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SUMMER ARENA

Gorący półmetek lata 
w Summer Arenie

Weekend wrażeń 
z biblioteką

Cztery koncerty, warsztaty taneczne, najgorętsza impreza dancehallowa tego roku, Grand Prix 
w siatkówce, Remondis Streetball Challenge oraz strefa nauki i zabawy – znów zagięliśmy czaso-
przestrzeń, by móc zaserwować wam wszystkie pozycje z naszego weekendowego menu atrakcji.
Zaczęliśmy jak należy – od porządnej 
rozgrzewki pod okiem specjalistów ds. 
doskonałej zabawy. W imprezowy klimat 
wprowadził nas piątkowy klasyk – bogaty 
repertuar, pełnokrwiste wykony i gorący 
doping publiczności, czyli wasze ulubione 
karaoke! W parze z muzyką pląsa taniec, 
którego w Arenie nie brakuje – na parkie-
cie KS3Arte roztańczone pary wirowały do 
późnej nocy.

„W Sam Raz” – tak wystartowaliśmy 
z imprezową sobotą. Na małej scenie za-
prezentowało się muzyczne trio ze swoimi 

„Szemranymi piosenkami”. W opowieści 
z Warszawy, Lwowa i Odessy wsłuchiwa-
liśmy się w towarzystwie SzamArenowych 
specjałów. Zachód słońca, ciepły letni 
wieczór i kojący głos Kasi Sochackiej 
–  tak zaczęliśmy najbardziej klimatyczny 
koncert tego lata. Zapadł zmrok, a na sce-
nie pojawił się Kortez. Magnetyzujący 
głos, klasa, styl i niepowtarzalna atmosfera 
– mistrzowski występ gwiazdy wieczoru 
zostanie w naszej pamięci na długi czas. 

Niedzielę zaczęliśmy w sportowym duchu. 
Zawody Streetballowe i Grand Prix w siat-

kówce przyniosły potężną dawkę sporto-
wej rywalizacji. Po południu przenieśliśmy 
się do Strefy Biblioteki, gdzie dzieci mogły 
nauczyć się programowania, podszlifować 
angielski i trenować plastyczne umiejętno-
ści. Spotkanie autorskie z Anną Kańtoch 
poprowadziła niezastąpiona Agnieszka 
Włoka. Pisarka zdradziła, czy odwrócona 
fabuła stanowi dla niej wyzwanie, jak 
obrazuje ważne dla siebie miejsca na Ślą-
sku i uchyliła rąbka tajemnicy w sprawie 

planów sekcji literackiej Śląskiego Klubu 
Fantastyki. Co ważne, większość planów 
weekendowych udało się zrealizować 
mimo niesprzyjającej pogody.

Półmetek koncertowego Summer za nami, 
ale lada moment zaczynamy drugą połowę 
wakacji. Prognozy mówią, że będzie coraz 
goręcej – bądźcie z nami! 
 

Klaudia Kras / Arena Gliwice

W najbliższy weekend po raz kolejny spotkamy się z załogą Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach. Jak zwykle czeka na was niezliczona 
ilość atrakcji. Ze sztuką, nauką i kulturą zderzymy się w Arenie – wa-
kacyjnym sercu Gliwic.

Już 7 sierpnia, w sobotę, czeka nas praw-
dziwie egzotyczna przygoda. Od godz. 
15.00 do 18.00 na deskach małej sceny 
zagości Foliba, która zabierze Was w mu-
zyczną podróż w naprawdę gorące rejony 
– afrykańska muzyka, bębny i taneczne 
szaleństwo. To nie wszystko! Każdy z was 

będzie miał niepowtarzalną okazję do 
sprawdzenia swoich sił w grze na instru-
mentach perkusyjnych z Czarnego Lądu! 

W sobotę do stanowiska informacyjnego 
dotyczącego rodzicielstwa zastępczego za-
prosi Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 

Rodziny w Gliwicach. Oprócz profesjonalnej 
pomocy znajdziecie w nim odpowiednio za-
opatrzony kącik dla dzieci: kolorowanki, gry 
i balony, czyli to, co szkraby lubią najbardziej. 
W Eduzone dzieci poznają nowe techno-
logie, skonstruują i zaprogramują roboty, 
potrenują pamięć i opanują sztukę żonglerki. 
W Funzone znajdziecie rozrywkę dla całej 
rodziny. Zarówno najmłodsi, jak i dorośli 
będą szlifowali swoje plastyczne umiejęt-
ności. W najbliższy weekend królować będzie 
technika decoupage i wyjątkowe, inspiro-
wane Śląskiem industrialne laleczki. Strefa 
Biblioteki uczy i bawi w sobotę i w niedzielę 
od 15.00 do 19.00, wszystkie oferowane 
przez nią atrakcje są bezpłatne.

