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ArEnA gliWicE

sanah na start koncertowego summer

summer Arena się rozkręca!

inauguracja koncertowego lata w Arenie gliwice już za 
nami – muzyczny sezon uważamy za otwarty. Ale w sum-
mer Arenie „działo się” w ostatnich dniach i będzie jeszcze 
działo, duuużo więcej.
W miniony piątek w Arenie Gliwi-
ce weszliśmy w sezon tanecznym 
krokiem. Na wieczornej potań-
cówce w rytmach bachaty bawiła 
się ponad setka osób, a szaleń-
stwo trwało godzinami. Karaoke 
obfitowało w gwiazdorskie wyko-
nania uczestników. To była jednak 
dopiero rozgrzewka! W sobotę 
duet Azzurro zabrał nas w mu-
zyczną podróż do Włoch, gdzie 
poznaliśmy, co to felicità. Strefa 
kulturalno-edukacyjna Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach 
zadbała o atrakcje dla wszystkich, 
zapewniając prawdziwą między-
pokoleniową integrację. Jednak 
największą atrakcją wieczoru był 
zdecydowanie koncert sanah na 
placu głównym. Autorka bijących 
rekordy popularności utworów 
oczarowała widownię nieod-
partym urokiem. Królowa dram 
śpiewała wraz z publicznością – 
pod sceną panował totalny jazz.

 – Tegoroczna organizacja wy-
darzeń w ramach Summer Areny 
jest dla nas szczególnie ważna 
ze względu na fakt, że jej ważną 
częścią stały się duże koncerty. 
Dołożyliśmy starań, by zapewnić 
uczestnikom kapitalną zabawę, 
ale też maksymalne bezpieczeń-
stwo każdego z gości – mówi 
Łukasz Buszman, manager ds. 
promocji Areny Gliwice.

Niedziela w Arenie rozpoczęła 
się jogą. Dawkę sportowych 
emocji dostarczyły także siat-
karskie zmagania w ramach 
Letniego Grand Prix. Podczas 
rodzinnego południa z Biblio-
teką powstawały unikalne 
łapacze snów. Nie było jednak 
mowy nawet o krótkiej drzem-
ce! Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się spotkanie autorskie 
z Wojciechem chmielarzem. Gli-
wiczanin udzielił odpowiedzi na 

pytania czytelników, podpisał też 
książki. Mistrz kryminału opo-
wiadał m.in. o roli, którą w jego 
powieściach odegrały Gliwice, 
o szansach na ekranizacje jego 
powieści oraz o tym, co łączy 
klocki Lego z morderstwem. 
Wieczorem relaksowaliśmy się 
w strefie gastro, o którą zadba-
ła SzamArena. Na muzyczną 
podróż do gorącej Kolumbii za-
prosił nas Edi sánchez, którego 
kameralny koncert zwieńczył ko-
lejny wspólny weekend w Arenie 
Gliwice.

Zapraszamy na kolejne wyda-
rzenia i spotkania, bo wśród 
muzycznych gwiazd prawdziwe 
perełki: m.in. Paluch, lady pank, 
sorry Boys, sylwia grzeszczak. 
Szczegóły i informacje o biletach 
na stronie www.arenagliwice.
com. 
 (Klaudia Kras / Arena Gliwice)

miejska Biblioteka publiczna w gliwicach zaprasza na kolejny weekend wrażeń kulturalnych i edu-
kacyjnych, czyli do strefy Biblioteki w ramach summer Areny!
W sobotę 10 lipca, o godz. 
18.00, na małej scenie Areny 
Gliwice wystąpi something 
sweet Quartet, w repertu-
arze którego znajdziemy po-
nadczasowe ballady jazzowe, 
swingowe przeboje, standardy 
bossa novy oraz gorące utwory 
latino, a wszystko to w nietu-
zinkowych i nowoczesnych 
aranżacjach.

W niedzielę 11 lipca o godz. 
16.00 zapraszamy na spotka-
nie autorskie z Alkiem rogo-
zińskim, przez czytelników 

i krytyków nazywanym księciem 
komedii kryminalnej.

W strefie edukacyjnej EdUzonE 
odbędą się zajęcia z Legorobo-
tyki i neuroedukacji, czyli nauka 
połączona z zabawą.

W strefie kreatywnej, czyli fUn-
zonE odbędą się m.in. warsz-
taty z tworzenia wspaniałych 
sznurkowych obrazów, czy też 
warsztaty kosmiczne, podczas 
których nauczymy się robić swój 
mały kosmos w słoiku, kosmiczne 
opaski i fryzury. 

Do tego dzieci zagrają w wiel-
kiego chińczyka, twistera czy 

szachy, a dorośli będą mogli 
zrelaksować się na przygoto-
wanych leżakach.

W sobotę na stoisku Biblioteki 
zapraszamy do zabaw i qu-
izów literackich z nagrodami, 
a w niedzielę do wypożyczania 
ciekawych lektur i zapisów.

W sobotę na swoje stanowi-
sko informacyjne dotyczące 
rodzicielstwa zastępczego, 
z małym kącikiem dla dzieci 
z kolorowankami, balonami 

itp. zaprasza również Centrum 
Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny w Gliwicach

do stref fUnzonE i EdU-
zonE zapraszamy od godz. 
15.00 do 19.00. 

Wszystkie atrakcje są bezpłatne 
i przygotowane zostały przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach w ramach wyda-
rzenia Summer Arena.   
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AktUAlności

Wynalazki naukowców  
z politechniki śląskiej robią wrażenie!

dobra wiadomość dla kierowców! do końca lipca zakończą się główne prace 
budowlane prowadzone obecnie na ul. zabrskiej, a co za tym idzie – zosta-
nie przywrócone połączenie ulic jagiellońskiej i chorzowskiej wiaduktem 
nad torami. pozostały zakres prac realizowanych w ramach przebudowy 
skrzyżowania zabrskiej, Hutniczej i bł. czesława powinien zakończyć się – 
zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami – w iii kwartale tego roku.
– Aktualnie na ul. Zabrskiej 
zakończono roboty sieciowe 
i wykonano stabilizację gruntu. 
Trwa układanie krawężników 
drogowych, prowadzone są 
także prace brukarskie na ciągu 
pieszo-rowerowym. W najbliż-
szym czasie zostaną wykonane 
warstwy konstrukcyjne jezdni. 
Priorytetem jest jak najszybsze 
otwarcie połączenia drogo-

wego dla kierowców od ul. 
Jagiellońskiej w kierunku ul. 
Chorzowskiej. Prace na odcinku 
ul. Hutniczej i ul. bł. Czesława 
będą kontynuowane – informu-
je Jadwiga Jagiełło-Stiborska, 
rzecznik prasowy Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach.

Przypomnijmy, że na przebu-
dowywanym skrzyżowaniu ulic 

Zabrskiej, bł. Czesława i Hutni-
czej powstanie docelowo sygna-
lizacja świetlna, która podniesie 
bezpieczeństwo jazdy w tym 
rejonie i usprawni możliwość 
włączania się do ruchu w stru-
mień ul. Zabrskiej. Powstanie 
także kolejny, około 250-metro-
wy odcinek drogi dla rowerów 
prowadzący aż do wiaduktu 
kolejowego nad torami. (kik)

przebudowa coraz bliżej finału

grand prix oraz medale: 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy – to wyniki udziału politechniki śląskiej w międzynarodo-
wych targach Wynalazków intArg 2021. specjalnie wyposażony dron służący do inspekcji trudno dostępnych 
konstrukcji budowlanych, mobilny robot dezynfekujący czy dachówka fotowoltaiczna to tylko niektóre z nagro-
dzonych pomysłów naukowców politechniki śląskiej.
– Targi INTARG 2021 są bar-
dzo prestiżowe, zyskują coraz 
większe uznanie w środowisku. 
Potencjalni partnerzy uczelni, 
szukając partnerów do współ-
pracy, często przeprowadzają 
rozpoznanie, jak dana uczelnia 
jest postrzegana, co się o niej 
pisze i mówi. To jest właśnie 
prestiż niesiony przekazem i jest 
on niezwykle ważny do nawiązy-
wania współpracy – mówi prof. 
dr hab. inż. Marek Pawełczyk, 
prorektor ds. nauki i rozwoju 
Politechniki Śląskiej.

Na targach Grand Prix zdobyła 
„Bezzałogowa platforma latająca 
z modułem dokującym do dia-
gnostyki konstrukcji budowla-
nych”. Jest to dron wyposażony 
w kamerę wizyjną i termowizyj-
ną oraz czujniki wilgoci i odczynu 
pH. Pozwala na kompleksowe 
dokonywanie oceny prawie 
każdego rodzaju konstrukcji 
budowlanych, szczególnie tych 
trudno dostępnych.

Pierwszy złoty medal przyznano 
za projekt „Robo-asystent jako 
element wyposażenia centrum 
kontroli osoby starszej”. Wynalazek 
to wielofunkcyjny stolik umożliwia-
jący m.in. zapisywanie wyników 
pomiaru ciśnienia, przypominanie 
o piciu odpowiedniej ilości wody, 
a także ułatwiający poruszanie się.

Kolejny złoty medal przypadł 
twórcom „Nowej metody otrzymy-
wania kwasów karboksylowych”. 
Technologia polega na pozyskiwa-
niu wosków polarnych w sposób 
tańszy i bardziej ekologiczny.

Złoto zdobył także „Algorytm ste-
rowania ruchem głowic urabiają-
cych kombajnu chodnikowego”. 
Algorytm umożliwia automatyczne 
sterowanie parametrami i opty-
malizację urabiania skał, betonu, 
asfaltu lub innych materiałów 
o własnościach podobnych do skał.

Srebrny medal otrzymała 
„Dachówka fotowoltaiczna”. 

Stanowi ona połączenie tra-
dycyjnej dachówki z ogniwem 
fotowoltaicznym. Poprawia rów-
nież bezpieczeństwo, ponieważ 
powoduje znacznie mniejsze 
obciążenie dachu niż panele 
słoneczne.

Srebrny medal przyznano również 
za „Innowacyjny fotoniczny sys-

tem pomiarowy do zastosowań 
biomedycznych”. System, dzięki 
zastosowaniu planarnych światło-
wodowych struktur sensorowych, 
będzie zdolny do wykrywania 
w bardzo krótkim czasie ślado-
wych ilości wirusów bądź bakterii.

Brązowy medal otrzymał „De-
monstrator mobilnego robota 

dezynfekującego”. Wynalazek 
może pomóc w walce z pan-
demią, dezynfekując duże 
przestrzenie miejskie (chodniki, 
place, skwery), a także elemen-
ty infrastruktury (klamki, kosze, 
ławki). Może też dostarczać 
paczki żywnościowe i lekarstwa 
w miejsca, gdzie istnieje najwięk-
sze zagrożenie zakażeniem.

– Każdy sukces na początku po-
woduje ogromną radość, a po 
chwili przychodzi refleksja, ile 
jeszcze jest do zrobienia, by 
ulepszyć swoją prace. Oczywiście 
cieszymy się i jesteśmy z tego 
dumni, bo każde wyróżnienie 
daje jeszcze większą motywa-
cję do pracy i rozwoju – mówi 
dr inż. Magdalena Letun-Łątka, 
dyrektor Centrum Inkubacji 
i Transferu Technologii.

Więcej informacji na temat na-
grodzonych wynalazków można 
znaleźć na stronie www.polsl.pl. 
 (mp)
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o przewadze poszczególnych współczesnych inżynierów i inżynierów przyszłości będą decydować nie tylko wiedza i umie-
jętności twarde, ale przede wszystkim elastyczność i umiejętność stałego uczenia się oraz szybkiego dostosowywania się do 
nowych sytuacji, czyli tzw. umiejętności miękkie. prognozuje się, że w perspektywie najbliższej dekady będą one nabierać 
jeszcze większego znaczenia. 
Współpraca z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym w zakresie 
kształcenia oraz naukowego 
ruchu studenckiego to jedno 
z zadań Politechniki Śląskiej jako 
jednej z dziesięciu uczelni w Pol-
sce posiadających status Uczelni 
Badawczych. – Cały rozwój tech-
nologiczny bazuje na synergii 
technologii z różnych obszarów 
badawczych, w związku z czym 
trzeba inaczej podejść do samego 
procesu kształcenia. Nie możemy 
kształcić wąskich specjalistów, 
tym bardziej, że wiedza fachowa 
jest trudno dostępna. Konieczne 
jest takie kształcenie inżyniera, 
które da mu kompetencje cią-
głego uczenia się, poznawania 
nowych technologii, przekwali-
fikowania się, dostosowania do 
postępu technologicznego i zdo-
bywania wiedzy poprzez kontakt 
z przemysłem zaawansowanych 

technologii – mówi prof. dr hab. 
inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Poli-
techniki Śląskiej. 

Odpowiedzią na oczekiwania 
interdyscyplinarnego kształcenia 

jest nowo utworzony w Politech-
nice Śląskiej kierunek o nazwie 
Inżynieria Ogólna (General 
engineering), obejmujący inter-
dyscyplinarny program studiów 
związany z różnymi dyscyplinami 

inżynierskimi (inżynieria mecha-
niczna, elektryczna, chemiczna, 
materiałowa, lotnicza, lądowa, 
środowiska, medyczna, itp.).

