyseruje Norbert Rakowski.
Podobno muzyczny talent Mozarta 
objawił się już w wieku 3 lat. Gdy 
Wolfgang Amadeus skończył 5 
lat, napisał swój pierwszy utwór. 
W wieku 8 lat miał już na koncie 
pierwszą symfonię. Kompozytorski 
geniusz odmienił oblicze muzyki na 
zawsze. Uprawiał wszystkie gatunki 
muzyczne. Każdy z nich doprowadził 
do doskonałości. Swoje ostatnie 
dzieło – Requiem d-moll KV 626 – 
kończył na łożu śmierci.

Ta niezwykła biografia człowieka 
obdarzonego wielkim talentem 

posłużyła Peterowi Shafferowi do 
napisania sztuki luźno nawiązują-
cej do życia klasyka wiedeńskie-
go. Autor wziął pod lupę relację 
młodego Mozarta i szacownego 
kompozytora Antonia Salierego. 
Na podstawie sztuki powstał 
także słynny film „Amadeusz” 
w reżyserii Miloša Formana.

– „Amadeusz” to tragedia czło-
wieka, który w imię chorobliwych 
ambicji nie potrafił dostrzec 
wspaniałości, jakie dało mu ży-
cie. W iluzorycznym zapatrzeniu 

w samego siebie nie tylko nie do-
cenił ofiarowanych mu talentów, 
ale życie poświęcił na zniszczenie 
innych – mówi Norbert Rakow-
ski, reżyser spektaklu.

Premiera „Amadeusza” jest zapla-
nowana na 17 czerwca. Spektakl 
w TMG przy ul. Nowy Świat 55–57 
będzie można także obejrzeć 18, 
19 i 20 czerwca. Bilety są dostępne 
na stronie teatr.gliwice.pl i w ka-
sach. 
 
 (mm)
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„Amadeusz”, reż. N. Rakowski 

„M” jak  
muzyka,  
„m” jak  
Mozart

CO? GDZIE? KIEDY?
czWartEk 10 czErWca

 ■ godz. 18.00–19.30: „Czeskie miasteczka” – spotkanie 
podróżnicze z cyklu „Podróżuj ze Stacją”, Stacja Arty-
styczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.30: „Oscar Nominated Shorts 2021:  
Animacje” – projekcje filmów animowanych w ra-
mach DKF-u Trans, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dol-
nych Wałów 3)

 ■ godz. 20.15: „Oscar Nominated Shorts 2021: Fabuły”  
– projekcje filmów krótkometrażowych w ramach 
DKF-u Trans, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych 
Wałów 3)

PIąTEk 11 CzERWCA
 ■ godz. 18.15: „Wierność”, reż. N. Sajfułłajewa – seans 

w ramach 14. Sputnika nad Polską, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

 ■ godz. 19.30: „Przepływ”, „Iluzja ideału”, „all.i.did_
you”, „Zazdroszczę tej co jeszcze dzisiaj mną była” – 
spektakle Gliwickiego Teatru Tańca, Scena Bojków (ul. 
Parkowa 5)

SOBOTA 12 CzERWCA
 ■ godz. 10.30–12.00: „Fotografia z podróży” – warszta-

ty fotograficzne z cyklu „Foto Stacja”, Stacja Artystycz-
na Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 17.00: „Miłość” – impreza artystyczna z cyklu 
„Szałfenster”, Pracownia Rzeźby i Ceramiki Stowarzy-
szenia Forum Ceramików (ul. Ziemowita 1)

 ■ godz. 18.00: „Konferencja”, reż. I.I. Twierdowski –  
seans w ramach 14. Sputnika nad Polską, Scena Bajka 
– Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

NIEDzIElA 13 CzERWCA
 ■ godz. 12.00–19.00: Skup Kultury – charytatywny 

kiermasz kulturalny, Rynek
 ■ godz. 18.00: „Francuz”, reż. A. Smirnow – seans  

w ramach 14. Sputnika nad Polską, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

PONIEDzIAłEk 14 CzERWCA
 ■ godz. 15.00–19.00: „Spruj to” – warsztaty rękodziel-

nicze, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)
 ■ godz. 16.00–17.00: „Zręczna robota” – warsztaty  

rękodzielnicze, Stacja Artystyczna Rynek (Rynek 4–5)

WTOREk 15 CzERWCA
 ■ godz. 18.00: „33 słowa o dizajnie”, reż. N. Klimczuk, 

O. Morozowa – seans w ramach 14. Sputnika nad  
Polską, Scena Bajka – Kino Amok (ul. Dolnych Wa-
łów 3)

 ■ godz. 18.30–20.00: otwarte spotkanie teatralne 
grupy performatywnej, Stacja Artystyczna Rynek 
(Rynek 4–5)

śRODA 16 CzERWCA
 ■ godz. 16.00–18.00: warsztaty rysunkowe, Stacja Ar-

tystyczna Rynek (Rynek 4–5)

 ■ godz. 18.00: „Wielorybnik”, reż. F. Juriejew – seans 
w ramach 14. Sputnika nad Polską, Scena Bajka – 
Kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3)

kultura.gliwice.eu

„konferencja”, reż. I.I. Twierdowski

„Wielorybnik”, reż. F. Juriejew

https://www.ticketportal.pl/
teatr.gliwice.pl
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AKtUAlNOŚCI

Czas na strategię promocji
Prace nad strategią rozwoju „Gliwice 2040” idą pełną parą, tymczasem miasto rozpoczyna opracowywanie 
kolejnego kluczowego dokumentu – Strategii Promocji Miasta Gliwice na lata 2022–2024. Określone w niej 
zostaną cele promocyjne i sposoby ich realizacji, a także kwestie dotyczące efektywnego i skutecznego wdra-
żania strategicznych działań oraz sprawdzania ich skuteczności. Strategię, w której przygotowanie będą mogli 
włączyć się mieszkańcy Gliwic, opracuje firma Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie.
– Gliwice są miastem, które od lat 
dynamicznie się rozwija, dlatego 
działania w zakresie promocji 
również powinny ewoluować, 
rozwijać się, nadążać za trenda-
mi. Z drugiej strony, profesjonalne 
prowadzenie działań w zakresie 
promocji miasta przekłada się 
na jego wzbogacenie i rozwój. 
Dlatego przygotowanie i konse-
kwentne realizowanie strategii 
promocji jest bardzo ważne – 
dzięki temu Gliwice będą jeszcze 
lepszym miejscem do mieszkania, 
spędzania czasu, do nauki, pracy 
czy prowadzenia biznesu. Zapra-
szam wszystkich do aktywnego 
włączenia się w proces przygoto-
wania tego dokumentu – mówi 
Ewa Weber, zastępca prezydenta 
Gliwic odpowiedzialna m.in. za 
promocję miasta.

Na proces przygotowania Stra-
tegii Promocji Miasta Gliwice na 
lata 2022–2024 złożą się prace 
analityczne – analiza dokumen-
tów i danych niezbędnych do 
rzetelnego przygotowania stra-
tegii. Zostaną zrealizowane także 
warsztaty strategiczne, na któ-

re zaproszeni zostaną gliwiccy 
radni, organizacje pozarządowe, 
pracownicy urzędu oraz przed-
stawiciele jednostek miejskich, 
nieformalnych grup mieszkań-
ców, a także gliwickiego biznesu 
i nauki. Dokument powinien być 
gotowy w grudniu tego roku. Bę-
dzie spójny z innymi strategiami 
i programami miejskimi, w tym 
przygotowywaną strategią roz-
woju miasta „Gliwice 2040”.

Przez cały okres przygotowywa-
nia strategii dla wszystkich chęt-
nych dostępna będzie skrzynka 
e-mailowa gliwice@buszman.
biz. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców do zgłaszania 
wszelkich sugestii, pomysłów, 
ciekawostek oraz informacji, 
które mogą wzbogacić doku-
ment strategii promocji Gliwic.

Firma Buszman. Komunikacja 
Doradztwo Badania Strategie 
powstała na bazie dwudziesto-
letnich doświadczeń dr Marii 
Buszman, ekspertki w zakresie 
public relations i promocji. 
Wspólnie z zespołem realizuje 

ona projekty w zakresie public 
relations, komunikacji oraz pro-
mocji, świadcząc usługi dla firm, 
instytucji, organizacji pozarządo-
wych oraz osób prywatnych.