W niedzielę na stoisku Straży Miejskiej 
w Gliwicach będziecie mieli możliwość 

oznakowania roweru, odświeżenia zasad 
udzielania pierwszej pomocy i uczestnic-
twa w konkursach, w których będziecie 
mogli zgarnąć nagrody! O godz. 16.00 
gościem małej sceny będzie laureat 
Paszportu „Polityki” oraz Nagrody Zajdla 
– Łukasz Orbitowski. Swoją przygodę ze 
słowem zaczynał od fantastyki i literatury 
grozy, dziś para się głównie beletrystyką. 
Spotkanie autorskie poprowadzi Agniesz-
ka Włoka, nie zabraknie czasu na pytania 
czytelników, zakup książek i zdobycie 
autografów. 

Mamy już półmetek wakacji, a lista biblio-
tecznych atrakcji zdaje się nie kończyć. 
Przepis na udaną drugą połowę lata jest 
prosty – bądźcie z nami.

Arena Gliwice
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Na sporej części gliwickiej Sta-
rówki funkcjonować będzie stała 
Strefa Ograniczonej Dostępności 
dla samochodów. Będą mogli tu 
wjechać posiadacze specjalnych 
identyfikatorów, ale dla więk-
szości kierowców obszar ten 
będzie zamknięty. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu zdecydowanie 
poprawi się bezpieczeństwo 
pieszych, pojawią się też większe 
możliwości dalszego atrakcyj-
nego zagospodarowywania tej 
wyjątkowej części Gliwic.

  cd. na stronach 4–5

UWAGA!

Z MIAStA

Gliwicka Starówka będzie bardziej przyjazna spacerowiczom i rowerzystom. Od 9 sierpnia zamknięte dla 
aut zostaną kolejne uliczki. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i zastosować się do nowej 
organizacji ruchu. 

tAK dla pieszych, 
NIE dla samochodów   

Strefa Ograniczonej Dostępności wraz z zakazem ruchu 
obejmie Rynek oraz następujące ulice:

• Zwycięstwa – od placu Inwalidów do Rynku, 
• Matejki – od Rynku do ul. tkackiej, 
• Bytomską – od Rynku do ul. tkackiej, 
• Bankową – od ul. Kaczyniec do Rynku, 
• Krupniczą – od Rynku do ul. Kaczyniec, 
• Raciborską – od placu Wszystkich Świętych do Rynku, 
• Szkolną, 
• Plebańską – od Rynku do placu Wszystkich Świętych, 
• Krótką, 
• Średnią – od ul. Kaczyniec do placu Inwalidów. 

Organizacja ruchu od 9 sierpnia

Ważne dla kierowców uprawnionych do wjazdu do 
Strefy. Fragmenty ul. Krótkiej i Średniej (od strony 
placu Inwalidów Wojennych) i Szkolnej (od strony 
placu Wszystkich Świętych) będą dwukierunkowe 
w związku z dojazdem mieszkańców do podwórek 
(na mapie poza żółtą strefą).

Wraz z ograniczeniem ruchu na kolejnych ulicach gli-
wickiej Starówki, wprowadzony zostaje kontraruch dla 
rowerzystów. To oznacza, że amatorzy dwóch kółek będą 
poruszać się po Strefie bez ograniczeń, w obu kierun-
kach (dotąd jazda na rowerze mogła odbywać się tylko 
i wyłącznie zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ruchu). 
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 dokończenie ze strony 3

Utworzenie Strefy Ograniczonej 
Dostępności dla aut to odpo-
wiedź na oczekiwania lokalnej 
społeczności i ważna część pla-
nów miasta. Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami i wybor-
czymi deklaracjami prezydenta 
Gliwic Adama Neumanna, miasto 
kontynuuje działania zmierzające 
do jak najszerszego udostępnie-
nia Starówki wszystkim gliwicza-
nom i przyjezdnym gościom.

Stare miasto bez wątpienia warte 
jest jak najlepszego wyekspo-
nowania. Mieszkańcy i turyści 
chętnie spacerują po urokliwych 
uliczkach, odwiedzają liczne re-
stauracje i kawiarnie, a w ciepłe 
dni spotykają się w gastrono-

micznych ogródkach. Do tej pory 
piesi dzielili przestrzeń z licznymi 
samochodami, teraz sytuacja ma 
się poprawić, a auta nie powinny 
być dominującym elementem 
tego historycznego obszaru. Ma 
być bezpieczniej.