– Kierunek Inżynieria ogólna 
to nasza prawdziwa perełka, 
jedyny taki kierunek w Polsce. 
Szerokie kompetencje inżynier-
skie zdobyte podczas studiów 
pozwolą absolwentowi tego 
kierunku na ciekawą i dobrze 
opłacaną pracę w przyszłości, 
a także szybką adaptację do 
aktualnych w danym czasie 
wymagań konkretnych gałęzi 
gospodarki – mówi prof. dr hab. 
inż. Wojciech Szkliniarz, prorek-
tor ds. studenckich i kształcenia. 
– Pierwsze dwa lata obejmują 
realizację zajęć ogólnych, pod-
stawowych oraz kierunkowych 
inżynieryjnych. Student po za-
poznaniu się z bogata paletą 

kierunków inżynierskich będzie 
mógł w łatwy sposób po drugim 
roku studiów wybrać ścieżkę dy-
plomowania. Obecnie oferujemy 
4 ścieżki związane z inżynierią 
transportu, inżynierią elektrycz-
ną, inżynierią mechaniczną oraz 
inżynierią środowiska – dodaje 
prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, 
dyrektor Kolegium Studiów Po-
litechniki Śląskiej. 

Inżynieria ogólna to niejedyny 
nowy kierunek na Politechni-
ce Śląskiej. Wśród nowości są 
także m.in.: inżynieria lotnicza 
i kosmiczna, rekultywacja 
i zagospodarowanie terenów 
poprzemysłowych czy automa-
tyka i robotyka przemysłowa. 
z pełną ofertą studiów na pś 
można zapoznać się na stronie 
https://www.polsl.pl/rd1-cos/
coskandydat.  (PŚ/ap)

Wyruszył solar rejs 2021
AktUAlności

inżynieria ogólna – nowy kierunek  
tylko na politechnice śląskiej
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W sobotę z mariny – portu w gliwicach – wypłynął jacht „Wrzaskun” z nietuzinkową załogą. W rejsie bierze 
udział młodzież z niepełnosprawnościami – niewidoma lub słabowidząca oraz uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej „tęcza” przy fundacji „różyczka”. nad wydarzeniem patronat honorowy objął prezydent gliwic.

Rozpoczęty 3 lipca Solar Rejs 
2021 trwa cztery tygodnie i jest 
podzielony na cztery etapy. 
W dwóch pierwszych biorą udział 
żeglarze Śląskiego Yacht Clubu 
z rodzinami, w trzecim młodzież 
niewidoma i niedowidząca ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Chorzowie, 
a w czwartym uczestnicy Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej „Tęcza” 
przy Fundacji „Różyczka”.

– Niepełnosprawni uczestnicy 
rejsu spędzają razem wiele 
godzin, wspólnie przygotowują 
posiłki, przezwyciężają swoje 
lęki i bariery. Te aktywności, 
stanowiące formę terapii zaję-
ciowej, wzbogacają ich w nowe 
doświadczenia i pozwalają im 
rozbudowywać umiejętności 
społeczne – mówi Wojciech 
Kotylak, terapeuta i opiekun na 
Warsztatach Terapii Zajęciowej 
„Tęcza”.

Trasa rejsu wiedzie przez Kanał 
Gliwicki i Odrę. Celem są Dni 
Morza 2021 w Szczecinie. Po 
drodze zaplanowano noclegi 
w stanicach żeglarskich lub pod 

namiotami. Jacht DZ-850 „Wrza-
skun” ma napęd elektryczny za-
silany słońcem i silnik zasilany 
bateriami ładowanymi z ogniw 
fotowoltaicznych.

– Chcemy w ten sposób zin-
tegrować osoby z niepełno-

sprawnościami ze środowiskiem 
i kulturą żeglarską. Podczas 
rejsu zaplanowano postoje, 
w portach i przystaniach na 
szlaku wodnym, w trakcie 
których organizowane będą 
m.in. koncerty, wykłady oraz 
spotkania z osobami niepełno-

sprawnymi i żeglarzami. Rejs to 
również dobry sposób wspie-
rania idei otwarcia się Polski 
na sieć dróg wodnych Europy. 
Dodatkowym elementem jest 
promocja niekonwencjonalne-
go sposobu żeglugi o napędzie 
elektrycznym – mówi Grzegorz 

Kuźniak, komandor Śląskiego 
Yacht Clubu działającego przy 
Politechnice Śląskiej, który jest 
organizatorem rejsu.

Uczestnikom wyprawy życzymy 
pomyślnych wiatrów i stopy 
wody pod kilem!    (mp)
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– W tym roku mija 30 lat od 
podziału Gliwickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i utworzenia więk-
szości gliwickich spółdzielni. Dzi-
siejszy Dzień Spółdzielczości jest 
okazją do podsumowania i upa-
miętnienia Państwa wieloletniej 
pracy – podkreślił, otwierając 
spotkanie w Ratuszu, prezydent 
Gliwic Adam neumann.

W ręce zaproszonych gości trafi-
ły listy gratulacyjne z wyrazami 
uznania władz miasta. – Nie do 
przecenienia jest rola, jaką pełnią 
spółdzielnie, skutecznie i efek-
tywnie zarządzając obszernym 

zasobem mieszkaniowym, które-
go rewitalizacja stała się jednym 
z pierwszych i głównych Państwa 
zadań. Równie istotnym był pro-
ces odbudowywania zaufania 
do spółdzielczości w Polsce po 
latach komunizmu, w których to 
spółdzielczość była w całości pod-
porządkowana polityce państwa. 
Spółdzielnie mieszkaniowe, ma-
jące obecnie w pełni samorządny 
charakter, pełnią także istotną 
funkcję integrującą społeczności 
ich mieszkańców. Jest to Państwa 
niewątpliwy sukces – zapewnił 
w listach gratulacyjnych Adam 
Neumann.

czwartkowe spotkanie 
w ratuszu posłużyło 
również przedstawieniu 
spółdzielcom możliwo-
ści zaangażowania się 
w gliWicką inicjAtyWę 
lokAlną (gil).

– Ogromnie cenimy dotychczaso-
wą współpracę ze spółdzielniami 
w poszczególnych częściach Gliwic. 
Komfort i jakość życia, jakie two-
rzycie Państwo dla mieszkańców 
w swoim otoczeniu, są dla nas 
bardzo ważne – mówił zaproszo-

nym zastępca prezydenta Gliwic 
Mariusz Śpiewok. – Chcemy tę 
współpracę pogłębić w ramach 
dość restrykcyjnych przepisów 
prawnych i nadać jej nowy wymiar. 
Wykorzystajmy do tego formułę 
inicjatywy lokalnej – podkreślił 
mariusz śpiewok.

Na czym polega inicjatywa lokalna? 
W dużym skrócie oznacza wspólne 
realizowanie przez wnioskodawcę 
i miasto działań na rzecz społecz-
ności lokalnej. Na wsparcie takich 
zadań w 2022 roku prezydent Gli-
wic przewidział 1,67 mln zł. Kwota 
ta ma zostać rozdysponowana 
w ramach 7 pul obejmujących 
różne typy zadań, z których naj-
wyżej wycenione są inwestycyjne 
(1,5 mln zł) i te z zakresu ochrony 
przyrody (50 tys. zł). 

Co istotne – w ramach inicjatywy 
lokalnej wnioskujący nie tylko skła-
dają wniosek dotyczący konkret-
nego przedsięwzięcia, ale również 
deklarują i biorą udział w jego reali-
zacji oraz odpowiadają za przyjęte 
zobowiązania. To odróżnia ją od 
innych form partycypacji, takich 
jak np. budżet obywatelski, gdzie 
udział wnioskujących kończy się na 
zgłoszeniu pomysłu.

Do aktywnego włączania się spół-
dzielni mieszkaniowych w realiza-
cję GIL zachęcała zgromadzonych 

Marta Kryś, dyrektor Centrum 
3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań 
Społecznych.

– Im większe będzie Państwa za-
angażowanie w dany projekt, tym 
większe będą szanse na jego reali-
zację zgodnie z Państwa oczekiwa-
niami i potrzebami mieszkańców. 
Zaangażować się w GIL można na 
dwa sposoby. Albo spółdzielnia 
tylko popiera mieszkańca chcącego 
zgłosić inicjatywę i zrealizować ją 
na spółdzielczym terenie, składając 
oświadczenie o utrzymaniu trwa-
łości efektów przez co najmniej 3 
lata, albo wchodzi w rolę partnera 
mieszkańca i zarazem strony umo-
wy z miastem, wnosząc oprócz 
wspomnianego oświadczenia 
również wkład w realizację inicja-
tywy. Można w takim przypadku 
zadeklarować świadczenie pracy 
społecznej (np. porządkowanie 
terenu, montaż urządzeń), świad-
czenie rzeczowe (np. sadzonki ro-
ślin, sprzęty) lub konkretny wkład 
finansowy – mówiła Marta Kryś.

Szansę na zakwalifikowanie do 
realizacji w 2022 roku (i w ko-
lejnych latach dla zadań wielo-
letnich) mają wnioski zgłoszone 
do GIL do 6 września. Przed ich 
złożeniem warto skontaktować 
się z Centrum 3.0, które pomoże 
w ich przygotowaniu (tel. 665- 
-009-140, 32/238-24-55).   (kik)

z miAstA

na funkcję prezesa zarządu pWik sp. z o.o. w gliwicach rada nadzorcza 
powołała mgr. inż. Adama ciekańskiego.
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwi-
cach informuje, że 30 czerwca 
2021r. odbyło się Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Spół-
ki, na którym została podjęta 
uchwała w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy zakończony 
31 grudnia 2020 r. Z dniem tym 
jednocześnie upłynęła trzyletnia 
kadencja zarządu spółki. Rada 
Nadzorcza na posiedzeniu  
30 czerwca 2021 r. określiła, że 
Zarząd PWiK Sp. z o.o. w Gliwi-
cach następnej kadencji będzie 
jednoosobowy. Na funkcję 

prezesa zarządu PWiK Sp. z o.o. 
w Gliwicach Rada Nadzorcza 
powołała mgr. inż. Adama Cie-
kańskiego.

Adam Ciekański dysponuje 
wieloletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu przedsiębior-
stwem sektora wodociągo-
wo-kanalizacyjnego. Przez 
ostatnie 10 lat pełnił funkcję 
prezesa zarządu Pilchowickiego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go Sp. z o.o., gdzie skutecznie 
przeprowadził restrukturyzację 
organizacyjną spółki. W ciągu 
tego okresu spółka pozyskała 

finansowanie i przeprowadziła 
znaczący program inwestycyjny 
budowy infrastruktury produkcji 
i dystrybucji wody, rozbudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalni ścieków docelowo 
obsługującej całą aglomerację 
Pilchowice. 

Adam Ciekański jest absolwen-
tem wydziałów Elektroniki i Te-
lekomunikacji oraz Organizacji 
i Zarządzania na Politechnice 
Śląskiej. Jest Przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Szpitala Miej-
skiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. 
 (PWiK)

pWik z nowym prezesem

razem skuteczniej!
kojarzona niemal wyłącznie z czasami powojennymi, a w istocie dużo starsza, bo ponadstuletnia histo-
ria polskiej spółdzielczości mieszkaniowej idealnie wpisuje się w samorządność i różne formy obywa-
telskiej aktywności. 1 lipca – w dniu spółdzielczości – o wspólnych, kreatywnych, odpowiedzialnych 
i odpowiadających potrzebom mieszkańców działaniach, możliwych do realizacji w ramach gliWickiEj 
inicjAtyWy lokAlnEj, rozmawiali w ratuszu prezydent gliwic Adam neumann, zastępca prezyden-
ta mariusz śpiewok, dyrektor centrum 3.0 marta kryś oraz prezesi i reprezentanci 20 obchodzących 
swoje święto spółdzielni mieszkaniowych w naszym mieście.  
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niE przEgAp

W sobotę i niedzielę odbędą się kolejne występy w ramach 
14. międzynarodowego festiwalu artystów ulicy „Ulicznicy” 
w gliwicach. popołudnia w parku chopina będą bardzo ko-
lorowe i urozmaicone.
10 lipca o godz. 16.00 z „Alibaj-
dą Bis” wystąpi Laboratorium 
Opowieści I CO BYŁO DALEJ. 
Będzie to przedstawienie 
dla dzieci tworzone na żywo, 
wspólnie z publicznością. Po-
mysł na taką formę zrodził się 
w czasie prowadzonych przez 
aktorki warsztatów pedagogicz-
no-teatralnych na podwórkach 

i placach zabaw. O godz. 18.00 
rozpocznie się „Pelat” w wyko-
naniu Joana Català. Kataloński 
artysta zaprezentuje oryginalne 
połączenie tańca, teatru i cyrku.

Na 11 lipca zaplanowano dwa 
pokazy „Hold on” Stefano Di 
Renzo. Włoski artysta cyrkowy 
wystąpi o godz. 16.00 i 18.00. 

Jego pokaz balansowania na 
linie zawieszonej w powietrzu 
sprawi, że serca zabiją wam 
mocniej!