– Ogrom naszego doświadcze-
nia eksperckiego w zakresie 

komunikacji, promocji i PR to 
właśnie praca na rzecz samo-
rządów oraz lokalnej i regio-
nalnej społeczności. Dla JST re-
alizowaliśmy już całe spektrum 
prac. Były to: analizy, audyty 
oraz ekspertyzy w zakresie efek-
tywności i skuteczności komuni-

kacji, promocji, PR oraz obsługi 
klienta, a także działań sponso-
ringowych. Wykonywaliśmy dia-
gnozy społeczno-gospodarcze, 
badania jakościowe i ilościowe, 
konsultacje społeczne, warsz-
taty strategiczne i szkolenia 
komunikacyjne. Przygotowy-
waliśmy strategie, programy 
i plany – podkreśla dr Maria 
Buszman, która współpracowa-
ła m.in. z Mazowieckim Urzę-
dem Wojewódzkim, Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego oraz UM Woje-
wództwa Śląskiego, Starostwa-
mi Powiatowymi w Gliwicach 
i Mikołowie, Urzędami Miasta 
w Bytomiu, Chorzowie, Rudzie 
Śląskiej, Rybniku oraz Wodzisła-
wiu Śląskim oraz prawie dwu-
dziestoma innymi miastami na 
terenie województwa śląskiego, 
opolskiego i dolnośląskiego. 
Firma Buszman. Komunikacja 
Doradztwo Badania Strategie 
jest członkiem m.in. Polskiego 
Stowarzyszenia Public Relations 
oraz Stowarzyszenia Agencji Pu-
blic Relations. 
 (ap)
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Urząd Miejski w Gliwicach informuje o zbliżającym się otwartym 
konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gliwice 
w dziedzinie pomocy społecznej, polegającym na prowadzeniu ogrze-
walni dla osób bezdomnych przy ulicy Noakowskiego w Gliwicach.
Ogrzewalnia zlokalizowana 
u zbiegu ulic Noakowskiego 
i Dworskiej jest nowoczesnym 
budynkiem modułowym, odda-
nym do użytku w grudniu 2020 
roku. Budynek ten wyposażony 
jest w nowatorski system ogrze-
wania, posiada także certyfikat 
Polskiego Instytutu Budownictwa 
Pasywnego. Do dyspozycji osób 
potrzebujących są dwa pomiesz-
czenia – osobne dla kobiet i dla 
mężczyzn – wyposażone w od-
dzielne pomieszczenia sanitarne 
z natryskami, dostosowane do 
potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. Osoby zmagające się 
z bezdomnością, korzystające ze 
wsparcia w postaci ogrzewalni, 
mogą skorzystać również z pralki, 
która znajduje się na wyposaże-
niu obiektu. W budynku znajduje 
się wydzielone pomieszczenie dla 
dyżurującego opiekuna z szatnią 
i łazienką oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Ogrzewalnia jest 

dostępna dla potrzebujących 
w okresie od 1 października do 
30 kwietnia całodobowo, nato-
miast w pozostałym okresie, tj. od 
maja do września, w godzinach 
od 18.00 do 8.00.

Zachęcamy wszystkie podmioty 
zainteresowane prowadze-
niem gliwickiej ogrzewalni do 
obserwowania komunikatów 
na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach, 

gdzie w czerwcu pojawią się 
szczegóły dotyczące konkursu.  
 (ZD)

Konkurs na prowadzenie  
ogrzewalni

Dodatkowych  
informacji udziela:
Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach 
tel. 32/239-12-59, 
e-mail: zd@um.gliwice.pl 

Zepsute albo przestarzałe pralki, 
telewizory, elektroniczne urzą-
dzenia i gadżety, zużyty sprzęt 
oświetleniowy – to nie tylko 
zalegające w naszych miesz-
kaniach graty, ale też odpady 
niebezpieczne, których nie na-
leży wrzucać do pojemników 
na odpady komunalne. Przez 
cały rok można oddawać je 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ul. 
Rybnickiej albo przynieść je do 
specjalnie oznakowanego samo-
chodu, który w soboty będzie 
stał zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

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

ce, ul. Batalionu Kosynierów 1–7 
(parking od ul. Bernardyńskiej)

• godz. 12.30–14.30 – Bojków, 
ul. Rolników (przy kościele)

Wszystkie terenowe punkty 
odbioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców elektro-
odpady są ponownie przetwarza-
ne. Stosuje się do tego technolo-
gie przyjazne środowisku.  (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozo-
rem nie wrzucaj go do kontenera! Ruszają 
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.

Zbiórka
elektrośmieci
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KOlORY MIAStA

Szkolna Akademicka
Kalendarium zmian zachodzących na ul. Akademickiej i w dzielnicy 
Politechnika wykracza poza zwykłą historię miejsca. teren ten na 
przestrzeni XX i XXI wieku zmienił się diametralnie trzy razy! Każdy 
etap był inny, dotyczył innego okresu w sztuce i architekturze. Każdy 
jest niezwykle frapujący. O drugim i trzecim pisałam w poprzednim 
odcinku Kolorów… teraz czas wrócić do początku. 
Ta historia zaczyna się w latach 
20. XX wieku, kiedy Karl Schabik 
pełnił funkcję głównego radcy 
budowlanego (niem. Stadt-
baurat) Gliwic. Zrewolucjoni-
zował pracę w swoim urzędzie 
i stworzył zespół specjalistów 
(m.in. ds. zieleni, architektury 
i urbanistyki) pełniący funkcje 
doradcze, opiniujące zamierze-
nia projektowe inwestorów, a na 
koniec nadzorujące inwestycje 
w mieście. Kwestia planowania 
przestrzennego była przez niego 
traktowana szczególnie. Do dziś 
zabudowa Gliwic powstała za 
czasów Schabika zachwyca traf-
nością i urodą rozwiązań. Jednym 
z pomysłów – ciągle aktualnym! 
– na uporządkowanie przestrzeni 
miasta były projekty osi widoko-
wych mających podkreślać i od-
powiednio eksponować ważne 
miejsca w Gliwicach. Niektóre 
z nich niestety z czasem zostały 
zaburzone i są już nieczytelne.

Najbardziej znaną jest oś Schabika, 
zaprojektowana w latach 1924–
1925 i biegnąca prostopadle do ul. 
Zwycięstwa. Zapoczątkowana na 
dzisiejszym placu marszałka Józefa 
Piłsudskiego (dawny Reichspräsi-
dentenplatz), wiodła przez obecne 
ulice prymasa Stefana Wyszyńskie-
go i ks. Marcina Strzody (dawniej 
jedna ulica – Markgrafenstaße), 
przebiegając obok placu Krakow-
skiego (Krakauerplatz) i dochodząc 
do konwiktu biskupiego Alberti-
num przy obecnej ul. Akademic-
kiej (Kattowitzer Allee). Miała 
zapewnić widok na repre-
zentacyjny gmach nowego 
ratusza zaplanowanego na 
Reichspräsidentenplatz. 
Niestety, ratusz nie powstał 
mimo dwóch konkursów 
na budowę gmachu (jeden 
w roku 1921, drugi w 1925 
roku). Powodem były trud-
ne warunki gruntowe (te-
ren grząski z kurzawkami)  
i, co się z tym wiązało, bar-

dzo duży koszt przyszłej inwestycji. 
Coś o tym wiedzieli właściciele 
wybudowanego w latach 1924-
-1928 pobliskiego hotelu Haus 
Oberschlesien… Mimo wszystko 
oś widokowa powstała, przetrwa-
ła i jest nadal czytelna, choć dziś 
podkreśla inną budowlę – Arenę 
Gliwice.

Nas jednak najbardziej interesuje 
dawne zamknięcie osi Schabika 
budynkiem szkoły katolickiej dla 

chłopców im. Fryderyka Wilhel-
ma (powstałej w latach 1926- 
-1928) przy ówczesnej Katto-
witzer Allee. Dziś to ul. Akade-
micka i siedziba Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Śląskiej. 
To jeden z najbardziej interesu-
jących przykładów architektury 
użyteczności publicznej w Gli-
wicach. Szkoła stanowiła część 
zespołu zabudowy tzw. Konwiktu 
Albertinum upamiętniającego 
św. Alberta Wielkiego. Od strony 

obecnej ul. Bolesława Krzywo-
ustego (Humboldtstraße) wcho-
dziła w jego skład willa dyrektora, 
w której od wielu lat mieści się 
siedziba Parafii pw. św. Michała 
Archanioła. Na rogu ul. Łużyckiej 
(Heinitzstraße) i Bolesława Krzy-
woustego wybudowano z kolei 
w latach 1930–1931 kaplicę 
z monumentalną rzeźbą Hannsa 
Breitenbacha nad wejściem oraz 
zamykający zabudowę konwikt, 
czyli internat dla uczniów.

Reprezentacyjną bryłę szkoły, 
posadowioną ze względu na 
podmokły grunt na palach, za-
projektował dr inż. Josef Arno 
Kluge. Pale były niezbędne, bo-
wiem na pl. Krakowskim do 1902 
roku znajdował się staw Klop-
pot... Trójdzielną bryłę budynku 
zwieńczono wysokimi, stromymi 
dachami, a elewację frontową 
ozdobiono detalami rzeźbiarskimi 
– m.in. postaciami młodzieńców. 
Na ścianie od strony ul. Bolesła-
wa Krzywoustego znalazły swoje 
miejsce symboliczne wizerunki 
świata przyrody: sowa (emana-
cja mądrości), ślimak (symbol 
wytrwałości), pszczoła i pająk 
(pracowitość), żaba (odnowa 

i szczęście). Rzeźbiarskie detale 
wykonane w terakocie zaprojek-
tował wrocławski rzeźbiarz Jo-
hannes Kiunka mł. (1896–1977). 
Wertykalną kompozycję elewacji 
bocznej podkreślały smukłe okna 
zamknięte trójkątnie (pierwotnie 
z przeszkleniem witrażowym), 
które doświetlały aulę szkoły.

Równie ciekawie prezentowało 
się i prezentuje do dzisiaj wnę-
trze. Czego tu nie ma! Terako-
towe postacie z bajek zdobią 
słupy w holu na parterze. Co 
prawda nazwy poszczególnych 
płaskorzeźb skuto i trudno nam 
odczytać, z jakiej bajki pochodzą, 
niemniej udało mi się rozpoznać 
Szczurołapa z Hameln. Na każ-
dym piętrze zaprojektowane 
zostały także barwne ceramiczne 
wodopoje z zegarem i kranika-
mi dla spragnionych uczniów 
oraz ławkami.

Te ceramiczne dzieła nadal za-
chwycają, choć już bez zdobiących 
je figurek i bez dostępu wody. 
Zachowały się ponadto niektóre 
meble, kute osłony kominków, 
przepiękne klamki i balustrady. Za 
tę enklawę historii i zabytków 

należy podziękować 
kolejnym rektorom 
Politechniki Śl., dzie-
kanom Wydziału Elek-
trycznego oraz Graży-
nie Pacule-Agyapong, 
dobremu duchowi 
i opiekunowi budynku.