Od 9 sierpnia kie-
rowcy nie będą mogli 
wjechać do Strefy 
Ograniczonej Dostęp-
ności. Wyjątkiem są 
auta ze specjalnymi 
identyfikatorami.

Przygotowano trzy rodzaje 
identyfikatorów pozwalających 

na wjazd do Strefy Ograniczo-
nej Dostępności. Są wydawane 
m.in. mieszkańcom, właścicie-
lom mieszkań oraz właścicielom 
użytkującym, najemcom lub 
dzierżawcom lokali użytkowych 
z tego terenu (umożliwiony zo-
stanie dojazd do podwórek przy 
ul. Krótkiej, Szkolnej i częściowo 
ul. Średniej – działka nr 865 – bez 
identyfikatora).

Identyfikatory będą obowiązywać 
również m.in. w przypadku do-
staw towaru – bez identyfikatora 
dostawca będzie mógł wjechać 
i zatrzymać się na 15 minut, 
w godzinach od 7.00 do 10.00. 
W innej sytuacji będzie wymaga-
ny identyfikator, który umożliwia 
15-minutowy postój również 
w pozostałych godzinach.

Identyfikator będzie niezbędny 
także podczas przeprowadzek, 
dostawy sprzętu i wyposażenia 
mieszkań oraz lokali użytko-
wych, dostarczania przesyłek 
kurierskich oraz wjazdu na płytę 
Rynku np. par młodych w związku 
z ceremonią ślubną.

Niemożliwy będzie postój sa-
mochodów mieszkańców na 
zamkniętych uliczkach dłużej 
niż przez kwadrans.

Wybierasz się samo-
chodem w okolice 
gliwickiej Starówki? 
Zwolnij i dostosuj się 
do nowego oznako-
wania.

Zarząd Dróg Miejskich, który 
przygotował organizację ru-
chu samochodów, apeluje do 
wszystkich właścicieli dwóch 
kółek o ostrożność, zachowanie 
odpowiedniej prędkości i zwró-
cenie uwagi na znaki. 

Kierowcy pojazdów poruszają-
cych się w ramach Strefy Ogra-
niczonej Dostępności muszą 
pamiętać o szczególnej ochro-
nie pieszych i rowerzystów oraz 
wprowadzonym kontraruchu 
rowerowym. Amatorzy dwóch 
kółek będą poruszać się po Stre-
fie w obu kierunkach.

Jeśli złamiesz przepisy, musisz 
liczyć się z konsekwencjami.

Kto będzie mógł wjechać do Strefy  
Ograniczonej Dostępności na Starówce?
• pojazdy oznaczone identyfikatorem A podczas 

dojazdu do parkingu poza drogą,
• pojazdy z wystawionym identyfikatorem A, B do 

15 minut, 
• pojazdy oznaczone identyfikatorem R,
• pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne, 
• rowery,
• urządzenia transportu osobistego,
• hulajnogi elektryczne, 
• motorowery elektryczne,
• służby miejskie,
• firmy ochroniarskie w czasie pełnienia obowiąz-

ków, 
• dostawcy w godzinach 7.00 – 10.00 do 15 minut,
• inne pojazdy wymienione na tabliczce pod zna-

kiem B-1 .
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umożliwi krótkotrwałe zatrzymanie samochodu na jezdni, ograniczone 
do 15 minut, w związku z:

• postojem mieszkańców Strefy Ograniczonej Dostępności, właści-
cieli lokali mieszkalnych i użytkowników lokali użytkowych z tego 
obszaru, 

• remontem i utrzymaniem infrastruktury,
• transportem przesyłek kurierskich,
• prowadzeniem transmisji radiowej bądź telewizyjnej,
• przeprowadzką,
• dostawą sprzętu i wyposażenia mieszkań i lokali użytkowych,
• dostawą towarów,
• decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywa-

jącego się w Strefie Ograniczonej Dostępności oraz jej przygoto-
waniem.

Jak uzyskać identyfikator?
Identyfikatory pozwalające na 
wjazd aut do Strefy Ograniczo-
nej Dostępności można odebrać 
w Zarządzie Dróg Miejskich 
przy ul. Płowieckiej 31 po 
złożeniu odpowiednio uzasad-
nionego i udokumentowanego 
wniosku. Zasady wydawania 
i użytkowania identyfikatorów 
uprawniających do wjazdu do 
Strefy Ograniczonej Dostępno-
ści określa regulamin zawarty 
w zarządzeniu Prezydenta Mia-
sta Gliwice (nr PM–4378–2021 
z 21 lipca 2021 r.). 