Wstęp na wszystkie wydarzenia 
w ramach „Uliczników” jest bez-
płatny. Projekt jest dofinanso-
wany z budżetu Miasta Gliwice. 
 (mm)

fo
t. 

G.
 O

zg
a 

/ U
M

 G
liw

ice

„Ulicznicy” w parku chopina kino pod chmurką
W niedzielę 11 lipca seanse pod chmurką 
odbędą się na boiskach przy ul. piaskowej 
w Łabędach. kino plenerowe wyświetli 
film dla dzieci – „paddington 2” – i dla 
dorosłych („teraz albo nigdy”). miasto 
gliwice zaprasza!
Projekcja filmu o sympatycz-
nym niedźwiadku Paddingtonie 
rozpocznie się o godz. 18.00. 
Bohater przypadkowo trafia 
do aresztu i postanawia spro-
wadzić swoich „kolegów z celi” 
na dobrą drogę. „Paddington 
2” to wzruszający film dla całej 
rodziny. Na godz. 20.00 zapla-
nowano film „Teraz albo nigdy”. 

W roli głównej – Jennifer Lopez. 
Wstęp wolny, zapraszamy!

Seanse Kina Plenerowego są 
organizowane w każdą niedzielę 
do końca wakacji. Szczegółowy 
harmonogram projekcji jest do-
stępny na stronie internetowej 
kultura.gliwice.eu.  
 (mm)
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lego Wedo, lego mindstorms, roboty photon i ozoboty, tajniki 
rozszerzonej rzeczywistości i zajęcia z fotografii i wideo – to tylko 
niektóre z atrakcji, które będą czekać na uczestników bezpłatnych 
półkolonii organizowanych przez fundację media 3.0.

– Cieszymy się, że po ponad 
półrocznej przerwie możemy 
spotkać się z uczestnikami na-
szych zajęć na żywo, tym bar-
dziej, że dzięki dofinansowaniu 
z budżetu miasta możemy na 
zajęcia zaprosić aż 40 młodych 
mieszkańców Gliwic – mówi Łu-
kasz Żyła z Fundacji Media 3.0.

W bezpłatnych zajęciach mogą 
wziąć udział dzieci w wieku 
7–13 lat mieszkające na terenie 
Gliwic. Zajęcia będą się odbywały 
w dwóch grupach wiekowych: 
7–9 lat i 10–13 lat. Każda gru-
pa weźmie udział w tygodniu 

spotkań. Zajęcia będą dotyczyć 
kodowania i podstaw robotyki 
z wykorzystaniem najbardziej 
nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych: edukacyjnych zestawów 
Lego z elementami elektronicz-
nymi oraz robotów. Uczestnicy 
stworzą wideopocztówki z Gliwic, 
a także nauczą się obsługi lustrza-
nek cyfrowych i kamer 360°.

– Szkoła kodowania dla dzieci 
i młodzieży Kodujemy.org jest 
prowadzona od 2016 roku przez 
Fundację Media 3.0. Nasza fun-
dacja ma duże doświadczenie 
w zakresie nauczania programo-

wania i kompetencji cyfrowych. 
Od wielu lat uczymy dzieci, 
młodzież i dorosłych, a także pro-
wadzimy szkolenia z dydaktyki 
nauczania programowania dla 
nauczycieli – mówi Łukasz Żyła.

Projekt „Zakodowane Gliwice 
na lato” został dofinansowa-
ny z budżetu Miasta Gliwice. 
Zajęcia będą odbywać się 
w siedzibie fundacji przy ulicy 
Siemińskiego 25/4. Więcej 
informacji i formularz zgłosze-
niowy można znaleźć na stronie 
szkoły kodowania www.koduje-
my.org.  (mp)

zakodowane gliwice

W każdą wakacyjną niedzielę stowarzyszenie 
Extreme city oraz miejski zarząd Usług komu-
nalnych w gliwicach zapraszają do skateparku 
na placu krakowskim na bezpłatne zajęcia dla 
dzieci i młodzieży.

Szkolenia zaplanowano na 
wakacyjne niedziele: 11 lipca, 
18 lipca, 25 lipca, 1 sierpnia, 
8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 
sierpnia, 29 sierpnia. Początek 
każdorazowo o godz. 11.00. 
Szkolenie z trzech dziedzin – 
deskorolka, rolki oraz hulajno-
ga – potrwa trzy godziny (do 
14.00).

– Zapraszamy zarówno dzieci, 
które dopiero stawiają pierwsze 
kroki w jeździe, jak i młodzież, 
która chce szlifować swoje umie-
jętności – mówią trenerzy. War-
to zabrać ze sobą swój sprzęt. 
W razie potrzeby instruktorzy 
udostępnią hulajnogi i deskorol-
ki oraz kaski, ale liczba zestawów 
jest ograniczona.  (MZUK/ap)

Ekstremalne  
wakacje
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https://kultura.gliwice.eu/
http://www.kodujemy.org/
http://www.kodujemy.org/
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EkologiA

Hala technologiczna przy ul. Rybnickiej 
o powierzchni kilku tysięcy metrów 
kwadratowych kryje nowoczesne insta-
lacje do przetwarzania odpadów zmie-
szanych oraz do sortowania surowców 
zebranych selektywnie. Działa tu Śląskie 
Centrum Recyklingu, które powstało 
w 2016 roku. Przyjmuje większość 
odpadów wytwarzanych w naszych 
domach. To wszystkie śmieci z żółtych, 
niebieskich i czarnych pojemników, 
o których pisaliśmy w poprzednich 
częściach naszego cyklu.  

informacje o działal-
ności ścr podsumo-
wujemy z krzysztofem 
strzyszczem, prezesem 
firmy.

śląskie centrum recyklingu działa za-
ledwie od kilku lat, ale trudno obecnie 
wyobrazić sobie gospodarowanie od-
padami w gliwicach bez tego miejsca. 
jak było wcześniej?
Dawniej obowiązywały inne przepisy, se-
gregowanie odpadów dopiero raczkowało, 
nie było w Gliwicach podobnej instalacji. 
Kiedy wprowadzono w Polsce obowiązek 
odzyskiwania określonej ilości odpadów 
do recyklingu, Gliwice szybko przystąpiły do 
działania i powstała nowoczesna instalacja 
przetwarzania odpadów.

czy każda gmina ma taką własną in-
stalację?
Nie każda. Miasto stworzyło spółkę Ślą-
skie Centrum Recyklingu wspólnie z firmą 
Remondis Gliwice, która wniosła wiedzę 
i doświadczenie, orientowała się w techno-
logiach. Projekt nowej instalacji był bardzo 
szczegółowo dopracowywany. Musiała jak 
najlepiej odpowiadać na lokalne potrzeby 
i umożliwiać jak najlepsze zagospodarowy-
wanie odpadów. Zastosowano wiodące 
technologie, szczególnie w instalacji bio-
logicznej, służącej do przeróbki odpadów 
zmieszanych. W efekcie powstała dobra 
i relatywnie niedroga instalacja – w po-
równaniu z innymi miastami.

co zyskało miasto jako współwłaściciel 
spółki?
Realny wpływ na funkcjonowanie ŚCR 
i łatwiejszą kontrolę nad gospodarką 
odpadami komunalnymi, za którą odpo-
wiada każda gmina. Do tego niezależność 
od zewnętrznych zakładów przetwarza-
nia, większe bezpieczeństwo w tej sferze 
funkcjonowania miasta.

jak instalacja sprawdza się po kilku 
latach?
Bardzo dobrze. Przy jej tworzeniu perspek-
tywa była zresztą długofalowa. Zgodnie 
z założeniami, dbamy o zagospodarowanie 
trzech frakcji odpadów pochodzących z Gli-
wic. Nasze moce przerobowe są jednak więk-
sze niż dzisiejsze potrzeby miasta – w sumie 
to ponad 100 tysięcy ton rocznie. Kondycja 
finansowa firmy jest stabilna, więc myślimy 
już o kolejnych ekologicznych działaniach.

jakie są plany?
Rozbudowanie segregacyjnej części instalacji. 
Odpadów jest coraz więcej i póki co raczej 
będzie ich przybywać. Więcej jest odpadów 
segregowanych przez mieszkańców i ta 
tendencja ma się utrzymać. Dlatego chce-
my jeszcze bardziej zautomatyzować linię 
sortowniczą, żeby mogła pracować szybciej 
i wyodrębniać więcej typów odpadów, które 
mogą być poddane dalszemu recyklingowi 
w innych zakładach. Taka konieczność będzie 
też wynikać z wymogów prawnych.

miasto musi osiągać określone pozio-
my odzysku.
Właśnie, a one wciąż rosną. Bardzo ważne 
jest, aby jak najwięcej odpadów – po  doczysz-
czeniu w naszej instalacji – trafiło do recykle-
rów. Gminy, które nie osiągają wymaganych 
poziomów odzysku, muszą płacić kary.

dokąd więc zmierzamy?
W skrócie rzecz ujmując, odpadów wy-
segregowanych ma być więcej, a równo-
cześnie powinno zdecydowanie ubywać 
odpadów zmieszanych, tych z czarnych 
pojemników.

podobno na śmieciach można nieźle 
zarobić?
Może kiedyś tak było. My działamy na ryn-
ku, na którym obecnie surowców jest bardzo 
dużo, sortowni też. Recyklerzy przyjmują tyl-
ko materiał wysokiej jakości. Ceny spadają 

lub wahają się. Zależą od bieżącej sytuacji 
rynkowej, a nawet od pory roku. Latem 
przykładowo więcej pijemy, potrzeba więcej 
plastikowych butelek, więc cena PET-ów jest 
nieco lepsza niż zimą. Wciąż jest za mało 
zakładów specjalizujących się w recyklingu 
tworzyw sztucznych.

czy recyklerom trzeba czasami do-
płacać?
To się zdarza, m.in. przy niektórych ro-
dzajach odpadów tworzywowych. Mu-
simy czasami minimalnie dopłacać albo 
oddawać je za darmo. Dzięki niewielkiej 
przewadze kapitału prywatnego w naszej 
spółce, możemy wybierać odbiorców poza 
przetargami. To daje nam większą swo-
bodę w reagowaniu na potrzeby rynku 
i szansę na zawieranie korzystniejszych 
umów.

co z odpadami, które nie nadają się 
do dalszego przerabiania?
Obecnie tylko około 15% wszystkich 
odpadów, które do nas docierają, 
trafia na wysypisko. Oczywiście 
nie bezpośrednio, ale po odpo-

wiednim przetworzeniu i uzyskaniu po-
zytywnych wyników badań. Od początku 
naszej działalności ceny odbioru takiej 
frakcji skoczyły o 400%, bo składowisk 
do rekultywacji jest coraz mniej. Jednym 
z naszych priorytetów jest dalsze ograni-
czanie ilości odpadów przekazywanych do 
składowania.

to wszystko odbija się na naszych ra-
chunkach?
Tak. Cały proces gospodarowania odpada-
mi, od odbioru śmieci, przez ich przetwarza-
nie, aż do przekazania dalszym odbiorcom, 
ma odzwierciedlenie w kosztach, które każ-
dy z nas ponosi.

jakie jest antidotum na coraz większą 
ilość śmieci?
Na pewno świadome kupowanie, trochę 
wiedzy o surowcach wtórnych, a do tego 
segregowanie, segregowanie i jeszcze raz 
segregowanie. Pamiętajmy też, że za odpady 
płacimy właściwie dwukrotnie. Po pierw-
sze, gdy kupujemy różne towary, do tego 
w rozmaitych opakowaniach. Spróbujmy 
w miarę możliwości ograniczać zakupy, 
zastanowić się, czy wszystkie nowe rzeczy 
na pewno są nam potrzebne, czy możemy 
wybrać opakowanie bardziej ekologiczne. 
Po drugie, płacimy za odbiór i przetwarza-
nie odpadów. W tym kontekście ważne jest 
ograniczanie ilości śmieci wyrzucanych do 
czarnych pojemników. Z naszego doświad-
czenia wynika, że domowa selekcja wciąż jest 
generalnie za mało dokładna. Jeżeli do ŚCR 
dostarczymy z naszych domów więcej dobrze 
wysortowanego materiału i mniej odpadów 

zmieszanych, a te są najdroższe 
do przetworzenia, to może 

to mieć wpływ zarówno 
na skuteczniejszy re-
cykling, jak i na nasze 
rachunki.  (al)

dlaczego warto segregować śmieci? dokąd trafiają z naszych koszy czy worków? za co musimy 
płacić? kontynuujemy cykl informacji, które pozwolą zrozumieć, na czym polega gospodarka 
odpadami. chcesz być ekoświadomy? czytaj.

4Gdzie trafiają nasze śmieci? 

fo
t. 

UM
 G

liw
ice

do tematu  
gospodarowania 

odpadami wrócimy 
w kolejnej  
publikacji.

Segregacja się opłaca
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EkologiA

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

Do kieDy trzeba zlikwiDować 
Stare kotły węGlowe?

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

 do 1 STYcZNIA 2022 r. – kotły, które wyprodukowano  
              przed 2007 rokiem.