Ewa Pokorska 
miejski konserwator 

zabytkówUl. Akademicka, budynek Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, detale elewacji od strony ul. Bolesława Krzywoustego.

Zdjęcia archiwalne z ówczesnych gazet. Poidełko oraz aula.Poidełka: niebieskie (I piętro) i zielone (wysoki parter).

Fragment budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.  
Na elewacji dwie figury młodzieńców.

Boczna klatka schodowa wewnątrz budynku Wydziału Elektrycznego  
Politechniki Śl.
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Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie od dekady działa przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Gliwicach. Zajmuje się szeroko pojętą pomocą rodzinom doświadczającym prze-
mocy, metodycznie i skutecznie działając na rzecz pokrzywdzonych. Z okazji jubileuszu prezydent Gliwic 
Adam Neumann złożył zespołowi gratulacje. 
 – Z okazji 10-lecia działalności Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie pragnę złożyć 
serdeczne gratulacje, a także wyrazić 
uznanie dla wykonywanej przez Panią 
oraz wszystkich członków Zespołu pra-
cy na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Dziękuję za zaangażowanie 
włożone w inicjowanie i wspieranie 
działań zmierzających do zmniejszenia 
skali zjawiska przemocy w rodzinach za-
mieszkałych na terenie miasta Gliwice. 
Państwa trud i wysiłek zmieniają w po-
zytywnym wymiarze życie wielu osób. 
Życzę Pani oraz pozostałym członkom 
Zespołu dalszych sukcesów oraz satys-
fakcji w życiu zawodowym i prywatnym 
– napisał w liście gratulacyjnym do prze-
wodniczącej zespołu prezydent Gliwic 
Adam Neumann. 

Rodzina jest najważniejszym środowi-
skiem w życiu człowieka, kształtującym 
osobowość, system wartości, poglądy 
i styl życia. Bardzo istotnym elemen-
tem jej właściwego funkcjonowania 
są relacje oparte na miłości, szacunku 
i zrozumieniu. Gdy ich brakuje, często 
pojawia się przemoc. 

– Przemoc to złożone i wieloaspektowe 
zjawisko, dlatego wymaga szerokiego, 
komplementarnego i przede wszystkim 
indywidualnego podejścia. Tylko wówczas 
można pomóc rodzinom zagrożonym czy 
uwikłanym w zjawisko przemocy – mówi 
Jadwiga Konopka-Chełmińska, przewod-
nicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
i psycholog w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Gliwicach. – Podejmujemy wszelkie 
możliwe kroki, aby ją wyeliminować. Sta-
ramy się wyprzedzać jej ewentualne skutki, 
zwłaszcza że jest to zjawisko występujące 
bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, 
statut materialny itp. – dodaje Jadwiga 
Konopka--Chełmińska.

W 2011 roku prezydent Gliwic 
powołał Zespół Interdyscypli-
narny ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, który tworzy 
grupa profesjonalistów połączo-
nych wspólnym celem – rozwią-
zywaniem problemu przemocy 
w konkretnych rodzinach. 

Tworzą go przedstawiciele jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, policji, oświaty, 
ochrony zdrowia, prokuratury, sądu oraz 

organizacji pozarządowych. Wykonują 
tytaniczną, ale bardzo potrzebną i sku-
teczną pracę.

Jak działa  
zespół?

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie zajmuje 
się diagnozowaniem problemu prze-
mocy w rodzinie, podejmuje działania 
w środowisku zagrożonym, inicjuje in-
terwencje i działania w stosunku do osób 
stosujących przemoc, rozpowszechnia 
też informacje o instytucjach i możliwo-
ściach uzyskania pomocy w środowisku 
lokalnym.

Zespół zajmuje się integrowaniem 
i koordynowaniem działań podmiotów 
uprawnionych do interwencji i pomocy 
w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz specjalistów działających 
w tej dziedzinie. Działania te realizowane 
są w ramach zwoływanych posiedzeń 
zespołu, których dotychczas odbyło się 
łącznie 90. 

Bezpośrednie oddziaływania zespołu na 
rzecz rodzin zagrożonych czy uwikłanych 
w zjawisko przemocy odbywa się w opar-

ciu o realizację i koordynację procedury 
„Niebieskie Karty”, pod którą kryje się 
szereg czynności interwencyjno-pomo-
cowych. Jej uruchomienie następuje 
w przypadku powzięcia podejrzenia wy-
stąpienia przemocy w rodzinie. Przeka-
zanie do zespołu formularza „Niebieska 
Karta” skutkuje powołaniem przez prze-
wodniczącego zespołu grupy roboczej, 
realizującej działania pomocowe wobec 
indywidualnych przypadków wystąpienia 
przemocy w rodzinie. 

Dotychczas zespół przyjął 3206 
formularzy o założenie „Niebie-
skiej Karty-A”, a pomocą objęto 
2784 rodzin. 

Skład grupy roboczej dostosowywany 
jest każdorazowo do sytuacji rodzin 
i obejmuje przedstawicieli jednostek 
zajmujących się działaniem w obszarze 
przeciwdziałania przemocy, pozostają-
cych w bezpośrednim kontakcie z człon-
kami rodziny. Grupa robocza rozpoznaje 
sytuację rodzinną, nawiązuje relację 
z osobą doświadczającą, ale też z oso-
bą podejrzaną o stosowanie przemocy 
i opracowuje indywidualny plan pomocy. 
Wymiana informacji pomiędzy członkami 

grupy oraz budowa komplementarnego 
planu pomocy odbywa się w ramach 
spotkań grup roboczych. Zakończenie 
oddziaływań grup roboczych następuje 
w przypadku jednomyślnego stwierdze-
nia ustania przemocy i zrealizowania 
planu pomocy lub wskutek rozstrzygnię-
cia o braku zasadności podejmowania 
działań. 

W ramach dotychczasowego 
funkcjonowania zespół zatwier-
dził 2731 decyzji grup roboczych 
o zakończeniu działań, z czego 
1788 stanowiło zakończenie 
z uwagi na ustanie i zrealizowa-
nie planu pomocy.

Skuteczność podejmowanych działań 
opiera się w znacznej mierze na do-
stępnych i stale dostosowywanych do 
bieżących potrzeb zasobach instytucjo-
nalnych i formach świadczonych usług. 
Do obecnie wdrażanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej należą m.in.: od-
dzielenie pracy socjalnej świadczonej na 
rzecz osób zagrożonych czy doznających 
przemocy od pracy socjalnej z osobami 
podejrzanymi o jej stosowanie, ofero-
wanie grupowych form wsparcia oraz 
indywidualnej pomocy psychologicznej, 
prawnej, a także promocja treści i dzia-
łań uwrażliwiających na przeciwdziałanie 
przemocy. 

Dodatkowo w 2020 r. w strukturze or-
ganizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Gliwicach wyodrębniona została 
komórka realizująca działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
obecnie monitorująca również aktu-
alną sytuację w rodzinach, w których 
procedura „Niebieskie Karty” została 
zakończona w latach 2019–2020. 

– Uzyskane w trakcie monitoringu infor-
macje wykazały, że w 514 przypadkach 
nie doszło do ponownego uruchomienia 
procedury, co świadczy o stabilizacji 
i unormowaniu sytuacji rodzinnej. To 
potwierdza skuteczność formuły inter-
dyscyplinarnej i motywuje do dalszego 
rozwoju lokalnego systemu wsparcia – 
mówi Jadwiga Konopka-Chełmińska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie działa 
w Gliwicach przy ul. Fiołkowej 26. Więcej 
informacji na ten temat można uzyskać na 
stronie internetowej www.opsgliwice.pl  
oraz pod numerem telefonu: 32/300-01-
-11.  (mf)

Interdyscyplinarnie  
przeciw przemocy
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Grand Prix Gliwic znakomite dla sprinterów!

Piast z brązowym medalem Mistrzostw Polski!

Już po raz trzeci na arenie sportowej przy ul. Syriusza rozegrano międzynarodowy mityng 
lekkoatletyczny Grand Prix Gliwic. 27 maja nie zabrakło tam polskich gwiazd królowej sportu 
i bardzo dobrych wyników oraz rekordów życiowych. lekkoatleci rywalizowali nie tylko o miej-
sca na podium, ale też nagrody finansowe.
W poprzednich edycjach gli-
wickiego Grand Prix startowali 
medaliści Igrzysk Olimpijskich 
i Mistrzostw Świata. W 2018 
roku Wojciech Nowicki rzucił 
młotem w Gliwicach 81,45 m, 
co było wówczas najlepszym 
wynikiem na świecie! Rok temu 
z powodu pandemii mityng od-
wołano. Tym razem jednak już 
nie było przeszkód, by zawody 
mogły się odbyć.  

Mityng w Gliwicach poprzedził 
drużynowe Mistrzostwa Europy 
w Chorzowie, organizowane 
w ostatni weekend maja. Zawod-
niczki i zawodnicy, którzy wzięli 
udział w Grand Prix, potraktowali 
start w Gliwicach jako generalną 
próbę, wręcz wymarzoną dla 
sprinterów. Przebieg rywalizacji 
z perspektywy trybun obserwo-
wał Aleksander Matusiński, trener 
polskiej sztafety na 400 metrów.

Klaudia Adamek zwyciężyła 
w biegach na 100 i 200 me-
trów. Na tym drugim dystan-
sie, uzyskując rezultat 23,75 s, 
ustanowiła swój nowy rekord 
życiowy. – Cieszę się bardzo, że 
warunki dopisały. 100 metrów 
było bardzo udane, ale 200 me-
trów jeszcze lepsze. Zrobiłam 
też minimum na drużynowe Mi-
strzostwa Europy. Wyniki super, 
więc cały start w Gliwicach będę 

wspominać fantastycznie – sko-
mentowała swój występ Klaudia 
Adamek. Oprócz niej na podium 
stanęły jeszcze Marika Popowicz- 
-Drapała i Katarzyna Sokólska, 
czołowe polskie sprinterki.