Wnioski o wydanie identyfika-
tora można składać w siedzibie 
ZDM lub w Biurze Podawczym 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Formularz wniosku o wydanie 
identyfikatora (wniosek 7e) jest 
dostępny na stronie internetowej 
www.zdm.gliwice.pl (Obsługa 
Klienta/Wnioski). 

Identyfikatory wydawane są 
bezpłatnie na okres nie dłuż-
szy niż rok. Ich posiadanie nie 
zwalnia z dotychczasowego 
obowiązku uiszczania opłaty 
za postój w Strefie Płatnego 
Parkowania. 

W razie pytań można kontakto-
wać się z Referatem Inżynierii 
Ruchu w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach pod numera-
mi telefonów 32/300-86-73 lub 
32/300-86-68.  (al)

DLA KOGO  
IDENtYFIKAtORY?

Identyfikator typu A

Identyfikator typu B

Identyfikator typu R

umożliwi właścicielom lub użytkownikom miejsca postojowego znaj-
dującego się w Strefie Ograniczonej Dostępności poza drogą publiczną 
(wewnętrzne podwórka, dziedzińce etc.) nieograniczony czasowo 
dojazd do takiego miejsca. Na jego podstawie będzie można też 
zatrzymać się na kwadrans na ulicy.

umożliwi wjazd na płytę Rynku, w szczególności w związku z:
• ceremonią ślubną – dla jednego pojazdu pary młodej,
• realizacją zadania zlecanego przez jednostki publiczne,
• decyzją administracyjną na realizację przedsięwzięcia odbywają-

cego się na Rynku oraz jej przygotowaniem.
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Szczegółowe informacje: www.zdm.gliwice.pl

http://www.zdm.gliwice.pl
www.zdm.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 31/2021 (1068), 5 sierpnia 20216
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Na Szlaku Przyrody

Powrócił cykl imprez 360 Stopni, czyli Gliwickie Gry Rodzinne i Gli-
wicki Rajd Przygodowy 360 Stopni! Gwarantujemy świetną zabawę 
i niezapomnianą przygodę. Miasto Gliwice zaprasza!

– Przygotowywanie kolejnych 
gier miejskich i rajdu miejskiego 
w Gliwicach to ogromna przyjem-
ność i niezapomniana przygoda. 
Podczas organizacji Gry Rodzinnej 
kładziemy nacisk na to, by uczestni-
cy, zwłaszcza ci najmłodsi, dobrze 
się bawili. Przy Rajdzie Przygodo-
wym dochodzi jeszcze interesu-
jąca rywalizacja oraz atrakcyjne 
zadania specjalne – choćby takie, 
jak słynny już przejazd rowerem 
na moście linowym nad Kłodnicą, 
co miało miejsce w 2019 roku, 
podczas jubileuszowego, 10. Gli-
wickiego Rajdu Przygodowego 
w Gliwicach – mówi redaktor 
Igor Błachut, pochodzący z Gliwic 
dziennikarz telewizji Eurosport, 
od początku związany z Gliwickim 
Rajdem Przygodowym.

W 2019 roku, podczas poprzed-
niej edycji Rajdu, miejsca star-
towe na trasę rodzinną rozeszły 
się w… 11 godzin! Zapełniliście 

listę niemal od razu po urucho-
mieniu zapisów, dlatego w tym 
roku przygotowaliśmy dla was 
aż trzy Gliwickie Gry Rodzinne. 
Każda ma inne hasło przewod-
nie i rozpoczyna się w innym 
miejscu.

Pierwsza gra za nami. 3 lipca 
w parku Chopina wrażeń nie 
brakowało! Było przeciąganie 
samochodu, skoki w workach, 
park linowy i slalom. Zaopatrzo-
ne w mapy rodziny spędziły nie-
zapomnianą, aktywną sobotę!

Przed nami 
kolejne  
emocje!

Przed nami jeszcze dwie rodzin-
ne zabawy (14 sierpnia i 11 
września) oraz długi, pełen 
ekstremalnych wyzwań Gliwic-
ki Rajd Przygodowy 360 Stopni 
(12 września).

Drugi rajd dla rodzin odbędzie 
się w sobotę, 14 sierpnia. 
Uchylając rąbka tajemnicy 
zdradzimy, że pełne emocji 
konkurencje będą oscylowały 
w tematyce natury i ekologii. 
Trzymajcie rękę na pulsie – za-
pisy ruszyły 2 sierpnia.

Jak się 
zapisać?