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

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

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

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

kto MoŻe Się Starać? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spół-
dzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora 
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).
Na Co? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły automatyczne na paliwo stałe, spełniające wymogi klasy 
5 w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

kieDy złoŻyć wNioSek? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-
później do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na 
paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku 
których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).

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

„CzySte powietrze NaD GliwiCaMi” –  
NOWY MIEJSKI prOgrAM DOTAcYJNY

DotaCJa z wFoŚigW  
(proGraM „CzySte powietrze”)

kto MoŻe Się Starać? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

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

ile MoŻNa zySkać?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

kieDy złoŻyć wNioSek? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak 
i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie.

Miasto pracuje obecnie nad kolejnym projektem związanym z walką z niską emisją i szkodliwymi „kopciuchami”, 
których sporo jest jeszcze w domach jednorodzinnych. W ramach unijnego konkursu przygotowuje program 
„Czyste powietrze nad Gliwicami” przewidujący wsparcie finansowe dla właścicieli budynków jednorodzinnych, 
którzy zastąpią nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to technicznie 
niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła. 
Opis sposobu aplikowania o nowe miejskie dotacje, ich wysokość oraz zasady udzielania, rozliczeń i kontroli 
zostaną określone w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego, który został poddany 
konsultacjom społecznym. Kwestie poruszone przez mieszkańców podczas konsultacji nie spowodowały 
konieczności wprowadzania zmian do projektów dokumentów. Szczegółowy raport jest dostępny na stronie 
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty -> Konsultacje społeczne zakończone. Do tematu będziemy 
powracać na łamach „MSI – Gliwice” i na stronie Gliwice.eu.

połĄCz DotaCJe z MiaSta i wFoŚigW  
I UZYSKAJ DO 100% ZWrOTU  

KOSZTÓW INWESTYcJI

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

w gliwickim punkcie programu „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 wypełnisz wniosek online i wydrukujesz jego kopię;
• złożysz wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
• otrzymasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku 

o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
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ogŁoszEniA
oferty pracykomunikaty

oferty pracy

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 dokumenta-
cji projektowych związanych ze zmia-
nami systemów grzewczych,

• obsługa programu DOM-5 w zakresie 
kompetencji działu,

• uczestnictwo w komisjach i wizjach lo-
kalnych dot. centralnego ogrzewania 
w zarządzanych zasobach,

• prowadzenie i kompletowanie do-
kumentacji według zakresu obo-
wiązków.

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe tech-

niczne,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie, 

mile widziane w branży energetycz-
nej,

• biegła znajomość MS Office, doświad-
czenie w pracy z arkuszami kalkula-
cyjnymi,

• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja 

w działaniu,

• wysokie umiejętności komunikacyjne 
oraz w pracy zespołowej,

• profesjonalizm w działaniach, wysoka 
kultura osobista.

oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze 

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

towanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające po-
wyższe wymagania prosimy o przesłanie 
aplikacji (list motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres kadry@zbmgliwice.
pl, z podaniem numeru referencyjnego 
i dopiskiem „Aplikacja na stanowisko in-
spektora ds. energetycznych”, w terminie 
do 15 lipca 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwoła-
nia naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktuje-
my się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 10 maja 2018 r. O ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).”. 

przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej – gliwice  
sp. z o.o. w gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia,  
organizowanych wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta gliwice  
– 4 zadania inwestycyjne.

termin składania ofert: 16 lipca 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 16 lipca 2021 r. o godz. 11.01

Budowa kompaktowych stacji wymienników ciepła  
zlokalizowanych na terenie miasta gliwice – 11 zadań.

termin składania ofert: 12 lipca 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 12 lipca 2021 r. o godz. 11.01

remont łuków stalowo-betonowych pyłoprzewodów  
Ø 88,7 mm.

termin składania ofert: 15 lipca 2021 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 15 lipca 2021 r. o godz. 12.01

przedsiębiorstwo Wodociągów  
i kanalizacji sp. z o.o., ul. rybnicka 47, 

44-100 gliwice, 
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego, organizowanego wg procedur 

określonych Regulaminem PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.:
„Budowa wodociągu wzdłuż projektowanej drogi  

od ul. chałubińskiego do ul. tarnogórskiej w gliwicach”  
– znak sprawy r01/22/2021.

termin składania ofert: 14 lipca 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 14 lipca 2021 r. o godz. 10.00

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

przedsiębiorstwo zagospodarowania 
odpadów sp. z o.o., 44-100 gliwice,  

ul. zwycięstwa 36,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu w trybie nieograniczonym pn.:

„Budowa obiektu kontenerowego z instalacją oczyszczania 
odcieków składowiskowych na instalacji przetwarzania  

odpadów przy ul. rybnickiej 199B w gliwicach”.
termin składania ofert: 21 lipca 2021 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 21 lipca 2021 r. o godz. 10.30

Pełna treść dostępna jest na www.pzogliwice.pl

strAŻ miEjskA W gliWicAcH
sm-of.110.12.2021

nabór do pracy na wolne stanowisko 
urzędnicze  w straży miejskiej w gliwicach

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa 

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

blicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym 

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

h) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

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

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

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 450 
z późn. zm.),

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

b) umiejętność sztuk walki 
potwierdzona właściwym 
dyplomem;

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

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

komputera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. predyspozycje osobowościo-
we oraz umiejętności interper-
sonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa 
w podpunkcie b) i c) dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 
zamieszczonym na stronie in-
ternetowej sm.bip.gliwice.eu/
ogloszenia/nabory.
5. zakres zadań wykonywanych 
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie 

działań zmierzających do za-
pewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie mia-
sta Gliwice,

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

d) praca w terenie poprzez pa-
trolowanie dzielnic miasta 
w zakresie utrzymania czy-
stości i porządku,

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

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

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

pracy w 4-miesięcznym okre-
sie rozliczeniowym,

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

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.

8. dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika 
realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

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

c) proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażo-
wy, nagrody motywacyjne 
oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatko-

wych uprawnień (pojazdy 
uprzywilejowane, użytko-
wania urządzeń przezna-
czonych do obezwładnia-
nia energią elektryczną 
(TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szko-
leniu w zakresie technik 
interwencji i samoobrony, 
w tym użycia środków 
przymusu bezpośrednie-
go, w tym urządzeń Taser, 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej po-
mocy, 

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

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

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrudnie-
nia: wrzesień – październik 
2021 r.

8. termin i miejsce składania 
dokumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów 
do 16 lipca 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Or-

ganizacyjno-Finansowego 
w godzinach pracy straży,

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

c) lub drogą elektroniczną na 
adres e-mail: nabor@smgli-
wice.pl (należy przesłać fo-
tokopię podpisanych doku-
mentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opubliko-
wana na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl zakładka BIP 
– NABORY.
publikacja numerów referencyj-
nych nastąpi do 23 lipca 2021 r.
9. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów prze-

prowadzona zostanie tylko 
na podstawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej,

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

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

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

e) dodatkowe informacje moż-
na uzyskać pod numerem 
telefonu: 32/338-19-74 lub 
poprzez e-mail: sm@sm.gli-
wice.eu.

strAŻ miEjskA W gliWicAcH
sm-of.110.11.2021

nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze  
– strażnik miejski w straży miejskiej w gliwicach

(stanowisko docelowe młodszy specjalista – starszy inspektor)
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia 

średniego,
e) co najmniej 3-letni staż pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe, 
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycznym 

i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyro-

kiem sądu za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie popełnione 
przestępstwo lub przestępstwo skar-
bowe,

j) uregulowany stosunek do służby 
wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodatko-
wym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282),

• ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 450 z późn. zm.),

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

b) udokumentowany staż pracy w straży 
gminnej/miejskiej;

c) umiejętność sztuk walki potwierdzo-
na właściwym dyplomem;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta 

Gliwice.
3. predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pod-
punkcie b) i c) dostępne są do pobrania 
w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie 
internetowej sm.bip.gliwice.eu/oglosze-
nia/nabory lub w pokoju 113B po tele-
fonicznym ustaleniu terminu odbioru 
formularzy.
5. zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolowa-

nie dzielnic miasta w zakresie utrzy-
mania czystości i porządku,

b) kontrola przestrzegania obowiązków 
dotyczących czystości i porządku oraz 
gospodarowania odpadami wyni-
kających z przepisów Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gliwice oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i ustawy o odpadach,

c) prowadzenie działań kontrolnych 
związanych z ochroną środowiska, 
w tym kontrolą spalania odpadów 
w przydomowych paleniskach, 

d)  dbanie o powierzony rejon w zakre-
sie zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz 
tworzenia się dzikich wysypisk śmieci 
i prowadzenie w tym zakresie niezbęd-
nych czynności wyjaśniających,

e) kontrola wyznaczonych targowisk 
oraz osób prowadzących sprzedaż 
w innych miejscach na terenie gminy,

f) kontrola przestrzegania obowiązków 
związanych z posiadaniem zwierząt 
przez osoby utrzymujące zwierzęta 
domowe,

g) stała współpraca, wymiana informacji 
i podejmowanie wspólnych działań 
z Radą Miasta Gliwice, radami dziel-
nic, jednostkami organizacyjnymi 
miasta oraz mieszkańcami, w za-
kresie utrzymania ładu i porządku 
publicznego.

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

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

w 4-miesięcznym okresie rozlicze-
niowym,

e) pierwsza umowa o pracę na czas 
określony lub nieokreślony uzgodnio-
ne podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
albo okres wynikający z przeniesienia 
pracownika z innej jednostki.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w Straży Miejskiej w Gliwi-
cach, w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
w miesiącu poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.
8. dodatkowe informacje:
a) zatrudnienie nastąpi na stanowisko 

adekwatne do doświadczenia i kwali-
fikacji posiadanych przez kandydata;

b) docelowe stanowisko przewidziane 
dla pracownika realizującego wyżej 
opisany zakres zadań to starszy in-
spektor;

c) proponowane warunki finanso-
we: wynagrodzenie zasadnicze do 
4300 zł, dodatek stażowy do 20%, 
miesięczne nagrody motywacyjne 
do 500 zł oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia powyżej 400 zł w syste-
mie miesięcznym półrocznym i rocz-
nym;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych 

pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych 

uprawnień (KPP – kwalifikowana 
pierwsza pomoc, do prowadzenia 
pojazdów uprzywilejowanych oraz 
użytkowania urządzeń przeznaczo-
nych do obezwładniania energią 
elektryczną (TASER),

• możliwość korzystania z własnej 
siłowni oraz hali sportowej, 

• obowiązkowy udział w cotygodnio-
wym szkoleniu w zakresie technik 
interwencji i samoobrony, w tym 
użycia środków przymusu bezpo-
średniego (w tym urządzeń TASER 
X2 oraz X26), 

• systematyczne szkolenie z udziela-
nia pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie 
rozwijającym się zespole, 

• jednostka nastawiona na rozwój 
pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych,

• korzystanie z pracowniczej kasy 
zapomogowo-pożyczkowej,

• korzystanie z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych,

• pełne wyposażenie pracownika 
w niezbędny asortyment;

e) planowany termin zatrudnienia: 
wrzesień – październik 2021 r.

8. termin i miejsce składania doku-
mentów
Osoby zainteresowane powinny dostar-
czyć komplet własnoręcznie podpisa-
nych dokumentów do 16 lipca 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyj-

no-Finansowego w godzinach pracy 
straży,

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

c) lub drogą elektroniczną na adres 
e-mail: nabor@smgliwice.pl (nale-
ży przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów, w przypadku zakwa-
lifikowania się na rozmowy kwalifi-
kacyjne – doręczenie oryginalnych 
dokumentów przed rozmową).

Dokumenty, które wpłyną do Straży 
Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu zo-
stanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.smgliwice.pl zakładka 
BIP – NABORY.
publikacja numerów referencyjnych 
nastąpi do 23 lipca 2021 r.
9. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowadzo-

na zostanie tylko na podstawie roz-
mowy kwalifikacyjnej (dopuszcza się 
przeprowadzenie rozmowy z wyko-
rzystaniem narzędzi do komunikacji 
online – MS TEAMS, ZOOM),

b) oświadczenia, życiorys, kwestiona-
riusz powinny być własnoręcznie 
podpisane,

c) planowany termin rozmowy kwa-
lifikacyjnej oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne 
w ogłoszeniu o naborze zostaną opu-
blikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na stronie interne-
towej Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie należy sporządzić w języku pol-
skim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty sporządzo-
ne w języku obcym powinny zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem,

e) dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 32/338-19-
-74 lub poprzez e-mail: sm@sm.gli-
wice.eu.