Równie ciekawie działo się 
w sprintach mężczyzn. Na 100 
metrów z czasem 10,31 s zwycię-
żył Dominik Kopeć, mistrz Polski 
na dystansie 100 i 200 metrów 
z 2018 i 2019 roku. – To był bar-
dzo udany start, szybko się po tej 

fioletowej bieżni biegało, koledzy 
też potwierdzili wysoką formę. Po 
tym, co zaprezentowaliśmy w Gli-
wicach, mam nadzieję, że uda 
nam się wykręcić dobry wynik na 
Mistrzostwach Europy – ocenił 
swój występ Kopeć. Na dystansie 
200 metrów najszybciej pobiegł 
Oliwer Wdowik, który pokonał 
trasę w czasie 21,20 s.

Bardzo ciekawie zapowiadała 
się rywalizacja w biegu na 100 
m przez płotki kobiet. Faworyt-

ką była medalistka Mistrzostw 
Świata Pia Skrzyszowska. Za-
wodniczka AZS AWF Warszawa 
dobrze wystartowała, ale na 
kilkanaście metrów przed metą 
potknęła się i ostatecznie zakoń-
czyła rywalizację na 5. miejscu, 
co można uznać za niespodzian-
kę. Zwyciężyła Klaudia Wojtunik 
z czasem 13,17 s.

Kibice, którzy wreszcie mogli 
zasiąść na trybunach, zobaczyli 
też m.in. bardzo widowiskowe 

skoki o tyczce w międzynaro-
dowej obsadzie. Rywalizowało 
dziewięć zawodniczek. Zwycię-
żyła tyczkarka z Turcji, Robeilys 
Peinado, która pokonała wyso-
kość 4,45 m.

Nie zabrakło reprezentantek 
gospodarza turnieju, klubu GKS 
Piast. W rzucie dyskiem wystar-
towała Wiktoria Drózd, a na 800 
metrów pobiegła Magdalena 
Nitychoruk.

Na sam koniec publiczności 
zaprezentowali się weterani 
z Czesławem Okońskim na czele, 
jednym z najbardziej utytułowa-
nych polskich lekkoatletów w tej 
kategorii wiekowej. Weterani 
biegli na dystansie 100 metrów. 
W tej grupie najstarszy zawodnik 
miał 88 lat!

Medale najlepszym zawodnikom 
wręczali m.in. dyrektor sporto-
wy Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki Krzysztof Kęski i prezes 
GKS Piast Grzegorz Jaworski. 
Organizatory oprócz nagród 
finansowych dla medalistów 
poszczególnych konkurencji 
wyróżnili też czwórkę zawodni-
ków, którzy nazbierali najwięcej 
punktów za osiągnięte rezultaty. 
Byli to: Klaudia Wojtunik, Daryia 
Barysevich, Dominik Kopeć i Se-
bastian Urbaniak.  (kik)

W meczu kończącym sezon 2020/2021 w Futsal Ekstraklasie Piast Gliwice pokonał na wyjeździe MOKS Słoneczny Stok 
Białystok 10:2. W rozgrywanym równolegle spotkaniu Constract lubawa wygrał z AZS UŚ Katowice 6:0, a to oznacza, że 
futsalowa drużyna z Areny Gliwice po raz pierwszy w swojej pięcioletniej historii sięgnęła po medal Mistrzostw Polski.
W sezonie 2020/2021 Piast Gliwi-
ce w 32 meczach zdobył 74 pkt. 
Wygrał 23 spotkania, 5 zremiso-
wał, 4 przegrał. Bilans bramkowy 
wyniósł 138 strzelonych goli przy 
55 straconych. Brązowe medale 
wywalczyli: Michał Widuch, Łu-
kasz Bogdziewicz, Łukasz Groszak, 
Allyson Amantes, Marek Bugański, 
Tomasz Czech, Rafał Franz, Ixeman 
Gonzales Cabrera, Gustavo Hen-
rique Steinwandter, Mateusz Mro-
wiec, Rodrigo Dasaiev, Dominik 
Solecki, Mateusz Szyszko, Michał 
Rabiej, Dominik Wilk, Alexsander 
De Lima Soares, Sebastian Szadur-
ski, Dominik Śmiałkowski i Roman 
Vakhula, prowadzeni przez sztab 
szkoleniowy w składzie: Orlando 
Duarte, Paweł Machura, Bartosz 
Garsztecki, Dariusz Krawiec oraz 
kierownik drużyny Aleksandrę 
Korzec. Wielkie gratulacje! 
  (kik)
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OGŁOSZENIA

Podaje się do publicznej widomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem  
http://bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej 31 maja 2021 r. opublikowany zo-
stał wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, realizowany na podstawie ustawy  
z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 219 ze zm.). Inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi 
na działkach nr 1530/4, 1992, 1993/5, 1993/7, obręb Nowe Miasto w Gliwicach, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH  
I tOWARZYStWO BUDOWNICtWA  

SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach 
ogłasza nabór na stanowisko

inspektora ds. energetycznych
(nr ref. 005/PK/2021)

Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• współudział przy rozliczeniach cen-

tralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej,

• prowadzenie spraw związanych ze 
zmianami systemów ogrzewania,

• zlecanie oraz opiniowanie do-
kumentacji projektowych zwią-
zanych ze zmianami systemów 
grzewczych,

• obsługa programu DOM-5 w za-
kresie kompetencji działu,

• uczestnictwo w komisjach i wizjach 
lokalnych dot. centralnego ogrze-
wania w zarządzanych zasobach,

• prowadzenie i kompletowanie 
dokumentacji według zakresu 
obowiązków.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe 

techniczne,
• co najmniej 2-letnie doświad-

czenie, mile widziane w branży 
energetycznej,

• biegła znajomość MS Office, do-
świadczenie w pracy z arkuszami 
kalkulacyjnymi,

• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,
• wysokie umiejętności komunika-

cyjne oraz w pracy zespołowej,

• profesjonalizm w działaniach, wy-
soka kultura osobista.

Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie 

o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniają-
ce powyższe wymagania, prosimy 
o przesłanie aplikacji (list motywa-
cyjny i życiorys zawodowy) na adres 
kadry@zbmgliwice.pl z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem 
„Aplikacja na stanowisko inspektora 
ds. energetycznych”, w terminie do 
10 czerwca 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do 
odwołania naboru bez podania 
przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontak-
tujemy się tylko z wybranymi kandy-
datami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-
nych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000)”. 

oferty pracy

komunikaty

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach
zatrudni pracownika na stanowisko specjalista ds. kadr

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 3 w Gliwicach na stronie zsp3.bip.
gliwice.eu w dziale ogłoszenia / na-
bory oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 3.

Zakres zadań, które będą wykony-
wane na stanowisku
1. Prowadzenie naboru do pracy 

pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych.

2. Przygotowywanie informacji zwią-
zanych z naborem na wolne sta-
nowisko urzędnicze do ogłaszania 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Prowadzenie dokumentacji pra-
cowników od momentu naboru 
do zwolnienia (w wersji papie-
rowej i elektronicznej – program 
kadrowy ekspert):
a. sporządzanie dokumentacji 

związanej z zatrudnieniem 
i zwolnieniem pracowników 
(przygotowanie umów o pracę, 
aneksów do umów, świadectw 
pracy),

b. ustalanie uprawnień do do-
datków za wysługę lat, nagród 
jubileuszowych, odpraw.

4. Prowadzenie teczek akt osobo-
wych i ewidencji pracowników.

5. Sporządzanie i rejestr umów-zle-
ceń, umów o dzieło.

6. Kierowanie pracowników na ba-
dania lekarskie.

7. Ustalanie prawa do urlopu wypo-
czynkowego, urlopu dla poratowa-
nia zdrowia.

8. Ewidencja absencji pracowni-
ków (urlopów wypoczynkowych, 
urlopów bezpłatnych, zwolnień 
lekarskich, opieki nad dzieckiem 
art. 188 KP, 67 e KN).

9. Ewidencja i kontrola  obowiązko-
wych szkoleń BHP i PPOŻ.

10. Wydawanie i ewidencjonowanie 
legitymacji służbowych nauczy-
cieli.

11. Sporządzanie, wydawanie i ewi-
dencjonowanie zaświadczeń o za-
trudnieniu dla pracowników.

12. Prowadzenie spraw z zakresu do-
skonalenia nauczycieli – współ-
praca z koordynatorem WDN 
i głównym księgowym.

13. Dokumentowanie awansu zawo-
dowego nauczycieli od momentu 
złożenia wniosku przez nauczy-
ciela do otrzymania aktu nadania 
stopnia awansu zawodowego.

14. Przyjmowanie wniosków i nadzór 
nad realizacją pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli i nauczycieli eme-
rytów/rencistów .

15. Obsługa Portalu Informacji Miej-
skiej w zakresie zatrudnienia pra-
cowników.

16. Obsługa Systemu Informacji 
Oświatowej w zakresie zatrud-
nienia pracowników.

17. Prowadzenie sprawozdawczości 
na rzecz WE, KO i GUS w zakresie 
zatrudnienia.

18. Prowadzenie spraw kadrowych 
z wykorzystaniem programu SOD.

19. Współpraca w zakresie planowa-
nia, wykorzystania urlopów wypo-
czynkowych przez pracowników.

20. Współpraca w zakresie sporządza-
nia dokumentacji ubezpieczenio-
wej związanej ze zgłoszeniem, wy-
rejestrowaniem, korektą, zmianą 
danych osobowych pracowników.