To proste! Zapisy na wszystkie 
kategorie Gliwickiego Rajdu 
Przygodowego prowadzone są 
poprzez formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.gliwice2021.
team360.pl. Wystarczy się zalo-
gować, wybrać rajd, w którym 
chcecie wziąć udział i zapisać się. 
Od poniedziałku 2 sierpnia moż-
na zapisać się na Grę Rodzinną, 
która odbędzie się 14 sierpnia, 
cały czas można się zapisywać na 
długodystansowy, ekstremalny 
Gliwicki Rajd Przygodowy 
360 Stopni, który odbędzie się 
12 września – wolne miejsca są 
do waszej dyspozycji!

11 września odbędzie się trze-
cia Gra Rodzinna – o rozpoczęciu 
zapisów na to konkretne wyda-
rzenie będziemy informować 
na stronie internetowej www.
gliwice.eu.

Dla kogo 
Rajd?

Dla każdego! Wystarczy zapał, 
dobry nastrój, pozytywna ener-

gia i znośna kondycja fizyczna. 
Drużyna w Gliwickiej Grze Ro-
dzinnej może liczyć od 2 do 5 
osób. Jeden z uczestników musi 
być pełnoletni. W składzie musi 
być też (co najmniej) jedno 
dziecko poniżej 14. roku życia.

12 września odbędzie się Gli-
wicki Rajd Przygodowy 360 
Stopni. W Rajdzie biorą udział 
dwuosobowe drużyny. Tradycyj-

nie będzie trzeba się zmęczyć 
– biegając, jeżdżąc na rowerze 
i rolkach. Zostało jeszcze trochę 
czasu, dlatego możecie popraco-
wać nad formą. Ale spokojnie 
– stawiamy na dobrą zabawę, 
a do mety każdy może dotrzeć 
w swoim tempie. Ci, którzy brali 
udział w poprzednich edycjach, 
potwierdzą – dobra zabawa 
gwarantowana!   
 (mf)

Gliwickie Gry Rodzinne – zapisani?

Województwo śląskie poleca się na „zielony wypoczynek”. W wakacje i nie tylko warto ruszyć na nowo utworzony Szlak 
Przyrody Województwa Śląskiego. Na liście znajduje się kilkadziesiąt miejsc – niektóre przysłowiowy rzut beretem od Gliwic.

Na trasie atrakcji przyrodniczych 
jest wszystko, co nasz region ma 
najlepszego do zaoferowania 
miłośnikom przyrody: wyniosłe 
górskie szczyty (rezerwaty na 
Pilsku i Romance), zagadkowe 
pustynie (Błędowska i Siedlecka), 
przepastne lasy (rezerwaty Cisy 
nad Liswartą i Las Murckowski), 
czyste jeziora (Goczałkowickie, 
Pogoria) i rzeki (Bagna nad Białą 
Przemszą, Graniczne Meandry 
Odry). Wśród zielonych propo-
zycji są zarówno znane (prawie) 
wszystkim turystom klasyki, takie 
jak Jura z górą Biakło i rezerwa-
tem Sokole Góry, jak i miejsca 
mniej oczywiste. W tej drugiej 
grupie jest kilka przyrodniczych 
perełek, które znajdują się blisko 

Gliwic. Należą do nich na przy-
kład Miejski Ogród Botaniczny 
w Zabrzu (czynny sezonowo, do 
końca października) i Miecho-
wicka Ostoja Leśna, z głęboko 
wciętymi i bardzo malowniczymi 
dolinami Rokitnickiego Potoku 
i jego dopływów.

Lista atrakcji Szlaku Przyrody Wo-
jewództwa Śląskiego jest otwarta 
i z czasem będą się na niej poja-
wiać kolejne pozycje. Można się 
z nią zapoznać na stronie inter-
netowej przyroda.slaskie.travel. 
Poza listą rekomendowanych do 
odwiedzenia miejsc, można tam 
także znaleźć gotowe propozycje 
wycieczek tematycznych. Dla 
tych, którzy mają schodzone już 

całe Beskidy i Jurę, przygotowano 
propozycję trasy w granicach ad-
ministracyjnych Metropolii GZM. 
Warto zwrócić uwagę między in-
nymi na pięć najpiękniejszych i naj-
starszych lasów regionu – „płuca 
Metropolii”. Wśród nich znajduje 
się nieodległy rezerwat Segiet 
w Bytomiu, w którym pysznią się 
srebrzyste buki, a także – jako re-
prezentant lasów spoza oficjalnej 
listy Szlaku Przyrody – nasz gliwicki 
Las Łabędzki, w którym można się 
natknąć na ciekawe głazy narzuto-
we – „pamiątki” po lodowcu.