Gliwice – miasto na prawach powiatu realizuje projekt 
dofinansowany  

z Funduszy Europejskich pn.
„montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych 

na terenie miasta gliwice”.
Przedmiotem projektu jest wymiana konwencjonalnych 
źródeł ciepła na powietrzne pompy ciepła oraz budowa 
instalacji fotowoltaicznych w trzech budynkach mieszkalnych 
zlokalizowanych w Gliwicach przy ul. Sopockiej 2, Portowej 
23–25 oraz Portowej 27–29, stanowiących własność Miasta 
Gliwice. Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie niskiej emisji.
Całkowita wartość projektu: 1 374 701,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 685 846,50 zł

mailto:kadry@zbmgliwice.pl
mailto:kadry@zbmgliwice.pl
http://zbmgliwice.pl/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
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http://www.pzogliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
https://www.smgliwice.pl/
https://www.smgliwice.pl/
www.pzogliwice.pl
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kolory miAstA

Trudno się dziwić obfitości znale-
zisk archeologicznych, zwłaszcza 
kultury łużyckiej (okres pomię-
dzy ok. 1200 a 400 r. p.n.e.), 
ponieważ już 12 tysięcy lat przed 
narodzinami Chrystusa człowiek 
zostawił swoje ślady w obec-
nych Czechowicach. Z tego też 
powodu znaczna część dzielnicy 
została objęta strefą ochrony ar-
cheologicznej oraz obserwacji 
archeologicznej. 

obecnie jednymi z najwięk-
szych prac archeologicznych 
prowadzonych w czecho-
wicach przy współpracy 
z muzeum w gliwicach są 
odkrywki realizowane od 
2017 roku w okolicy ul. Bo-
rówkowej. 

Do tej pory wiadomo już bar-
dzo dużo o dawnej historii tego 
miejsca, a czy następne badania 
przyniosą nam znaleziska na 
miarę artefaktu z 1908 roku, 
kiedy to podczas zwykłych robót 

drogowych w pobliżu miejscowo-
ści Willendorf w Austrii oczom 
robotników ukazała malutka, ka-
mienna figurka kobieca z okresu 
górnego paleolitu (ok. 27 tys. lat 
temu), nazwana ze względu na 
krągłe, pramatczyne kształty We-
nus z Willendorfu? Czas pokaże, 
nigdy nie wiadomo! 

Osiem lat temu na terenie 
zbiornika przeciwpowodziowe-
go Dolna Odra w Raciborzu od-
kryto odpowiednik austriackiej 
Wenus, ale znacząco młodszy 
i o zdecydowanie bardziej 
spłaszczonej formie. Widać 
wyraźnie przedstawione nogi, 
szerokie biodra, piersi, schema-
tyczną prezentację głowy i rąk 
uniesionych w geście oracji. 
„Śląska Wenus” – wyrzeźbiona 
w glinie, nie w kamieniu – ma 
około 2,5 tys. lat. Jest datowana 
na IV wiek p.n.e. Obecnie można 
ją zobaczyć w muzeum w Raci-
borzu. Spotkamy tam również 
egipską mumię!

symbolu kultu płodności 
jeszcze w czechowicach nie 
znaleziono – i być może nigdy 
na taki nie natrafimy – na-
tomiast fragmenty dawnej 
świątyni i grobów już tak! 

Znalezisko w Czechowicach nie 
jest dziełem przypadku. Odkry-
cie było poprzedzone dokład-
ną kwerendą archeologiczną. 
Na szczęście były dostępne 
materiały, które wskazywały 
na istnienie w tych okolicach 
starej świątyni. Kościół pw. 
św. Jerzego był oznaczony na 
archiwalnych mapach z 1750 
roku. Informację na jego temat 
można było również przeczy-
tać w protokole z wizytacji 
biskupa z 1679 roku, a wygląd 
miała ukazywać ilustracja  
F. B. Wernhera z 1769 roku. 

I tu mamy problem – przedsta-
wienie obiektu nie jest zgodne 
z opisem z wizytacji! Być może 
nastąpiła pomyłka i narysowano 

pobliski kościół w Łabędach? 
Reprezentowani przez Andrzeja 
Szelkę miłośnicy historii lokal-
nej ze Stowarzyszenia Rozwoju 
Czechowic, mając świadomość 
ukrytego w ziemi archeologicz-
nego skarbu, od lat zabiegali 
o badania. Ich długotrwałe sta-
rania odniosły skutek – od 2017 
roku całość sukcesywnie prowa-
dzonych prac wykopaliskowych 
nadzoruje archeolog Radosław 
Zdaniewicz, prezes Oddziału 
Górnośląskiego Stowarzyszenia 
Naukowego Archeologów Pol-
skich. Jak już kiedyś pisałam, to 
naukowiec sercem i umysłem 
związany z Gliwicami. To on 
prowadził m.in. prace ziemne 
przy tzw. starym kościele pw. św. 
Bartłomieja, wchodził do krypty 
kaplicy Gallich i odczytał z ma-
leńkiego skrawka metalu jego 
przeznaczenie – pas z zawieszką 
z XV lub XVI wieku. 

Wstępne ustalenia z 2017 
roku wskazywały, że w okoli-

cy ul. Borówkowej naprawdę 
istniał niegdyś drewniany 
kościół – od XiV wieku do 
(prawdopodobnie) początku 
XViii stulecia, kiedy to w jego 
miejscu zaczęto budowę 
nowej murowanej świątyni 
w stylu barokowym. 

Rozplanowanie fundamentów 
wskazywało, że kościół mógł wiel-
kością nawiązywać do świątyni 
w Pilchowicach. 

Informacje uzyskane w trakcie 
kolejnych sezonów badawczych 
(w 2018, 2019 i 2020 roku) rzu-
ciły nowe światło na znalezisko, 
jednak poczekajmy na oficjalną 
prezentację. Jedno jest pewne – 
badania, które otrzymały nazwę 
„Georgious”, pewnie nas jeszcze 
nieraz zaskoczą, być może na-
wet na miarę odkrycia wspo-
mnianych wcześniej „Wenusek”.

Ewa Pokorska
miejski konserwator zabytków

Archeologiczne czechowice
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plAnoWAny porządEk sEsji rAdy miAstA
do porządku sesji rady miasta gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 15 lipca 2021 r., planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę 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 uchwa-
lenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
miasta Gliwice.

4. Projekt uchwały w sprawie oceny 
stanu zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowego miasta Gliwice.

5. Projekty uchwał w sprawie ustale-
nia nowego przebiegu istniejących 
na terenie miasta Gliwice dróg 
gminnych.

6. Projekt uchwały w sprawie ustale-
nia nowego przebiegu istniejącej na 
terenie miasta Gliwice drogi powia-
towej, odcinek od ul. Pszczyńskiej 
do ul. Bojkowskiej.

7. Projekt uchwały w sprawie po-
zbawienia fragmentu ul. Okrężnej 
i fragmentu ul. Pocztowej w Gliwi-
cach kategorii drogi powiatowej.

8. Projekt uchwały w sprawie zalicze-
nia fragmentu ul. Okrężnej i frag-
mentu ul. Pocztowej w Gliwicach 
do kategorii dróg gminnych oraz 
ustalenia ich przebiegu.

9. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia 
nowo wybudowanego odcinka drogi 

od ronda ul. Okrężnej, w kierunku te-
renów przemysłowych po południo-
wej stronie ul. Okrężnej w Gliwicach 
do kategorii dróg publicznych – gmin-
nych oraz ustalenia jego przebiegu.

10. Projekt uchwały w sprawie zalicze-
nia odcinka drogi od ul. Portowej 
do ronda Księżycowego (estakada 
Heweliusza) w Gliwicach do katego-
rii dróg publicznych – gminnych oraz 
ustalenia jej przebiegu.

11. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu uchwały Rady Miasta 
Gliwice nr XVII/340/2020 z 30 lipca 
2020 r. w sprawie określenia strefy 
płatnego parkowania na drogach 
publicznych oraz zasad pobierania 
opłat za parkowanie na terenie 
miasta Gliwice.

12. Projekt uchwały w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie al. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. 
Wyczółkowskiego i ul. Gaudiego.

13. Projekt uchwały w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego przy ul. Psz-
czyńskiej i ul. Kopalnianej.

14. Projekt uchwały w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego pomiędzy uli-
cami: Bohaterów Getta Warszaw-
skiego, Zwycięstwa, Dubois i Byliny.

15. Projekt uchwały w sprawie udziele-
nia dotacji z budżetu Miasta Gliwice 
na rok 2021 na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

16. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie udzielenia 
dotacji z budżetu Miasta Gliwice 
na rok 2021 na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

17. Projekt uchwały w sprawie wyra-
żenia zgody na darowiznę nieru-
chomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich, oznaczonych nr 405 i nr 408, 
w obrębie Łabędy.

18. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na sprzedaż prawa wła-
sności kompleksu nieruchomości 
obejmującego działkę nr 207 oraz 
działkę nr 211, obręb Sikornik, 
położonego przy ul. Nowy Świat 
w Gliwicach, stanowiącego wła-
sność Miasta Gliwice.

19. Projekt uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia nowej umowy dzierżawy 
i wydzierżawienie nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Gli-
wice, położonej w Gliwicach przy 
ulicy Portowej.

20. Projekt uchwały w sprawie ustale-
nia zasad udzielania ulg w zakresie 
należności o charakterze cywilno-
prawnym, o których mowa w art. 
59 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych, dotyczą-
cych należności pieniężnych z tytułu 
oddania nieruchomości Miasta Gli-
wice w najem, dzierżawę lub użyt-
kowanie, przypadających za okres 
stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii.

21. Projekt uchwały w sprawie nadania 
imienia Szkole Podstawowej nr 23 
w Gliwicach w Zespole Szkolno
-Przedszkolnym nr 16 w Gliwicach.

22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gli-
wicach na rok szkolny 2021/2022.

23. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice.

24. Projekt uchwały w sprawie sposobu 
sprawienia pogrzebu przez Miasto 
Gliwice.

25. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie Statutu Żłobków 
Miejskich.

26. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miasta Gliwice nr 
XXIII/457/2021 z  18 lutego 2021 
r. w sprawie Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej.

27. Projekt uchwały w sprawie wystą-
pienia do Prezesa Rady Ministrów 
oraz Ministra Klimatu i Środowiska 
z apelem w sprawie kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi.

28. Projekt uchwały w sprawie rozpa-
trzenia skargi na działania Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gli-
wicach.

29. Projekt uchwały w sprawie ne-
gatywnego rozpatrzenia petycji 
w sprawie wystosowania apelu 
do Prezydenta Miasta Gliwice 
o podjęcie działań mających na 
celu upamiętnienie gliwickich 
ofiar nazizmu

ostatecznie ustalony i podpisany przez 
przewodniczącego rady miasta gliwice 
porządek sesji zostanie zamieszczony 
w Biuletynie informacji publicznej  
8 lipca br. oraz w „miejskim serwisie 
informacyjnym – gliwice” w kolejnym 
numerze, który ukaże się 15 lipca br.

informacja o transmisji i retransmisji sesji rady miasta gliwice w internecie
W celu realizacji przepisów o jawności oraz o transmisji i retransmisji obrad Rady Miasta Gliwice, sesje są nagrywane i transmitowane na żywo w Internecie (obraz i dźwięk), a po zakończeniu obrad nagranie jest zamieszczane na stronie internetowej 
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, a także dostępne jest na serwerze transmisji obrad jednostek samorządu terytorialnego. 
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.

to miejsce pełne zieleni. tam, do otoczonego lasem, malowniczego ośrodka nad jeziorem gliwiczanie uciekają przed 
skwarem w mieście. jezioro jako nieformalne kąpielisko funkcjonowało już w 1925 roku, a powstało w częściowo 
zasypanym wyrobisku po dawnej kopalni piasku. jednak to nie drzewa ani nie woda są elementem najbardziej 
charakterystycznym dla gliwickich czechowic. W tej dzielnicy niemal na każdym kroku można natrafić na artefakty 
sprzed wieków, na archeologiczne zabytki.
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ogŁoszEniA
oferty pracy

numer naboru: zdm-kp.110.1.18.2021
zarząd dróg miejskich w gliwicach  
z siedzibą przy ul. płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy

do głównych obowiązków pracowni-
ka będzie należało m.in.:
1. nadzór nad systemami informatycz-

nymi Zarządu Dróg Miejskich,
2. administrowanie aplikacjami wspie-

rającymi pracę Zarządu Dróg Miej-
skich,

3. administrowanie siecią kompute-
rową Zarządu Dróg Miejskich,

4. zapewnienie ciągłości działania 
sprzętu informatycznego oraz 
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich,

5. udzielanie pomocy pracownikom 
Zarządu Dróg Miejskich w zakresie 
technologii informatycznych,

6. bieżące tworzenie dokumentacji 
obecnych i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne: 
1. wykształcenie wyższe informatycz-

ne;
2. minimum 2 lata doświadczenia 

pracy na podobnym stanowisku;
3. pełna zdolność do czynności praw-

nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych;

4. niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe;

5. prawo jazdy kat. B;
6. znajomość języka angielskiego 

w stopniu umożliwiającym rozu-
mienie dokumentacji technicznej;

7. posiadanie wiedzy zapewniającej 
obsługę informatyczną i utrzymanie 
ciągłości pracy systemów informa-
tycznych oraz stanowisk pracy wy-
posażonych w komputery;