21. Współpraca w zakresie opraco-
wywania regulaminów, instrukcji 
i innych przepisów normujących  
zasady funkcjonowania ZSP3 
w Gliwicach.

Wymagania niezbędne: 
a) obywatelstwo polskie,
b) posiadanie kwalifikacji zawodo-

wych niezbędnych do wykony-
wania pracy na ww. stanowisku 
– min. wykształcenie średnie, min. 
3 lata doświadczenia zawodowego 
w MJO,

c) posiadanie pełnej zdolności do 
czynności prawnych oraz korzy-
stanie z pełni praw publicznych,

d) kandydat nie był skazany pra-
womocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia po-
zwalającego na zatrudnienie na 
stanowisku specjalisty.

Wymagania dodatkowe: 
a) ogólna znajomość przepisów 

ustaw: Karta Nauczyciela, Kodeks 
Pracy, ustawy o systemie oświaty, 
ustawy o finansach publicznych,  
ustawy o pracownikach samorzą-
dowych i wydanych na jej podsta-
wie przepisów wykonawczych,

b) znajomość programów firmy VUL-
CAN,

c) znajomość komputera (pakiet 
Microsoft Office, przeglądarek 
internetowych i poczty elektro-
nicznej – SOD).

Zatrudnienie: od 1 września 2021 r. 
z możliwością przesunięcia terminu 
zatrudnienia wg potrzeb pracodawcy.

Informacje dotyczące terminu, miej-
sca, formy składania dokumentów: 
a) dokumenty aplikacyjne należy 

składać w zamkniętych kopertach 
z adnotacją „Nabór do ZSP3 na 
stanowisko urzędnicze – specja-
listy”, w terminie do 14 czerwca 
2021 r. do godz. 10.00 w sekreta-
riacie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego 3 w Gliwicach,

b) o terminie rozmowy kwalifikacyj-
nej kandydaci zostaną poinformo-
wani telefonicznie (przewidywany 
termin rozmowy kwalifikacyjnej: 
16 czerwca 2021 r.), 

c) aplikacje, które wpłyną do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 
w Gliwicach po terminie, nie będą 
rozpatrywane,

d) złożone oferty nie będą odsyłane, 
nieodebrane po 3 miesiącach od 
dnia naboru zostaną zniszczone.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, 

ul. Zwycięstwa 36, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn.:

„Odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji 
paliwa alternatywnego (pre RDF) pochodzących z instalacji 

przetwarzania odpadów przy ul. Rybnickiej 199B  
w Gliwicach.” 

termin składania ofert: 14 czerwca 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 14 czerwca 2021 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.pzogliwice.pl

Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadów  

Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 36, 

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie podstawowym pn.: 

„Przebudowa i modernizacja istniejącego terenu do 
przetwarzania bioodpadów – kompleksowe odwodnienie, 

izolacja i utwardzenie terenu.”
termin składania ofert: 11 czerwca 2021 r. do godz.12.30
termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2021 r. o godz. 13.00

Pełna treść dostępna jest na www.pzogliwice.pl

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GlIWICACH1

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

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. w celu przygotowania i podjęcia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej. 
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 realizowanych 

w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
2. realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 

oraz inwestycji towarzyszących – art. 7 ust. 1, 7 i 10.

Kategorie danych osobowych Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres, PESEL oraz inne dane zamieszczane 
w treści wniosku, np.: nr działki, obręb, nr KW, e-mail, nr telefonu.

Odbiorcy danych osobowych 1. Właściwe merytorycznie wydziały urzędu, miejskie jednostki organizacyjne, podmioty uprawnione przepisami prawa. 
2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

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

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

o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

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

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

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

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

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

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

Klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat 
administracyjnych mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. Dzięki systemowi e-Płatności Blue Media mają 
do dyspozycji szybkie płatności (mtransfer, Pekao24 czy 
płacę z iPKO), płatności online kartą płatniczą (VISA, 
VISA Electron, MasterCard i Maestro) oraz BlIK. 
Opłaty dokonywane są za pośrednictwem formularza ogólnego 
dostępnego pod adresem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w Wir-
tualnym Biurze Obsługi UM, przy poszczególnych kartach usług 
(https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online w Wirtualnym Biurze Obsługi

informacJa 
preZyDenta miaSta GLiWice

http://bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://zsp3.bip.gliwice.eu
http://zsp3.bip.gliwice.eu
http://www.pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
http://www.pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
mailto:iod@um.gliwice.pl
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/zo_2019_84-1.pdf
http://gliwice.oplatyurzedowe.pl
https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
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OGŁOSZENIA
oferty pracy

Miejski Zarząd 
Usług  

Komunalnych 
w Gliwicach,  
ul. Strzelców  

Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika  

na stanowisku konserwatora  
w Ośrodku Wypoczynkowym 

Czechowice przy  
ul. Ziemięcickiej 62, w peł-
nym wymiarze czasu pracy.

liczba etatów: 1.
termin zatrudnienia: od czerwca 2021 r. 
do 30 września 2021 r.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe,
• podstawowa znajomość obsługi ma-

szyn i urządzeń,
• umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
• uprawnienia SEP do 1 kV.
Do podstawowych obowiązków pracow-
nika będzie należało:
• przygotowanie obiektu do sezonu,
• koszenie trawy, przycinanie żywopłotu,
• zbieranie śmieci,
• dokonywanie bieżących napraw,
• bieżąca konserwacja urządzeń, 
• bieżąca konserwacja domków kempin-

gowych oraz pomieszczeń znajdujących 
się w użytkowaniu na terenie obiektu.

Oferty należy składać w Dziale Spraw Pra-
cowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach 
przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (tel. 
32/335-04-35) lub na adres e-mail: ka-
dry@mzuk.pl,w terminie do 15 czerwca 
2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na prze-

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

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

Miejski Zarząd Usług 
Komunalnych  

w Gliwicach, ul. Strzelców  
Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika  
na stanowisku ogrodnika terenów  

zielonych – kierowcy w Dziale Zieleni,  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zawodowe, 
• doświadczenie w pracy w ogrodnictwie, umie-

jętność wykonywania prac przy pielęgnacji 
zieleni,

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

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

nowisku,
• prawo jazdy kat. C.
Do podstawowych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
• koszenie (przy użyciu kosiarek i podkaszarek),
• sadzenie drzew, krzewów i roślin sezonowych 

oraz podlewanie,
• roboty związanie z zimowym utrzymaniem 

terenu,
• prace związane z cięciem i wycinką drzew przy 

użyciu pilarki spalinowej (zgodnie z posiadany-
mi uprawnieniami),

• prace na wysokości,
• prowadzenie i obsługa codzienna pojazdów,
• czynności związane z utrzymaniem czystości na 

terenach zielonych, 
• grabienie, prace załadunkowe i porządkowe. 
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracow-
niczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c (tel. 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl w terminie do  
18 czerwca 2021 r. 
Oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w ofer-
cie 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 dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest Miejski Zarząd Usług Komunal-
nych w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. 
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko 
z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie 
odsyłamy.

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.15.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty) 

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

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

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

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

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

5. prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych z funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy Śred-
nicowej oraz sygnalizacji świetlnych 
na terenie miasta Gliwice,

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

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

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie projektów do-
tyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

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

gramów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

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

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

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

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

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

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

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

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

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

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

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

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

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
7. wymagana gotowość do udzielania 

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

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

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

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 30 czerwca 2021 r. do godz. 
14.30 w Biurze Obsługi Interesantów 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy 
składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarzą-
du Dróg Miejskich po wyznaczonym 
terminie, nie będą rozpatrywane. 
W chwili złożenia dokumentów apli-
kacyjnych kandydat otrzymuje numer 
referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowią-
zany jest (po otwarciu ofert, tj. od na-
stępnego dnia roboczego po terminie 
składania dokumentów) do uzyskania 
informacji o nadanym numerze re-
ferencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 5 lipca 2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 7 lipca 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

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

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu po-
twierdzającego niepełnosprawność.

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

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

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

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

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

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

poszukuje pracownika na stanowisko:
młodszy specjalista  

ds. serwisu
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• montaż i bieżąca eksplo-

atacja urządzeń, instalacji, 
sieci teleinformatycznych, 
światłowodowych i elek-
troenergetycznych,

• realizacja planów konser-
wacyjnych, współpraca 
z pierwszą linią wsparcia 
przy usuwaniu awarii eks-
ploatowanych urządzeń, 
instalacji i sieci, oraz do-
kumentowanie tych prac 
według protokołów,

• nadzór nad dostępną do-
kumentacją serwisową 
i techniczną,

• inne czynności wynikające 
ze specyfiki stanowiska.