Szlak Przyrody Województwa 
Śląskiego opracowała Śląska Orga-
nizacja Turystyczna, której Miasto 
Gliwice jest członkiem.  (mm) Stawy w Arboretum Bramy Morawskiej, Racibórz
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http://www.gliwice2021.team360.pl/
http://www.gliwice2021.team360.pl/
https://www.gliwice.eu/
https://www.gliwice.eu/
https://przyroda.slaskie.travel/
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W ten weekend koncertem Stanisława Soyki rozpocznie się Parkowe Lato. 
trwają wydarzenia w ramach Summer Areny, a Kino Plenerowe odwiedzi 
kolejną dzielnicę. Zapraszamy na kulturalny weekend w Gliwicach.

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

 W ramach pierwszego kon-
certu z cyklu „Parkowe Lato” 
w sobotę 7 sierpnia w parku 
Chopina wystąpi Stanisław 
Soyka z zespołem. Koncert 
rozpocznie się o godz. 19.30.

 A co będzie słychać w Su-
mmer Arenie? W sobotę 
w Arenie Gliwice (ul. Aka-
demicka 50) między godz. 
15.00 a 18.00 wystąpi zespół 
Foliba, czyli energetyczne 
afrykańskie bębny. W nie-
dzielę 8 sierpnia tradycyjnie 

spotkamy się z pisarzem. 
Tym razem gościem Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach będzie Łukasz 
Orbitowski .  Początek 
o godz. 16.00 w Arenie Gli-
wice. Oprócz tego zapraszają 
strefy warsztatów Eduzone 
i Funzone.

 W sobotę na Rynku odbę-
dzie się występ kuglarzy 
(godz. 18.00), a w niedzie-
lę – koncert akordeonowy 
„Z przebojem przez świat”  

(godz. 17.00) Gliwicki Rynek 
poleca się na popołudnia!

 W niedzielę przy Radiostacji 
(ul. Tarnogórska 129) o godz. 
18.00 rozpocznie się Kino 
Plenerowe. Dzieci zobaczą 
„Był sobie pies 2”, a później 
dorośli obejrzą „Midway”.

 W niedzielę o godz. 19.00 bę-
dzie ciekawy koncert zespołu 
UHUHU. Muzycy wystąpią 
w plenerze, w podwórku przy 
ul. Bednarskiej 8. (mm)

W Gliwicach powstaje nowa samorządowa instytucja kultury – Centrum Kultury Victoria, które rozpocz-
nie działalność 1 grudnia. trwa konkurs na stanowisko dyrektora. Dokumenty aplikacyjne można składać 
w Urzędzie Miejskim w Gliwicach do 27 sierpnia.
Rada Miasta Gliwice na czerwcowej sesji 
powołała do życia nową samorządową 
instytucję kultury. Centrum Kultury Vic-
toria otworzy nowy rozdział w gliwickiej 
kulturze. 

Prezydent Miasta ogłosił konkurs na 
stanowisko dyrektora nowo powstałej 
instytucji. Przed szefem Victorii rysują się 
bardzo ciekawe perspektywy zawodowe. 
Nowa instytucja przy al. Przyjaźni będzie 
między innymi zajmować się organizowa-
niem wydarzeń kulturalnych, edukacją 
artystyczną i współpracą z twórcami. 
Przy CK Victoria będzie działał punkt 
informacji turystycznej i kulturalnej, 
instytucja będzie także odpowiedzialna 
za opracowywanie analiz i raportów 
dotyczących kultury.

Jaki jest profil idealnego kandydata na 
to stanowisko? Szef Victorii powinien 
być menadżerem z pomysłem na nowe 
centrum kultury, który potrafi kierować 
zespołem i ma doświadczenie w zarzą-
dzaniu w sektorze kreatywnym. Do 

jego zadań będzie należało ustalenie 
organizacji pracy w nowej instytucji 
i opracowanie autorskiej koncepcji pro-
gramowej. Dyrektor Victorii zaproponuje 
także swoją wizję zagospodarowania 
przestrzeni w otoczeniu siedziby instytu-
cji, czyli alei Przyjaźni w Gliwicach. Poza 
tym osoba ta powinna umieć inspirować 
współpracowników do tworzenia w Gli-
wicach kultury przez duże „K”, aby stale 
proponować gliwiczanom różnorodne 
możliwości spędzania wolnego czasu 
w naszym mieście.

Kandydaci mają czas na przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych do 27 sierp-
nia. Informacje dotyczące konkursu 
(główne obowiązki dyrektora, niezbędne 
i dodatkowe wymagania, które muszą 
spełnić kandydaci na to stanowisko, 
wykaz wymaganych dokumentów 
i oświadczeń) można znaleźć w Biuletynie 
Informacji Publicznej UM w Gliwicach na 
stronie bip.gliwice.eu.  
 