8. znajomość na poziomie administro-
wania systemami informatycznymi 
w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, 

modularne przełączniki siecio-
we HPE,

b) systemy bezpieczeństwa Firewall 
w szczególności bramy bezpie-
czeństwa internetowego Check 
Point,

c) systemy operacyjne (Windows 
Server 2008/2012/2016 oraz 
Windows 10),

d) administrowanie domeną Micro-
soft Active Directory oraz dystry-
bucją poprawek dla serwerów 
i stacji końcowych,

e) pakiety biurowe (Microsoft  
Office, Open Office),

f) środowisko maszyn wirtual-
nych VMware vSphere ESXi 6.7. 
w szczególności klastry wysokiej 
dostępności,

g) biurowy sprzęt peryferyjny.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość przepisów prawa z za-

kresu informatyzacji podmiotów 
publicznych (ustawa o dostępie 
do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, 
Kodeks postępowania administra-
cyjnego);

2. znajomość systemów operacyjnych 
Linux,;

3. znajomość działania i konfiguracji 
systemów RCP;

4. znajomość systemu zarządzania 
treścią Drupal;

5. umiejętność programowania skryp-
tów w Powershell;

6. znajomość central telefonicznych 
Panasonic;

7. znajomość obsługi baz danych:
a) Firebird od wersji 2.5,
b) Microsoft SQL Server 2008 / 

2012 / 2014;
8. Europejski Certyfikat Umiejętności 

Komputerowych ECDL;
9. umiejętność redagowania pism 

urzędowych;
10. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji; 
11. 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 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych),

2. możliwa praca w systemie zmiano-
wym,

3. praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

4. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy,

5. zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji,

6. wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

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

8. 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 pracy 
i kwalifikacje,

5. formularz oświadczeń.
UWAgA – Wszystkie potrzebne 

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

oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 22 lipca 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie 
oznaczonym numerem naboru – 
decyduje data wpływu dokumen-
tów do zarządu dróg miejskich 
w gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie, nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
publikacja wykazu numerów referen-
cyjnych nastąpi do 26 lipca 2021 r.
planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 28 lipca 2021 r.
planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. preferowany termin: 
1 września 2021 r.
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 którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

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

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach (ul. Płowiecka 31) oraz pod 
ogłoszeniem o naborze.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (j.t. 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 zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wymo-
gów bezpieczeństwa, aktualnych 
na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień 
naboru.

kiEroWnik  
dziAŁU kAdr i pŁAc

miejsce pracy: gliwice
zadania:
• prawidłowa i terminowa realizacja procesów 

kadrowo-płacowych oraz ich bieżąca opty-
malizacja,

• organizacja i nadzór pracy podległego zespołu,
• organizacja działań z obszaru HR (rekrutacje, 

szkolenia, systemy motywacyjne, wartościo-
wanie stanowisk pracy),

• bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, 
ubezpieczeń społecznych i przepisów podatko-
wych PIT – monitorowanie i identyfikacja zmian  
w przepisach mających wpływ na obowiązki  
w obszarze kadrowo-płacowym,

• reprezentowanie spółki przed PIP, Urzędem 
Pracy, ZUS, GUS, PFRON i innymi organami 
administracji państwowej,

• proponowanie i wdrażanie inicjatyw uspraw-
niających funkcjonowanie zespołu i realizację 
zadań kadrowo-płacowych,

• koordynowanie procesów związanych z legali-
zacją zatrudnienia obcokrajowców.

twój profil:
• minimum 2-letnie doświadczenie na podob-

nym stanowisku,
• wykształcenie wyższe,
• znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa 

pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów 
podatkowych dotyczących pracowników, PPK,

• doświadczenie w pracy w spółce zarządzającej 
taborem samochodowym będzie dodatkowym 
atutem,

• bardzo dobra znajomość obsługi komputera  
i pakietu MS Office – znajomość programu 
kadrowo-płacowego Comarch Optima będzie 
dodatkowym atutem,

• wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie 
komunikacji, budowania relacji i współpracy 
z pracownikami na każdym szczeblu organizacji,

• samodzielność i umiejętność poszukiwa-
nia rozwiązań.

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uzna-

niowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub karta Mul-
tisport po roku zatrudnienia,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju zawo-

dowego.
Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie apli-
kacji na adres  sekretariat@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A., z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.pl/
spelnienie-obowiazku-informacyjnego/.

numer naboru: gods-kd.210.3.2021
centrum 3.0 – gliwicki ośrodek działań społecznych  

z siedzibą w gliwicach przy ul. zwycięstwa 1, 
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  

w pełnym wymiarze czasu pracy
do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• prowadzenie ewidencji faktur, kontrola termi-

nów płatności oraz opisu faktur,
• prowadzenie rejestrów księgowych wydatków, 

depozytów oraz ZFŚŚ, prowadzenie ewidencji 
wykorzystanych środków, bieżące uzgadnianie 
wydatków z kosztami,

• przygotowywanie danych do sprawozdań, przy-
gotowywanie przelewów bankowych,

• sporządzanie wniosków o zmiany planów 
finansowych,

• wyliczanie, zamawianie, kontrola zapotrzebo-
wania na środki finansowe, 

• prowadzenie ewidencji księgowej środków trwa-
łych oraz uzgadnianie z ewidencją księgową,

• prowadzenie kont pozabilansowych 
(998,980,976),

• pomoc w opracowywaniu rocznych planów 
finansowych jednostki, 

• doraźne zastępowanie głównego księgowego. 

Wymagania niezbędne: 
• wykształcenie wyższe i 2-letni staż pracy lub 

średnie i 4-letni staż pracy,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-

nych i korzystanie z pełni praw publicznych, 
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe, 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
dodatkowe wymagania:
• wiedza z zakresu rachunkowości budżetowej, 

finansów publicznych, przepisów podatkowych 
i przepisów płacowych,

• znajomość zasad gospodarki finansowej sekto-
ra jednostek finansów publicznych,

• umiejętność pracy pod presją czasu,
• umiejętność samodzielnego wykonywania 

zadań.
cechy charakteru:
• zaangażowanie, lojalność, staranność, odpor-

ność na stres, rzetelność, wysoka kultura oso-
bista, komunikatywność, umiejętność pracy 
w grupie.

informacja o warunkach pracy na danym sta-
nowisku
1. Miejsce pracy: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1  

(II piętro), brak windy.
2. Warunki pracy: praca w budynku niedostęp-

nym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, 
praca biurowa wewnątrz pomieszczenia, praca 
w pozycji siedzącej, praca z komputerem przy 
monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dzien-
nie.

3. Umowa o pracę na 1 etat w równoważnym 
systemie czasu pracy. 

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy (opublikowany na 

stronie internetowej www.gods.gliwice.pl/
do-pobrania),

4. kserokopie dokumentów poświadczających 
posiadane doświadczenie zawodowe i kwali-
fikacje (oryginały do wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

5. oświadczenia (opublikowane na stronie inter-
netowej www.gods.gliwice.pl/do-pobrania).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia kan-
dydata powinny być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem.

informacje dotyczące terminu, miejsca i formy 
składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie 
do 16 lipca 2021 r. w siedzibie głównej Centrum 
przy ul. Zwycięstwa 1 (sekretariat, II piętro). 
• osobiście w zaklejonej kopercie opatrzonej 

napisem „Nabór na stanowisko urzędnicze – 
starszy księgowy”, numerem ogłoszenia oraz 
imieniem i nazwiskiem kandydata,

• za pośrednictwem operatora pocztowego 
(decyduje data wpływu do siedziby Centrum),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że kore-
spondencja będzie opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub za pośrednic-
twem platformy e-PUAP. Do korespondencji na-
leży dołączyć skany wymaganych dokumentów. 
Za datę wpływu uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP.

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
rozmowy kwalifikacyjne z wyłonionymi kandy-
datami odbędą się 19–30 lipca 2021 r. 
O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zo-
staną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nume-
rem telefonu 32/232-04-77.
dodatkowe informacje
Docelowe stanowisko przewidziane dla pracow-
nika realizującego wyżej opisany zakres zadań to 
starszy księgowy.
Zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne 
do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez 
kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku 
naboru.
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1282 z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wybranego kandyda-

ta podlegają publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu 
cywilnego),

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli w jednostce 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest 
niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem 
kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysłu-
guje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe. 

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego 
uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu potwierdzają-
cego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji ni-
niejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Centrum 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumen-
tach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby 
postępowania rekrutacyjnego. Administratorem 
danych osobowych kandydatów ubiegających się 
o zatrudnienie jest dyrektor Centrum 3.0 – Gliwic-
kiego Ośrodka Działań Społecznych.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędni-
cze jest dostępny na stronie www.gods.gliwice.pl 
w zakładce pliki do pobrania.

 

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.

● specjalista ds. ewidencji magazynowej 
wykształcenie: brak wymagań; rok doświadczenia zawodowego; ko-
munikatywność; zakres obowiązków: praca biurowa przy komputerze 
oraz w magazynie – kontrola przesyłek, obsługa systemowa magazynu,  
tj. np. weryfikacja przesyłek, inwentaryzacja magazynowa; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● kierowca autobusu 
wykształcenie: mile widziane zawodowe; prawo jazdy kat. D; mile widziana 
karta kierowcy, baza: Gliwice, miejsce pracy: teren Śląska wg zleceń; 
wynagrodzenie do negocjacji;

● opiekun zwierząt – akwarysta 
wymagania konieczne: wykształcenie min. średnie; doświadczenie ściśle 
w branży akwarystycznej; podstawy obsługi komputera; mile widziane 
uprawnienia płetwonurka na poziomie min. P1; umiejętność pracy 
w zespole; uprawnienia do obsługi urządzeń elektrycznych do 1 kV; 
zakres obowiązków: pielęgnacja zbiorników ekspozycyjnych i zbiorników 
zaplecza, opieka nad fauną i florą akwarystyczno-terrarystyczną, obsługa 
urządzeń technologicznych w pawilonach akwarystycznych, utrzymanie 

czystości – szczególnie w zapleczach akwarystyki, monitorowanie i analiza 
parametrów wody akwarystycznej przy wykorzystaniu sprzętu laborato-
ryjnego; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● trener wspinaczki 
wykształcenie średnie; mile widziane prawo jazdy; zaangażowanie 
w prowadzeniu zajęć; kurs instruktora sportu lub rekreacji, zaanga-
żowanie w prowadzenie zajęć, udział w wewnętrznych szkoleniach, 
samodzielność w pracy, kreatywności i pomysłowość, chęć doskona-
lenia się na kursach i konferencjach związkowych; wymiar czasu pracy: 
3–4,5 godziny tygodniowo (2 lub 3 treningi w tygodniu); miejsce pracy:  
Gliwice;

● obsługa techniczna szkoły 
wykształcenie min. średnie techniczne; roczne doświadczenie zawo-
dowe; znajomość jęz. angielskiego (A2); zakres obowiązków: obsługa 
informatyczna, obsługa techniczna sprzętu szkoły, nadzór nad sprzętem; 
umowa-zlecenie z możliwością przekształcenia w umowę o pracę na część 
etatu, miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Oferty z 1 lipca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
mailto:sekretariat@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
http://www.gods.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gods.gliwice.pl/do-pobrania
http://www.gods.gliwice.pl
http://www.gods.gliwice.pl
https://gliwice.praca.gov.pl/
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ogŁoszEniA
oferty pracy

nierucHomoŚci

uŻytkoWe

mieSZkaLne

LokaLe na SprZeDaŻ

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

Ul. krÓloWEj jAdWigi 10, 
lokal nr 5, i piętro, pow.  
75,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
spiżarka, przedpokój oraz po-
mieszczenie higieniczno-sani-
tarne, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
9.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
212 300,00 zł
Wadium: 21 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 13 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 9 lipca 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.
termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Ul. BŁogosŁAWionEgo czE-
sŁAWA 32, lokal nr 14, ii pię-
tro, pow. 33,77 m2 + piwnica:  
3,99 m2, 1 pokój, kuchnia, 
z dostępem do Wc znajdują-
cym się na klatce schodowej 
(stanowiącym część wspólną 
nieruchomości), lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
11.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
84 100,00 zł
Wadium: 8500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 15 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustale-
nia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 12 lipca 2021 r. 

z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Ul. UszczykA 7, lokal nr 3, par-
ter, pow. 58,41 m2 + piwnica: 
3,17 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
12.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
149 700,00 zł
Wadium: 15 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 16 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kon-
taktować się do 13 lipca 2021 r. z ROM 4, 
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/231-53-24.
termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Ul. WyszyŃskiEgo 14d, lokal 
nr V, piwnica, parter, i piętro, 
pow. 1147,79 m2; piwnica:  
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 
1 pomieszczenie sanitarne 
i WC; parter: 9 pomieszczeń, 
9 korytarzy, 1 pomieszcze-
nie sanitarne, 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 wpłaty wadium: 13 lipca 2021 r.