Nasze wymagania to:
• doświadczenie i kwa-

lifikacje niezbędne do 
prowadzenia eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sie-
ci teleinformatycznych, 
światłowodowych i elek-
troenergetycznych, 

• uprawnienia elektryczne 
SEP do 1 kV, eksploatacja 
instalacji, sieci i urządzeń 
elektroenergetycznych 
w zakresie obsługi, konser-
wacji, remontów, montażu,

• brak przeciwwskazań do 
pracy na wysokości pow. 
3 m,

• komunikatywność, dobra 
organizacja pracy oraz 
umiejętność współpracy 
z zespołem,

• zaangażowanie oraz su-
mienność w realizacji po-
wierzonych zadań,

• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angiel-

skiego na poziomie po-
zwalającym na czytanie 
dokumentacji technicznej,

• doświadczenie w wyko-
nywaniu prac konserwa-
cyjnych przy instalacjach 
i urządzeniach elektrycz-
nych, umiejętność wykony-
wania prac pomiarowych,

• uprawnienia elektryczne SEP 
do 1 kV, dozór instalacji, sieci 
i urządzeń elektroenerge-
tycznych w zakresie obsłu-
gi, konserwacji, remontów, 
montażu i prac kontrolno
-pomiarowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwat-
ne do posiadanych kom-
petencji,

• ubezpieczenie grupowe 
na życie,

• możliwość rozwijania swo-
ich kompetencji i kwalifika-
cji zawodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę, w młodym 
zespole, w firmie o stabil-
nej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą, prześlij nam list 
motywacyjny, swoje CV wraz 
z oświadczeniem zawierają-
cym zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla po-
trzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji na adres: 
rekrutacje@ssm.silesia.pl 
w temacie „Kandydat na sta-
nowisko młodszy specjalista 
ds. serwisu” lub złóż osobiście 
w sekretariacie Śląskiej Sieci 
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy 
ul. Bojkowskiej 37P Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

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

poszukuje pracownika na stanowisko:
specjalista  

ds. instalacji elektrycznych
Miejsce pracy: Gliwice
Do głównych zadań osoby 
zatrudnionej na stanowisku 
będzie należało:
• nadzorowanie instalacji 

i urządzeń elektrycznych 
spółki,

• prowadzenie komplekso-
wej obsługi technicznej 
urządzeń i obiektów oraz 
dokumentowanie tych 
prac według protokołów,

• realizacja planów konser-
wacji i usuwania awarii 
instalacji i urządzeń elek-
trycznych,

• udział w opracowywaniu 
dokumentów związanych 
z budową nowych instalacji 
i urządzeń elektrycznych,

• nadzór nad dostępną do-
kumentacją serwisową 
i techniczną,

• inne czynności wynikające 
ze specyfiki stanowiska.

Nasze wymagania to:
• uprawnienia elektryczne 

SEP do 1 kV, eksploata-
cja/dozór instalacji, sieci 
i urządzeń elektroener-
getycznych w zakresie 
obsługi, konserwacji, re-
montów, montażu i kon-
trolno-pomiarowym,

• doświadczenie w wyko-
nywaniu prac konserwa-
cyjnych przy instalacjach 
i urządzeniach elektrycz-
nych, umiejętność wykony-
wania prac pomiarowych,

• umiejętność czytania oraz 
tworzenia rysunków tech-
nicznych,

• brak przeciwwskazań do pra-
cy na wysokości pow. 3 m,

• komunikatywność, dobra 
organizacja pracy oraz 
umiejętność współpracy 
z zespołem,

• zaangażowanie oraz 
sumienność w realizacji 
powierzonych zadań,

• prawo jazdy kat. B.

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angiel-

skiego na poziomie po-
zwalającym na czytanie 
dokumentacji technicznej,

• uprawnienia elektryczne 
SEP powyżej 1 kV, eksplo-
atacja/dozór instalacji, sieci 
i urządzeń elektroenerge-
tycznych w zakresie obsłu-
gi, konserwacji, remontów, 
montażu i prac kontrolno
-pomiarowych,

• prawo jazdy kat. B+E.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrud-

nienia w ramach umowy 
o pracę,

• wynagrodzenie adekwat-
ne do posiadanych kom-
petencji,

• ubezpieczenie grupowe 
na życie,

• możliwość rozwijania swo-
ich kompetencji i kwalifi-
kacji zawodowych,

• ciekawą, ambitną, pełną 
wyzwań pracę, w młodym 
zespole, w firmie o stabil-
nej pozycji.

Jeśli jesteś zainteresowany/
na naszą ofertą, prześlij nam 
list motywacyjny, swoje CV 
wraz z oświadczeniem za-
wierającym zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych 
dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji 
na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandy-
dat na stanowisko specjalisty  
ds. instalacji elektrycznych” 
lub złóż osobiście w sekreta-
riacie Śląskiej Sieci Metropo- 
litalnej Sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo od-
powiedzi jedynie na wybrane 
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyła-
my, a nieodebrane po sześciu 
miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu.

nabór nr 
KD.210.28.2021.AB-2

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w Wydziale Architektury  
i Budownictwa w pełnym  

wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu) oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracowników,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowiskach,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
23 czerwca 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pra-
cy urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr 
KD.210.26.2021.PP-2

Urząd Miejski  
w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika  

na stanowisko urzędnicze  
w Wydziale Planowania  

Przestrzennego w pełnym  
wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (bip.gliwice.eu) oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, obok 
pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,  
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,  
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
18 czerwca 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty (decyduje data 
wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskie-
go w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/238-56-50.
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OGŁOSZENIA
nierucHomoŚcioferty pracy

nierucHomoŚci

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

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

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach (www.gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Woje-
wody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej został podany do 
publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:

Pełna treść wykazów dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty 
urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 84/2021 do 14 czerwca 2021 r.
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 82/2021 do 22 czerwca 2021 r.,
• wykaz nr 83/2021 do 22 czerwca 2021 r.,
• wykaz nr 89/2021 do 22 czerwca 2021 r.

przeznaczoną do użyczenia na rzecz Gminy Gliwice, stanowiącą własność Skarbu 
Państwa
• nr 12/SP/2021 do 22 czerwca 2021 r.

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

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

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

w wykazach.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/249/2021 do 18 czerwca 2021 r.,
• nr ZGM/252/2021 do 17 czerwca 2021 r.,
• nr ZGM/253-255/2021 do 18 czerwca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-loka-
li-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-mia-
sta/

2. wydzierżawienia nieruchomości stanowiących 
własność Miasta Gliwice:
• nr 231/2021 do 11 czerwca 2021 r.,
• nr 234/2021 do 14 czerwca 2021 r.,
• nr 247/2021 do 18 czerwca 2021 r.,
• nr 250/2021 do 15 czerwca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem: 
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie jednostki, na parte-
rze budynku przy ul. Płowieckiej 

31 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach (www.
zdm.bip.gliwice.eu) został podany do publicz-
nej wiadomości wykaz zawierający nierucho-
mość przeznaczoną do użyczenia, stanowiącą 
własność Gminy Gliwice:
• nr ZDM/13/2021 do 10 czerwca 2021 r.,
• nr ZDM/14/2021 do 11 czerwca 2021 r.,
• nr ZDM/15/2021 do 11 czerwca 2021 r.

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

A1 i A4, DtŚ, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 200 m2.  
Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. 
Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany 
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od śród-
mieścia Gliwic.  
Komunikacja miejska – linie autobusowe 178 i 202.

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności części nieruchomości 
oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 1133,  

obręb Ostropa Północ, zapisa-
nej w KW nr Gl1G/00010637/4, 
o powierzchni 0,1676 ha, użytek: 
ŁIV – łąki trwałe. Przedmiotowa 
działka położona jest w Gliwicach 
przy ul. Prawników i stanowi wła-
sność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 22 czerwca 2021 r., godz. 
9.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
324 000,00 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 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.).
Wadium: 32 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności nieruchomości niezabu-
dowanych obejmujących działki:
• nr 77/38, obręb Czechowice Pół-

noc, o pow. 1175 m2, położonej przy  
ul. Poziomkowej, użytek „RIVb”,  
KW Gl1G/00092894/1, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb Czechowice Północ, 
KW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Po-
ziomkowej, będącej wewnętrzną 
drogą dojazdową. Zbyciu nie pod-
legają ewentualnie istniejące sieci 
posadowione przez współwłaścicieli 
działki lub dostawców mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 22 czerwca 2021 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
250 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wy-
sokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 100,00 zł 
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności nieruchomości niezabu-
dowanych obejmujących działki:
• nr 77/39, obręb Czechowice Pół-

noc, o pow. 1170 m2, położonej przy  
ul. Poziomkowej, użytek „RIVb”,  
KW Gl1G/00092895/8, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb Czechowice Północ, 
KW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Po-
ziomkowej, będącej wewnętrzną 
drogą dojazdową. Zbyciu nie pod-
legają ewentualnie istniejące sieci 
posadowione przez współwłaścicieli 
działki lub dostawców mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 22 czerwca 2021 r., godz. 
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
249 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wy-
sokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 000,00 zł 
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości niezabudo-
wanej oznaczonej jako:
• działka nr 1097/7, obręb Żerniki, 

położonej w Gliwicach na płn. od 
ul. Omańkowskiej, stanowiącej wła-
sność Miasta Gliwice, użytek: RIVb – 
grunty orne, pow. 0,0802 ha, księga 
wieczysta nr Gl1G/00095478/0.

termin przetargu: 29 czerwca 2021 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
253 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.).
Wadium: 25 320,00 zł
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.
------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności nieruchomości niezabu-
dowanych obejmujących działki:

• nr 77/41, obręb Czechowice Pół-
noc, o pow. 1166 m2, położonej przy  
ul. Poziomkowej, użytek „RIVb”,  
KW Gl1G/00092897/2, 

• udział wynoszący 1/31 w działce  
nr 77/1, obręb Czechowice Północ, 
KW Gl1G/00092858/7, tj. ul. Po-
ziomkowej, będącej wewnętrzną 
drogą dojazdową. Zbyciu nie pod-
legają ewentualnie istniejące sieci 
posadowione przez współwłaścicieli 
działki lub dostawców mediów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 29 czerwca 2021 r., godz. 
12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Go-
spodarki Nieruchomościami Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 
249 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wy-
sokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2020 r.,  
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 24 900,00 zł 
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.
------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości obejmują-
cej niezabudowane:
• działki nr 193/1, 193/2, 193/3, 

193/4, 193/5, 193/6, 193/7, 
193/8, 191, 188, obręb Kozłówka, 
o łącznej powierzchni 0,6271 ha,  
KW Gl1G/00018855/4, w rejonie 
ul. lubelskiej.