 (KSP/mm)

Centrum Kultury Victoria –  
trwa konkurs na dyrektora

W sobotę 7 sierpnia rozpocznie się cykl koncer-
towy „Parkowe Lato”. Pierwszy koncert w parku 
Chopina da Stanisław Soyka z zespołem. Miasto 
Gliwice zaprasza!
Stanisław Soyka lubi wracać do 
Gliwic. Wychowany w naszym 
mieście wokalista jest jednym 
z najważniejszych muzyków 
na polskiej scenie jazzowej. 
W jego dorobku znajduje się 
kilkadziesiąt albumów, z któ-
rych kilka pokryło się multipla-
tyną. W ramach Parkowego 
Lata wystąpi w towarzystwie 
Przemka Gregera na gitarze 
elektrycznej i akustycznej, 
Kuby Sojki na perkusji, Zbyszka 

„Uhuru” Brysiaka na instru-
mentach perkusyjnych oraz 
Antoniego Gralaka na trąbce.

Parkowe Lato będzie odbywać 
się w każdą sobotę sierpnia 
w parku Chopina. Początek 
o godz. 19.30. W następnych 
odsłonach zagrają: Warszaw-
ska Orkiestra Sentymentalna, 
Paulla i Projekt Volodia. Na 
wszystkie wydarzenia wstęp 
wolny. (mm)

Soyka Kwintet 
na dobry początek
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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).

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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„Czyste powietrze NaD gliwiCaMi” –  
Nowy MieJski prograM DotaCyJNy

WKrÓTcE STArT!

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 ( bip.gliwice.eu, dział 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.

DowieDz się więCeJ o „CzystyM powietrzu”! OTWArTE SpOTKANIE ONlINE
Miasto Gliwice zachęca do udziału w spotkaniu informacyjnym na platformie komunikacyjnej Teams, poświęco-
nym szczegółom rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z pomocą fachowca będzie można sprawdzić, czy 
kwalifikujemy się do udziału w programie oraz zapoznać się z zasadami uzyskania dofinansowania.
Spotkanie online odbędzie się w środę 11 sierpnia. Poprowadzi je Olga Czyż z Wydziału Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Początek – godz. 16.00. Jak dołączyć? Wystarczy uruchomić przeglądarkę internetową 
na komputerze i kliknąć w link aktywacyjny dostępny pod adresem: https://teams.microsoft.com/l/meetu-
p-join/19%3ameeting_ZWYwODU0N2YtYWMwNi00OGQwLThlMmUtOWIyM2FlMjQ5NmJl%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227869294d-5419-4734-b5d0-87cbaa41437e%22%2c%22Oid%22
%3a%2225b7f122-fd7a-4ccb-a25d-3218767486ba%22%7d
Dodatkowe informacje w sprawie spotkania można uzyskać pod nr. tel. 32/238-54-45, 32/239-12-78.

https://bip.gliwice.eu/
https://gliwice.eu/
https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html%3Furl%3D%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_ZWYwODU0N2YtYWMwNi00OGQwLThlMmUtOWIyM2FlMjQ5NmJl%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%2525227869294d-5419-4734-b5d0-87cbaa41437e%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%25252225b7f122-fd7a-4ccb-a25d-3218767486ba%252522%25257d%2526anon%253Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D889d450d-6ec0-4539-88ba-e795d17da6bd%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html%3Furl%3D%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_ZWYwODU0N2YtYWMwNi00OGQwLThlMmUtOWIyM2FlMjQ5NmJl%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%2525227869294d-5419-4734-b5d0-87cbaa41437e%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%25252225b7f122-fd7a-4ccb-a25d-3218767486ba%252522%25257d%2526anon%253Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D889d450d-6ec0-4539-88ba-e795d17da6bd%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html%3Furl%3D%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_ZWYwODU0N2YtYWMwNi00OGQwLThlMmUtOWIyM2FlMjQ5NmJl%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%2525227869294d-5419-4734-b5d0-87cbaa41437e%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%25252225b7f122-fd7a-4ccb-a25d-3218767486ba%252522%25257d%2526anon%253Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D889d450d-6ec0-4539-88ba-e795d17da6bd%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html%3Furl%3D%252F_%2523%252Fl%252Fmeetup-join%252F19%253Ameeting_ZWYwODU0N2YtYWMwNi00OGQwLThlMmUtOWIyM2FlMjQ5NmJl%2540thread.v2%252F0%253Fcontext%253D%25257b%252522Tid%252522%25253a%2525227869294d-5419-4734-b5d0-87cbaa41437e%252522%25252c%252522Oid%252522%25253a%25252225b7f122-fd7a-4ccb-a25d-3218767486ba%252522%25257d%2526anon%253Dtrue%26type%3Dmeetup-join%26deeplinkId%3D889d450d-6ec0-4539-88ba-e795d17da6bd%26directDl%3Dtrue%26msLaunch%3Dtrue%26enableMobilePage%3Dtrue%26suppressPrompt%3Dtrue
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EKOLOGIA / KULtURA