Ul. BŁogosŁAWionEgo czE-
sŁAWA 50, lokal nr i, parter, 
pow. 16,47 m2, 1 pomiesz-
czenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
39 900,00 zł
Wadium: 4000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 12 lip-
ca 2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia 
dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się do 8 lipca 2021 r. z ROM 2 
Oddz. 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-
-29-82.

termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Ul. nAsyp 4A, lokal nr i, par-
ter, pow. 48,39 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
10.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
152 800,00 zł
Wadium: 15 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 14 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustale-
nia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 12 lipca 2021 r. 
z ROM 2, Oddział 1 ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Ul. moniUszki 10, lokal nr i, 
iV piętro, pow. 33,54 m2, 2 po-
mieszczenia, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
64 500,00 zł
Wadium: 6500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 14 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kon-
taktować się do 12 lipca 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Ul. rynEk 2, lokal nr iii, i pię-
tro, pow. 91,08 m2, 2 pomiesz-
czenia, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
11.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
395 500,00 zł
Wadium: 39 600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 15 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie uczest-
niczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez 
osób postronnych). W celu ustalenia do-
kładnej godziny z minutami prosimy kon-
taktować się do 12 lipca 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 20 lipca 2021 r.

Ul. dUBois 6, lokal nr 8,  
iV piętro, pow. 24,88 m2 + pom. 
gospodarcze: 15,40 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 26 lipca 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
45 400,00 zł
Wadium: 4600,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 16 lipca 
2021 r. W oględzinach jednocześnie 
uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustale-
nia dokładnej godziny z minutami pro-
simy kontaktować się do 13 lipca 2021 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 
32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 20 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 zakresie 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 nierucho-
mości 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 wła-
sności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako:
• dz. nr 592, obręb kłodnica, położonej przy  

ul. owczarskiej w gliwicach, stanowiącej wła-
sność gminy gliwice, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta nr gl1g/00034007/3, 
pow. gruntu 0,0503 ha, użytek B – tereny 
mieszkaniowe.

termin przetargu: 3 sierpnia 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 161 000,00 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: 16 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 27 lipca 2021 r.  
--------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności kompleksu nieruchomości obejmującego nie-
zabudowane działki nr: 373, 374, 375 oraz 376, obręb 
Ligota Zabrska, położonego na południe od ul. Kujawskiej 
w Gliwicach, stanowiącego własność Miasta Gliwice:
• działka nr 373 o pow. 0,1138 ha, obręb 

ligota zabrska, użytek: Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, zapisana w kW nr 
gl1g/00033793/2,

• działka nr 374 o pow. 0,3750 ha, obręb 
ligota zabrska, użytek: Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, zapisana w kW nr 
gl1g/00033793/2,

• działka nr 375 o pow. 0,5000 ha, obręb 
ligota zabrska, użytek: Bz – tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, zapisana w kW nr 
gl1g/00033793/2,

• działka nr 376 o pow. 0,2812 ha, obręb ligota 
zabrska, użytek: Bi – inne tereny zabudowa-
ne, tk – tereny kolejowe, zapisana w kW nr 
gl1g/00039877/7.

Łączna powierzchnia kompleksu: 1,2700 ha.
termin przetargu: 7 września 2021 r., godz. 11.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 2 570 000,00 zł
Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%, zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 257 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 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. Loka-
lizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod 
adresem: msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakład-
ce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / 

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

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej 
zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydzia-
łu 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).

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

że w budynku zakładu gospodarki miesz-
kaniowej w gliwicach przy placu inwa-
lidów Wojennych 12 zostały podane do 
publicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia 
ewentualnych roszczeń do nieruchomości  

umieszczonych w wykazach.

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 
na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części działki:
• nr ZGM/266/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/270/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/281/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/286/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/287–289/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/292–293/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/295/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/296/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/297/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/299/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/302–303/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/304/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/305–306/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/312/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/314/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/315/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/319/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/322/2021 do 15 lipca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-ko-
munalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda-
ży w drodze przetargu nieograniczonego wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/300/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/311/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/321/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/331/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/337/2021 do 16 lipca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-ko-
munalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/
3. garażu przeznaczonego do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części gruntu z jednoczesnym 
potrąceniem od ceny nieruchomości wartości 
garażu:
• nr ZGM/313/2021 do 19 lipca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-lokali-ko-
munalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/
4. Wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących 
własność miasta gliwice:
• nr 238/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr 301/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• nr 308/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr 316/2021 do 15 lipca 2021 r.,
• nr 326/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr 336/2021 do 20 lipca 2021 r.,
• nr 338/2021 do 20 lipca 2021 r.,
• nr 339–340/2021 do 20 lipca 2021 r.,
• nr 341/2021 do 19 lipca 2021 r.,
• nr 348/2021 do 20 lipca 2021 r.,
• nr 349/2021 do 20 lipca 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/
5. nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:
• nr ZGM/2021/342–344 do 19 lipca 2021 r.,
• nr ZGM/2021/346 do 19 lipca 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunal-
nych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

miejski zarząd Usług komunalnych  
w gliwicach, ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku  
opiekuna zwierząt – akwarysty w palmiarni 

miejskiej przy ul. fredry 6, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania konieczne:
• wykształcenie min. średnie,
• doświadczenie ściśle w branży akwa-

rystycznej,
• podstawy obsługi komputera.

mile widziane:
• uprawnienie płetwonurka na pozio-

mie minimum P1,
• umiejętność pracy w zespole,
• uprawnienia do obsługi urządzeń 

elektrycznych do 1 kV,
• dyspozycyjność.

do podstawowych obowiązków pra-
cownika będzie należało m.in.:
• pielęgnacja zbiorników ekspozycyj-

nych i zbiorników zaplecza,
• opieka nad fauną i florą akwarystycz-

no-terrarystyczną,
• obsługa urządzeń technologicznych 

w pawilonach akwarystycznych,
• utrzymanie czystości – szczególnie 

w zapleczach akwarystyki,
• monitorowanie i analiza parametrów 

wody akwarystycznej przy wykorzy-
staniu sprzętu laboratoryjnego.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-

skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c (telefon 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl, w termi-
nie do 9 lipca 2021 r. 
oferty winny zwierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na 

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

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

miejski zarząd Usług komunalnych  
w gliwicach, ul. strzelców Bytomskich 25c,

zatrudni pracownika na stanowisku  
opiekun zwierząt – kierowca w schronisku  

dla zwierząt przy ul. Wschodniej  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne: 
• wykształcenie min. zasadnicze zawo-

dowe,
• prawo jazdy kat. B,
• dyspozycyjność (praca zmianowa).

mile widziane: 
• doświadczenie w pracy ze zwierzę-

tami,
• dobry stan zdrowia pozwalający na 

pracę ze zwierzętami.

do podstawowych obowiązków pra-
cownika na ww. stanowisku będzie 
należało:
• karmienie i pielęgnacja zwierząt,
• bezpieczne i łagodne obchodzenie 

się ze zwierzętami,
• utrzymanie w czystości pomieszczeń 

i wybiegów dla zwierząt,
• zgłaszanie przełożonym o złym sta-

nie zdrowia zwierząt oraz o awariach 
i usterkach,

• wyjazdy interwencyjne do zwierząt 
bezdomnych i zwierząt, które uległy 
wypadkom drogowym,

• utrzymanie w czystości samochodu 
interwencyjnego oraz dbanie o jego 
należyty stan techniczny.

Oferty należy składać w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miej-
skiego Zarządu Usług Komunalnych 
w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytom-
skich 25c (telefon 32/335-04-35) lub na 
adres e-mail: kadry@mzuk.pl, w termi-
nie do 9 lipca 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 repre-
zentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpa-
trywane. Zastrzegamy sobie możliwość 
kontaktu tylko z wybranymi kandydata-
mi. Złożonych ofert nie odsyłamy.

przedsiębiorstwo  
Wodociągów i kanalizacji  

sp. z o.o. w gliwicach 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

specjalista ds. oprogramowania  
i baz danych

miejsce pracy: Gliwice.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe kie-

runkowe,
• znajomość narzędzi bazoda-

nowych,
• znajomość języków zapytań 

baz danych MSSQL, Postrgres,
• praktyczna znajomość tema-

tyki konfiguracji serwerów 
web IIS,Apache.

zakres obowiązków na ww. sta-
nowisku obejmuje:
• wsparcie użytkowników 

w zakresie oprogramowania 
wykorzystywanego w PWIK,

• rozwój oprogramowania,
• prace związane z konfiguracją 

stacji roboczych,
• współpraca z działami mery-

torycznymi,
• prowadzenie ewidencji po-

mocniczych.

przedsiębiorstwo oferuje:
• stabilne warunki zatrudnienia 

w ramach umowy o pracę,

• gwarancję rozwoju zawodo-
wego,

• ubezpieczenie grupowe na 
życie,

• dofinansowanie do wczasów, 
pakietu medycznego.

Jeśli jesteś zainteresowany/na 
naszą ofertą pracy, prześlij CV, 
dołączając dokumenty poświad-
czające wykształcenie i upraw-
nienia lub inne poświadczające 
kwalifikacje i umiejętności, wraz 
z oświadczeniem zawierającym 
zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb nie-
zbędnych do przeprowadzenia 
procesu rekrutacji, na adres: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwi-
cach, ul. Rybnicka 47, 44-100 
Gliwice lub rekrutacja@pwik.
gliwice.pl w temacie „Aplika-
cja na stanowisko: specjalista 
ds. oprogramowania i baz da-
nych.”.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/aktualno�ci
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/
https://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
mailto:kadry@mzuk.pl
http://www.mzuk.pl
mailto:rekrutacja@pwik.gliwice.pl
mailto:rekrutacja@pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 27/2021 (1064), 8 lipca 202114

ogŁoszEniA
nierucHomoŚci

iii ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
10 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu miejskiego w gliwicach przy ul. jasnej 31A, 
w sali nr 206*, rozpocznie się iii ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej 
jako działka nr 637/2, obręb przedmieście, położonej w gliwicach na północ od ul. daszyńskiego, stanowiącej własność miasta gliwice.
przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. właścicieli działek nr: 636/2, 637/1, 637/3, 638/11 i 638/15, obręb 
przedmieście.  
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 51 200,00 zł
Wadium: 5120,00 zł
minimalne postąpienie: 520,00 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.).
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własno-
ści przedmiotowej nieruchomości odbył się 30 listopada 
2020 r., natomiast II przetarg odbył się 16 lutego 2021 r. 
– oba zakończyły się wynikiem negatywnym.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i kW:
• działka nr 637/2, obręb Przedmieście, użytek: RIIIb – 

grunty orne, B – tereny mieszkaniowe, o pow. gruntu 
0,0349 ha, księga wieczysta nr GL1G/00074965/8.

2. opis przedmiotu przetargu
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położona jest w za-
chodniej części miasta Gliwice. W sąsiedztwie położone 
są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę miesz-
kaniową i mieszkaniowo-usługową. Granice działki tworzą 
kształt wąskiego i wydłużonego pasa gruntu.
Teren niezabudowany, pokryty zielenią niską. Działka 
częściowo ogrodzona. Ogrodzenie nie stanowi własności 
Miasta Gliwice. Przy południowo-wschodniej części działki 
znajdują się pozostałości po zabudowaniach gospodarczych.
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne 
są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia 
do sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na wniosek 
i koszt nabywcy nieruchomości.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
Ewentualne skomunikowanie przedmiotowej działki z siecią 
dróg publicznych powinno odbywać się poprzez działki 
przyległe i funkcjonujące dojazdy wewnętrzne (wymagany 
jest tytuł prawny do terenu). 
W przypadku skomunikowania przedmiotowej nieru-
chomości poprzez działkę nr 636/2, obręb Przedmieście, 
dojazd taki jest możliwy wyłącznie, gdy nieruchomość 
pozostanie użytkowana w dotychczasowy sposób, tj. jako 
pole uprawne. W przypadku przeznaczenia nieruchomości 
pod budownictwo mieszkaniowe, zgodnie z planem miej-
scowym, jej skomunikowanie będzie możliwe wyłącznie 
poprzez układ planowanych dróg, po jego wybudowaniu. 
Wyżej wymienione dojazdy nie są zaliczone do pasów 
dróg publicznych, wobec czego nie są objęte przez Za-
rząd Dróg Miejskich w Glwicach bieżącym utrzymaniem 
w zakresie czystości, odśnieżania, naprawy nawierzchni 
oraz oznakowania.
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak dostę-
pu do drogi publicznej działka nr 637/2, obręb Przedmie-
ście, nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
W granicy przedmiotowej działki może przechodzić sieć 
drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku 
jej uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym zakresie. 
W rejonie działki może znajdować się przyłącze kanalizacji 
deszczowej. 
W III dziale księgi wieczystej nr GL1G/00074965/8 pro-
wadzonej m.in. dla działki nr 637/2, obręb Przedmieście, 
widnieje wpis dotyczący nieograniczonej w czasie służeb-
ności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o, która dotyczyła – przed podziałem 
– działki nr 637, obręb Przedmieście. Natomiast po po-
dziale działki nr 637 faktycznie wykonywana jest na działce  
nr 637/1, obręb Przedmieście. Elektroniczny dostęp do 
treści ksiąg wieczystych na stronie: ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieru-
chomości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem 
sieci infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w granicach którego 
położona jest przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.
3. przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospoda-
rowania
Działka nr 637/2, obręb Przedmieście, położona jest na te-
renie, dla którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla 
obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy 
Kozłowskiej. Plan ten uchwalony został przez Radę Miasta 
Gliwice uchwałą nr XXXVI/791/2018 z 22 marca 2018 r., 
opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego 
z 2018 r., poz. 2094.