termin przetargu: 30 czerwca 2021 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
1 632 600,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto i 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: 163 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 23 czerwca 2021 r.
------------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości:
• prawo własności działki nr 1168, ob-

ręb Stare Miasto, o pow. 0,0466 ha, 
użytek Bi – inne tereny zabudowa-
ne,

• prawo własności działki nr 1169, ob-
ręb Stare Miasto, o pow. 0,0017 ha, 
użytek B – tereny mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charak-
terze usługowym o numerze ewi-
dencyjnym 2250, o pow. użytkowej 
1630,81 m2, położonym przy ul. Sta-
nisława Moniuszki 13 w Gliwicach, 
dla których prowadzona jest księga 
wieczysta nr Gl1G/00058759/3.
termin przetargu: 6 lipca 2021 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, ul. Jasna31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
3 299 000,00 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 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 329 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 29 czerwca 2021 r.
-----------------------------------------------------------
II ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa użytkowania wieczystego gruntu 
i prawa własności budynku: 
• prawo użytkowania wieczystego 

Gminy Gliwice ustanowione do  
5 grudnia 2089 r., obejmujące dział-
kę nr 216, obręb Centrum, o pow. 
0,0474 ha, stanowiącą własność 
Skarbu Państwa oraz prawo wła-
sności budynku położonego przy 
ul. Romualda traugutta 3 w Gliwi-
cach, o pow. użytkowej budynku 
268,00 m², stanowiącego wła-
sność Gminy Gliwice, wpisane do  
KW Gl1G/00061551/9, użytek Bi – 
inne tereny zabudowane.

termin przetargu: 13 lipca 2021 r., godz. 
11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, sala 
nr 146*.
Cena wywoławcza nieruchomości:  
590 000,00 zł netto *
*Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) nieruchomość obej-
mująca działkę nr 216, obręb Centrum, zwolniona 
jest od opodatkowania podatkiem VAT.
Wadium: 59 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 6 lipca 2021 r.

nierucHomoŚci na SprZeDaŻ

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

Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. 
Informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w zakładce „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).

 

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.

● frezer/wytaczarz 
wykształcenie min. zawodowe; min. rok 
doświadczenia na stanowisku obróbko-
wym, znajomość rysunku technicznego, 
wiedza teoretyczna i praktyczna z za-
kres obsługi frezarki konwencjonalnej, 
wytaczarki, obsługa narzędzi pomia-
rowych, zakres obowiązków: wykony-
wanie elementów wg dokumentacji 
konstrukcyjnej i technologicznej, dba-
nie o należyty stan maszyn i urządzeń, 
utrzymywanie czystości na stanowisku 
pracy; jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● kucharz 
min. roczne doświadczenie zawodowe 
na podobnym stanowisku; książeczka 
sanepidowska; samodzielność, praca 
w kuchni, przygotowywanie potraw 
zgodnie ze standardami firmy, dbanie 
o estetykę przygotowywanych i serwo-
wanych potraw, praca na recepturach; 
umowa-zlecenie z późniejszym przej-
ściem na umowę o pracę; dwie zmiany 
w godz. 7.00–15 i 19.00–3.00; miejsce 
pracy: Gliwice;

● technik dentystyczny 
wykształcenie średnie techniczne, za-
kres obowiązków: wykonywanie prac 
protetycznych (modeli, wzorników, 
opracowania, polimeryzacja); jedna 
zmiana; 1/2 etatu, miejsce pracy: 
Knurów;

● spedytor krajowy 
wykształcenie średnie, mile widziane 
doświadczenie w branży transporto-
wo-spedycyjnej w charakterze spedy-
tora/dyspozytora, potencjał handlowy 
(umiejętność pozyskiwania zleceń), 
znajomość rynku TSL, znajomość jęz. 
angielskiego mile widziana, obsługa 
programu MS Excel; zakres obowiąz-

ków: samodzielne zarządzanie pro-
cesem transportowym, organizacja, 
koordynacja i kontrola całości działań 
operacyjnych, poszukiwanie ładun-
ków – bieżący kontakt z klientami – na 
uzupełnienie tras (likwidacja pustych 
przebiegów), aktywne poszukiwanie 
nowych klientów i firm transporto-
wych, negocjowanie stawek, ustala-
nie warunków transportu, budowanie 
długoterminowej współpracy z prze-
woźnikami i optymalizacja kosztów 
wysyłki, utrzymanie wysokiej jakości 
produktów i usług oferowanych klien-
tom, realizacja wyznaczonych celów 
jakościowych i finansowych firmy, mo-
nitorowanie pracy kierowców; dwie 
zmiany, miejsce pracy: Gliwice, oferta 
także dla osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności; 

● pracownik produkcyjny 
wykształcenie min. zawodowe tech-
niczne, doświadczenie: mile widzia-
ne; praca przy produkcji rur z tworzyw 
sztucznych; trzy zmiany, miejsce pracy: 
Paniówki; 

● pracownik biurowy w dziale  
    księgowości i kadr 

wykształcenie średnie; średniozaawan-
sowana znajomość języka angielskiego; 
zakres obowiązków: ewidencja i archi-
wizacja dokumentów, świadczenie po-
mocy administracyjnej oraz wsparcie 
Działu Księgowości w organizacji pracy, 
kontrola i weryfikacja pod względem 
formalno-rachunkowym faktur oraz 
dokumentów księgowych krajowych 
i zagranicznych, uzgadnianie rejestrów 
VAT, sporządzanie zestawień i raportów 
w programie MS Excel, obsługa spraw 
administracyjno-biurowych, zarządza-
nie obiegiem korespondencji; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 2 czerwca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

zatrudni pracownika na stanowisko: 

MIStRZ POGOtOWIA tECHNICZNEGO
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne – kierunek energetyka lub pokrewne,
• prawo jazdy kat. B,
• obsługa komputera (pakiet MS Office).
Główny zakres obowiązków oraz ogólny opis wykonywanych czynności znajduje się 
na naszej stronie internetowej www.pec.gliwice.pl w zakładce Aktualności.
Oferty prosimy przesyłać na adres: 
PEC – Gliwice Sp. z o.o., 44-100 Gliwice,
ul. Królewskiej Tamy 135 
lub office@pec.gliwice.pl.
Do oferty należy dołączyć Klauzulę zgody na przetwarzanie danych – druk na naszej 
stronie internetowej.
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http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
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OGŁOSZENIA
nierucHomoŚci

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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

Ul. WYBRZEŻE WOJSKA POlSKIEGO 
7, lokal nr 3, I piętro, pow. 86,20 m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka i przed-
pokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 350 100,00 zł
Wadium: 35 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. PERKOZA 11, lokal nr 4, parter, 
pow. 41,82 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka oraz przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 137 700,00 zł
Wadium: 13 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. MIKOŁOWSKA 20, lokal nr 12, 
IV piętro, pow. 25,95 m2, 1 pokój, 
kuchnia, łazienka z WC, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 100,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. USZCZYKA 10, lokal nr 3A, I piętro, 
pow. 31,66 m2, 1 pokój, kuchnia z do-
stępem do WC na parterze budynku 
(stanowiącym część wspólną), lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 87 600,00 zł
Wadium: 8800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 18 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 czerwca 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. USZCZYKA 27, lokal nr 5, I piętro, 
pow. 52,69 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
przedpokój, łazienka z WC, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 159 500,00 zł
Wadium: 16 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 17 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. KORMORANÓW 5, lokal nr 4, 
parter, pow. 40,35 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka i przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 132 900,00 zł
Wadium: 13 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 18 czerwca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej go-
dziny z minutami prosimy kontaktować się do 
15 czerwca 2021 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, 
telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. DUNIKOWSKIEGO 16, lokal nr 2, 
parter, pow. 45,19 m2, 1 pokój, kuch-
nia, łazienka z WC, lokal do general-
nego remontu

termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 135 500,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 17 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 3, ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-
-29-92.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. SIEMIŃSKIEGO 29, lokal nr 13, 
III piętro, pow. 54,22 m2 + 6,38 m2 
(piwnica), 2 pokoje, kuchnia oraz 
przedpokój, z dostępem do WC po-
zostającego w częściach wspólnych 
nieruchomości usytuowanego na 
klatce schodowej, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 153 600,00 zł
Wadium: 15 400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 16 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. KONARSKIEGO 3, lokal nr 2, par-
ter, pow. 44,50 m2 + 5,26 m2 (piw-
nica), 1 pokój, kuchnia, komórka, 
spiżarka, przedpokój i WC, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 12.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 300,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 16 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. ŚWIĘtEJ BRONISŁAWY 4, lokal 
nr 9, II piętro, pow. 37,28 m2 + piw-
nica: 8,50 m2, 2 pokoje, przedpokój, 
kuchnia, łazienka z WC, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 13.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 471,00 zł
Wadium: 12 500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 17 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 czerwca 2021 r. 
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. KRÓlEWSKIEJ tAMY 35, lokal 
nr 1, parter, pow. 29,34 m2 + 3,32 m2 
(piwnica), 1 pokój, kuchnia i WC, lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 28 czerwca 2021 r., godz. 14.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 78 500,00 zł
Wadium: 7900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 18 czerwca 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 15 czerwca 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 22 czerwca 2021 r.

Ul. HORStA BIENKA 16, garaż nr 1, 
parter, pow. 17,79 m2, 1 pomieszcze-
nie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 13 500,00 zł
Wadium: 1400,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. SŁOWACKIEGO 23, lokal nr 3, 
parter, pow. 36,57 m2, 4 pomieszcze-
nia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 93 200,00 zł
Wadium: 9400,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. GWIAZDY POlARNEJ 54, lokal 
nr V, parter, pow. 15,93 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 czerwca 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 40 300,00 zł

Wadium: 4100,00 zł
termin wpłaty wadium: 15 czerwca 2021 r.

Ul. WYSZYŃSKIEGO 14D, lokal 
nr V, piwnica, parter, I piętro, pow.  
1147,79 m2; piwnica: 22 pomieszczenia, 
6 korytarzy, 1 pomieszczenie sani-
tarne i WC; parter: 9 pomieszczeń,  
9 korytarzy, 1 pomieszczenie sanitar-
ne, 6 WC; I piętro: 4 pomieszczenia, 
3 korytarze, sala główna, 3 WC; lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 19 lipca 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 536 
500,00 zł
Wadium: 126 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 8 lipca 2021 r.  
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi prosimy kontaktować się do 5 lipca 2021 r.  
z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 13 lipca 2021 r.

Każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną 
maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą 
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w za-
kresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. Konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 
3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji 
(informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy 
pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

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

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

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości Skarbu Państwa
13 lipca 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, w sali nr 146*, rozpocznie się 
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej części nieruchomości objętej księgą wieczystą  
nr Gl1G/00078992/4, ograniczonej do działki nr 144, obręb Kuźnica, położonej w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa.
Cena wywoławcza brutto za prawo własności 
nieruchomości: 353 977,00 zł
Wadium: 35 400,00 zł
Minimalne postąpienie: 3540,00 zł
Cena zawiera 23% podatek 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.).
Prócz ceny ustalonej w licytacji nabywca zobowiąza-
ny będzie do zapłaty jednorazowego wynagrodze-
nia za ustanowienie służebności drogi na działce  
nr 153, obręb Kuźnica, w kwocie 28 880,40 zł brutto.
Działka nr 144, obręb Kuźnica, została przezna-
czona do zbycia w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego na podstawie zarządzenia Pre-
zydenta Miasta Gliwice, wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej, nr PM-3904/2021  
z 6 kwietnia 2021 r. i wykazu nr 5/SP/2021, stano-
wiącego załącznik do zarządzenia PM-3904/2021 
oraz zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 393/20 
z 23 grudnia 2020 r.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych 
z ewidencji gruntów i KW:
• dz. nr 144, obręb Kuźnica, użytek Ba – tereny 

przemysłowe, o pow. 0,2574 ha, księga wieczy-
sta nr GL1G/00078992/4.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 144, obręb Kuźnica, stanowi teren nieza-
budowany położony w Gliwicach przy ul. Oświęcim-
skiej, w odległości ok. 10 km od centrum miasta. 
Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa 
przemysłowa.
Przystanki autobusowe znajdują się w niedalekiej 
odległości.
Nieruchomość obciążona jest służebnością dro-
gową w pasie o szerokości 6 m i długości 32 m,  
tj. o łącznej powierzchni 192 m2, celem zapewnie-
nia dostępu do drogi publicznej, ul. Oświęcimskiej, 
na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika 
wieczystego działki nr 143, objętej księgą wieczystą 
nr GL1G/00133647/5.
Dział IV księgi wieczystej nr GL1G/00078992/4 
wolny od wpisów.
Granice działki tworzą kształt zbliżony do trapezu, 
wydłużony.
Teren pokryty zielenią wysoką i niską, nieurządzoną. 
W pobliżu przebiegają następujące sieci uzbroje-
nia terenu: sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza,
sieć kanalizacyjna, sieć elektroenergetyczna.
Dojazd do działki odbywa się poprzez sąsiednią 
nieruchomość.
W momencie sprzedaży dojazd zostanie zapewnio-
ny poprzez działkę nr 153, obręb Kuźnica, na zasa-
dzie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej 
(koszt wynagrodzenia za dokonanie tej czynności 
pokrywa nabywca działki nr 144, obręb Kuźnica).
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy prze-
targu zobowiązani są do zapoznania się ze stanem 
nieruchomości. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie ist-
niejącym.
Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zby-
wanej nieruchomości.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zago-
spodarowania
Działka nr 144, obręb Kuźnica, zgodnie z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice (uchwała nr XIII/395/2007 
Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu obejmu-
jącego dzielnicę Łabędy), znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 1PBS, co oznacza tereny 
przemysłu, baz i składów.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 13 lipca 2021 r. o godz. 
12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
przy ul. Zwycięstwa 21, sala nr 146*. 
*z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może 
ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie interneto-
wej https://bip.gliwice.eu w zakładce Ogłoszenia 
i komunikaty oraz na drzwiach siedziby Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach, 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 

wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy 
o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi 
i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządze-
nia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 
1490 z późn. zm.), organizator przetargu, na okres 
co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 
stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację 
o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu,  
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, 
uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 35 400,00 zł należy wnieść 
w formie pieniężnej do 6 lipca 2021 r. na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ING 
Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 
5257, z tytułem wpłaty „I ustny przetarg nieogra-
niczony, dz. nr 144, obręb Kuźnica, imię i nazwisko 
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz 
której nieruchomość będzie nabywana”. 
O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje 
data uznania ww. rachunku Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet wylicytowanej w przetar-

gu ceny nieruchomości przez oferenta, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu, 
którzy przetargu nie wygrają, bez możliwości 
przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg, 
uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wy-
znaczonym terminie.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie komisji przetargowej dowodu osobi-

stego osoby będącej na przetargu,
• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 

aktu notarialnego lub sporządzonego w obec-
ności pracownika Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – w przypadku pełnomocnika osoby 
fizycznej,

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie 
aktu notarialnego – w przypadku pełnomocnika 
osoby prawnej,

• okazanie aktualnego (wydanego w okresie do 
3 miesięcy przed przetargiem) odpisu z Krajo-
wego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby 
prawnej).

7. Dodatkowe informacje
7.1. Osoby legitymujące się potwierdzonymi 
uprawnieniami do rekompensaty z tytułu pozo-
stawienia nieruchomości poza obecnymi granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia 
z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą 
w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia 
wadium, w wyznaczonym wyżej terminie, do 
wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości 
potwierdzonego prawa do rekompensaty (art. 14 
ust. 4 ustawy z 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – t.j. DzU 2017 r., poz. 2097), jeżeli zgłoszą 
chęć uczestnictwa w przetargu i przedstawią ory-
ginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej 
prawo do zaliczenia wartości nieruchomości po-
zostawionych poza obecnymi granicami państwa 
polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do 
uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego 
wadium, w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 
Przedmiotowe dokumenty należy przedłożyć do  
30 czerwca 2021 r. do godz. 16.00.
Wyżej wymienione osoby powinny być ujawnione 
w wojewódzkim rejestrze osób uprawnionych do 
rekompensaty z tytułu pozostawienia nierucho-
mości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, z określeniem wybranej formy realizacji 
prawa do rekompensaty i posiadać stosowną 
adnotację na decyzji lub zaświadczeniu o wybra-

nej formie oraz wysokości rekompensaty (art. 7  
ust. 3 i 4 ww. ustawy).
7.2. W przypadku nabycia nieruchomości przez 
małżonków do dokonywania czynności przetargo-
wych konieczna jest obecność obojga małżonków 
lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnic-
twem drugiego, zawierającym zgodę na odpłatne 
nabycie nieruchomości.
7.3. Organizator przetargu zawiadomi osobę 
ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej 
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od 
dnia doręczenia zawiadomienia.
Akt notarialny powinien zostać zawarty do 30 dni 
od dnia zamknięcia przetargu.
7.4. W przypadku wygrania przetargu przez cu-
dzoziemca w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 
ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieru-
chomości przez cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., 
poz. 2278) wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego ze-
zwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie  
z art. 1 ww. ustawy.
7.5. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana 
będzie do zapłaty wylicytowanej ceny nierucho-
mości, nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia 
umowy notarialnej z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie rachunku bankowego 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach nr 17 1050 1230 
1000 0022 7694 9456. Koszty związane z nabyciem 
praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw 
w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
7.6. Osoba, która wygra przetarg, zobowiąza-
na będzie do poniesienia kosztów notarialnych 
i sądowych związanych ze sprzedażą niniejszej 
nieruchomości. 
7.7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nierucho-
mości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym 
w zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie podlega zwrotowi.
7.8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest 
również do złożenia w Biurze Obsługi Interesan-
tów Urzędu Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie podatku 
od nieruchomości.
7.9. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym 
zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice, wyko-
nującego zadania z zakresu administracji rządowej,  
nr PM-3904/2021 z 6 kwietnia 2021 r. na podsta-
wie podanego do publicznej wiadomości wykazu  
nr 5/SP/2021, stanowiącego załącznik do niniej-
szego zarządzenia, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.10. Wszelkie prawa i obowiązki związane z nieru-
chomością przejmuje nabywca z chwilą zawarcia 
aktu notarialnego.
7.11. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach – Referat 
Nieruchomości Skarbu Państwa, tel. 32/338-64-23.
7.12. Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach (www.gliwice.eu) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip.gliwice.eu). Ogłoszenie zamieszczo-
ne jest także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach oraz w prasie lokalnej („Miejski Serwis 
Informacyjny – Gliwice”) o zasięgu obejmującym 
co najmniej powiat.
7.13. Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący zada-
nia z zakresu administracji rządowej, jako organ 
właściwy do gospodarowania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami.
7.14. Zbycie nieruchomości odbywa się według 
zasad określonych w rozporządzeniu Rady Mini-
strów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań 
na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 z późn. zm.).

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 
ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GlIWICACH1

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

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

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

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

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

Odbiorcy danych osobowych

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

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

Okres przechowywania danych osobowych

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

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

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

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

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

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preZyDent miaSta GLiWice,
WykonuJĄcy ZaDania Z ZakreSu aDminiStracJi rZĄDoWeJ Jako orGan WŁaŚciWy  

Do GoSpoDaroWania nierucHomoŚciami SkarBu paŃStWa,
działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
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Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

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

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

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

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

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

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