Zgodnie z ustaleniami ww. planu przedmiotowa działka 
położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1m/U – 
co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
o średniej intensywności zabudowy.
Dla terenów oznaczonych symbolami 1M/U, 2M/U ustalono 
przeznaczenie podstawowe:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
3) usługi nieuciążliwe.
W przypadku ewentualnej zabudowy wielorodzinnej 
dojazd do ul. Daszyńskiego poprzez działki przyległe na 
zasadach służebności przejazdu o szerokości 5 m będzie 
niewystarczający.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 10 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala 
nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentual-
nej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce 
„Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wy-
działu Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszcza-
ne jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie 
z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów 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.) 
– organizator przetargu, na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu, może zamieścić w Biuletynie Informa-
cji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, 
tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wska-
zując, w jaki sposób, przy użyciu tych środków, uczestnik 
przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. tryb przetargu 
Ze względu na szerokość działki (ok. 11 m) oraz brak bez-
pośredniego dostępu do drogi publicznej działka nr 637/2, 
obręb Przedmieście, nie może stanowić samodzielnej nie-
ruchomości do odrębnego zagospodarowania. W związku 
z powyższym została przeznaczona do zbycia w drodze 
przetargu ograniczonego na poprawę zagospodarowania 
działek przyległych.
przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości 
przyległych, tj. właścicieli działek nr: 636/2, 637/1, 637/3, 
638/11 i 638/15, obręb przedmieście.

Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa w prze-
targu zostanie dokonana na podstawie elektronicznego 
wydruku z ksiąg wieczystych wg stanu na 2 sierpnia 2021 r. 
W przypadku gdy zapisy ksiąg wieczystych nie odzwier-
ciedlają stanu faktycznego, uczestnik zobowiązany jest 
dostarczyć dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie 
do udziału w przetargu w terminie do 2 sierpnia 2021 r. do 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 
(kontakt telefoniczny 32/338-64-41).  
6. Wadium
Wadium w wysokości 5120,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach – ING Bank Śląski SA nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 637/2, 
obręb Przedmieście, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Mia-
sta Gliwice najpóźniej 2 sierpnia 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, 
z którego dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną 
pisemną dyspozycją – bez możliwości przeksięgowania 
na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie-
ruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w za-
wiadomieniu.

7. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczest-

nika/uczestników przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialne-
go lub sporządzone w obecności pracownika Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika 
osoby fizycznej (powyższe dotyczy również reprezen-
tacji jednego z małżonków, chyba że nieruchomość jest 
nabywana z odrębnego majątku jednego z nich lub 
jeżeli w małżeństwie obowiązuję ustrój rozdzielności 
majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach 
prowadzonej działalności, należy okazać odpowiednio: 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Go-
spodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba, że 
pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawio-
nych dokumentów, np. z wydruku z KRS).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetar-
gu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A nie później niż dzień przed 
wyznaczonym terminem przetargu. Wpłata wadium jest 
równoznaczna ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.
Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, 
nie zostanie dopuszczony do licytacji.
8. dodatkowe informacje
8.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2640/2020  
z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu ograniczonego prawa wła-
sności niezabudowanej części nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 637/2, obręb Przedmieście, 
o powierzchni 0,0349 ha, położonej w Gliwicach na pół-
noc od ul. Daszyńskiego, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest księga wieczysta  
nr GL1G/00074965/8 oraz sporządzenia i podania do 
publicznej wiadomości wykazu przedmiotowej nierucho-
mości, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysłu-
guje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34  
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  
(t.j. DzU z 2020 r. poz. 1990).
8.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 9 września 2021 r.
8.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedło-
żenie, przed wyznaczonym terminem, aktu stosownego 
zezwolenia na nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 
ww. ustawy.
8.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
8.5. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze 
ustnego przetargu ograniczonego zgodnie z zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-2640/2020 z 7 sierpnia 
2020 r.
8.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój 
nr 16 lub telefonicznie: 32/338-64-41 lub 32/338-64-10, 
32/338-64-09, 32/338-64-12.
8.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
8.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990).
8.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów 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 uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO).

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

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

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

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

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

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

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

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

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

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

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

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

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

że w siedzibie Urzędu miejskiego w gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
miejskiego w gliwicach (gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

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

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność miasta gliwice:
• wykaz nr 81/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 85/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 86/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 87/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 91/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 93/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 94/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 95/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 96/2021 do 16 lipca 2021 r.,
• wykaz nr 101/2021 do 16 lipca 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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 zarządu dróg miej-
skich w gliwicach, na parterze 

budynku przy ul. płowieckiej 31 oraz w Biule-
tynie informacji publicznej (Bip) zarządu dróg 
miejskich w gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.
eu), został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomość przezna-
czoną do użyczenia, stanowiącą własność 
gminy gliwice:
• nr ZDM/23/2021 do 20 lipca 2021 r.

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

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

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

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

https://ekw.ms.gov.pl
http://bip.gliwice.eu
https://gliwice.eu/
mailto:iod%40um.gliwice.pl?subject=
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
https://bip.gliwice.eu/strona=10180#MJO
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
http://pliki.um/dokument.php?otworz=GrmmFnAETA6NOuaNFyZnXBmjMX3bRM5XGO87IKE7DEz9pPdGOVg0LXoSm3aNdBu28ImCGMU45Qxe+LOcWkX3yA==
https://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
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ogŁoszEniA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gliwice dla obszaru 

położonego na wschód od ul. ceramików
(sporządzonego na podstawie uchwały numer XV/298/2020 

Rady Miasta Gliwice z 28 maja 2020 r.).
Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz art. 
17a pkt. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. DzU z 2021 r., poz. 741 
z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), a tak-
że zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 4 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie  
( t.j. DzU z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu

ww. projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko 
od  15 lipca do 4 sierpnia 2021 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 
Gliwice, ul. jasna 31A). 
sposoby zapoznania się z projektem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prognozą oddzia-
ływania na środowisko:
• BIP (zakładka Planowanie przestrzen-

ne \ Ogłoszenia i komunikaty),
• Miejski System Informacji Przestrzen-

nej (Geoportale \ Geoportal plani-
styczny, „MPZP wyłożenie publiczne”),

• kontakt telefoniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzenne-
go UM w Gliwicach, którzy udzielać 
będą odpowiedzi na pytania doty-
czące ww. projektu planu – pod nr. 
tel. 32/338-65-11, 32/338-65-10, 
w godzinach pracy urzędu,

• kontakt elektroniczny z pracownikami 
Wydziału Planowania Przestrzenne-
go UM w Gliwicach poprzez e-mail:  
pp@um.gliwice.pl, SEKAP/ePUAP,

• bezpośredni wgląd do projektu miej-
scowego planu i prognozy oddzia-
ływania na środowisko w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach (adres: 44-100 
Gliwice, ul. Jasna 31A, II piętro, pokój 
208) w godzinach pracy urzędu. 

ze względu na zagrożenie coVid-19 
preferowane są pierwsze cztery spo-
soby zapoznania się z projektem planu 
i prognozą.  
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego rozpocznie się 3 sierpnia 2021 r. 
o godz. 16.00. 
Ze względu na zagrożenie COVID-19 dys-
kusja publiczna zgodnie z art. 8d usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym odbędzie się wyłącznie 
za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość, tj. w formie online na 
platformie Microsoft Teams. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu uczestniczenia w dyskusji 
publicznej on-line zamieszczone zosta-
ną w BIP: bip.gliwice.eu/plany-miej-
scowe oraz w MSIP: msip.gliwice.eu/
service-3100-1151-115-1400003368-5e-
531c8eab1800d61348da26778bef2d
Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji 
publicznej, w tym zadawać pytania, pro-
szone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 
poprzedzającego dzień dyskusji na adres 
e-mailowy: pp@um.gliwice.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko 
i imię lub nazwę firmy/instytucji, adres 
lub siedzibę firmy/instytucji oraz adres 
e-mail. W dniu dyskusji otrzymają Pań-
stwo link (na podany adres e-mail) do 
zdalnej dyskusji publicznej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 8c wy-
mienionej wyżej ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, każ-
dy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Prezydenta Miasta Gliwice 
z podaniem imienia i nazwiska lub na-
zwy jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczeniem nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do  18 sierpnia 2021 r.: 

• w formie papierowej – drogą 
pocztową, na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwy-
cięstwa 21, 44-100 Gliwice 
lub Urząd Miejski w Gliwi-
cach, Wydział Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 
44-122 Gliwice,

• w formie papierowej – osobi-
ście, w  Punkcie Obsługi Inte-
resantów – na stanowiskach 
informacyjno-podawczych, 
w godzinach pracy urzędu,

• jako wniesione na piśmie 
uznaje się również uwagi 
wniesione za pomocą elek-
tronicznej skrzynki podawczej 
opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym,

• jako wniesione na piśmie uzna-
je się również uwagi wniesione 
za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej na adres 
e-mail: pp@um.gliwice.pl.

Uwagę można złożyć również 
podczas dyskusji publicznej, 
zorganizowanej za pomocą 
środków porozumiewania się 
na odległość, poprzez transmi-
sję obrazu i dźwięku oraz zapis 
tekstowy (czat).
Uwagę można przygotować 
w Geoportalu planistycznym pod 
adresem: msip.gliwice.eu / ge-
oportale / Geoportal planistyczny 
za pomocą narzędzia dokumenty 
planistyczne / zgłaszanie wnio-
sków (ikona kartki papieru).
Uwagi mogą również dotyczyć 
prognozy oddziaływania na śro-
dowisko.
Organem właściwym do roz-
patrzenia uwag jest Prezydent 
Miasta Gliwice, a w przypadku 
uwag nieuwzględnionych przez 
Prezydenta Miasta Gliwice – Rada 
Miasta Gliwice.

oGŁoSZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

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 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i wykonywania 

zadań 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 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
• art. 17 pkt 4, 9 i 12-14, 
• art. 17 pkt 1 i 11.

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

Odbiorcy danych osobowych
1. Wojewoda Śląski. 
2. Podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których 

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

Okres przechowywania danych 
osobowych

1. Pani/Pana 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),
3. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana przysługują Pani/Panu wszelkie dostępne informacje o ich 

źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano (art. 8a ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

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 Pań-
stwu 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).

ZaGoSpoDaroWanie prZeStrZenne

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, pod adresem: bip.gliwice.eu/wykaz-wnioskow-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej,  
1 lipca 2021 r. opublikowana została zmiana (korekta) wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszka-
niowej i inwestycji towarzyszącej, realizowanego 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.
Ww. zmiana (korekta) wniosku dotyczy sposobu obsługi komunikacyjnej inwestycji, zmniejszenia liczby 
mieszkań oraz zwiększenia liczby miejsc postojowych. 

informacJa
preZyDenta miaSta GLiWice

informacJe

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 przetwa-
rzania 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 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – np. 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 przy-

padkach 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 współadmi-
nistratorami 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).

sprawa nr cpz.080/1/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4212/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gliwice z zakre-
su zwiększenia dostępności usług 
wspierania rodziny i pieczy zastęp-
czej dla członków rodzin zagrożonych 
wykluczeniem lub wykluczonych 
społecznie, dotyczącego organizacji 
i przeprowadzenia bloku edukacyjno
-terapeutycznego dla rodzin zastęp-
czych, w ramach realizacji projektu 
„Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. 
Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej 
w Gliwicach” współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014–2020.
termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86217

sprawa nr cpz.080/2/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4213/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego miasta Gliwice z zakresu 
zwiększenia dostępności usług wspie-
rania rodziny i pieczy zastępczej dla 
członków rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem lub wykluczonych społecznie, 
dotyczącego organizacji i przeprowa-
dzenia warsztatów wzmacniających 
kompetencje opiekuńczo-wychowaw-
cze rodzin, w ramach realizacji pro-
jektu „Wspieramy-Wzmacniamy-Roz-
wijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy 
zastępczej w Gliwicach” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskie-
go na lata 2014–2020.
termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86218

sprawa nr cpz.080/3/2021 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gli-
wice nr PM-4214/2021 z 25 czerw-
ca 2021 r. ogłoszony został otwarty 
konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego Miasta Gliwice z zakresu 
zwiększenia dostępności usług wspie-
rania rodziny i pieczy zastępczej dla 
członków rodzin zagrożonych wyklu-
czeniem lub wykluczonych społecznie, 
dotyczącego organizacji i przeprowa-
dzenia warsztatów dla rodzin biolo-
gicznych z elementami terapii rodzin 
i profilaktyki zdrowia, w ramach reali-
zacji projektu „Wspieramy-Wzmacnia-
my-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja 
pieczy zastępczej w Gliwicach” współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2021.
termin składania ofert upływa  
22 lipca 2021 r.
Szczegóły: bip.gliwice.eu/zarzadzenia-
Prezydenta/86219

cEntrUm piEczy zAstępczEj  
i WspiErAniA rodziny  

W gliWicAcH  
informUjE
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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.