Świat gliwickiej kultury jest bardzo zróżnicowany – tworzą go między innymi pisarze, plastycy, muzycy, anima-
torzy kultury. Jak co roku Prezydent Miasta Gliwice nagrodzi osoby, które w roku ubiegłym – dla kultury pełnym 
wyzwań – miały na koncie szczególne osiągnięcia artystyczne lub współtworzyły życie kulturalne naszego miasta. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 13 sierpnia.
Nagrody Prezydenta Miasta Gli-
wice w dziedzinie kultury przy-
znawane są w trzech kategoriach: 
twórczości artystycznej, upo-
wszechniania kultury i ochrony 
kultury. Laureatami mogą zostać 
osoby fizyczne zamieszkałe w Gli-
wicach lub osoby prawne i inne 
podmioty, których siedziba mie-
ści się w naszym mieście. Nagro-
dy są przyznawane zarówno za 
całokształt osiągnięć, jak i szcze-
gólne zasługi dla gliwickiej kultu-
ry w 2020 roku. Zgłaszać można 
zarówno uznanych artystów, jak 
i początkujących twórców.

Wnioski konkursowe mogą 
składać instytucje kultury, pla-
cówki oświatowe, szkoły wyższe, 
związki twórcze, stowarzysze-
nia kulturalne i społeczne oraz 
członkowie Rady Miasta Gliwi-
ce. Zgłoszenia są przyjmowane 

w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21). 
Termin zgłoszeń upływa 13 sierp- 
nia. Szczegółowych informacji 
udzielają pracownicy Wydzia-
łu Kultury i Sportu pod nr. tel. 
32/239-12-84.

W ubiegłym roku Prezydent 
Miasta Gliwice przyznał dwie 
nagrody za osiągnięcia twórcze 
w 2019 r. Otrzymali je fotograf 
Michał Patycki i architektka 
Katarzyna Rosłon. Nagroda 
w kategorii upowszechniania 
kultury powędrowała do Marka 
Niewiarowskiego, organizatora 
takich imprez jak Winter Reggae 
czy Punk Generation. Historyk dr 
Bogusław Tracz otrzymał nagro-
dę za ochronę kultury.

– W gronie nagrodzonych 
przez prezydenta Gliwic ludzi 

kultury na przestrzeni lat było 
wielu artystów, których twór-
czość jest obecna w Polsce i na 
świecie. Wśród nich są między 
innymi kompozytorzy, muzycy, 
poeci, plastycy, fotograficy etc. 
W gronie nagrodzonych znaleźli 
się także animatorzy i menaże-

rowie kultury. Lista laureatów 
jest długa i chcemy ją stale 
poszerzać o kolejne nazwiska 
osób, które tworzą gliwicką kul-
turę. Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów w tegorocznym 
konkursie – mówi Stella Zabo-
rowska-Nawrath, naczelniczka 

Wydziału Kultury i Sportu UM 
w Gliwicach.

Regulamin i formularz zgłosze-
niowy są dostępne na stronie 
kultura.gliwice.eu w zakładce 
„Nagrody w dziedzinie kultury”. 
 (mm)

Ludzie kultury – dajcie się poznać!

Ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji – w tym oferty dofinansowania do in-
stalacji odnawialnych źródeł energii w Gliwicach i dotacji do zmian sposobu ogrzewania w gliwickich domach 
i mieszkaniach – znajdziemy w nowej Wyszukiwarce EkoDotacji uruchomionej przez Krajowy Ośrodek Zmian 
Klimatu przy Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym.
Wyszukiwarka działa pod ad-
resem ekodotacje.ios.edu.pl. 
Zbiera informacje o wszelkich 
dostępnych, ogólnokrajowych 
i lokalnych, programach oferu-
jących dotacje, preferencyjne 
pożyczki i wsparcie techniczne 
na działania ekologiczne, które 
ograniczają negatywny wpływ 
człowieka na klimat i środowisko 
oraz pomagają w adaptacji do 
zmiany klimatu. 

Są to programy oferowane za-
równo przez instytucje publiczne 
(np. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, Bank Gospodarstwa Krajo-
wego, ministerstwa), jednostki 
samorządu terytorialnego, jak 
i przez firmy.

Schemat działania Wy-
szukiwarki EkoDotacji 
jest relatywnie prosty. 
Zaledwie trzy kliknięcia 
myszką wystarczą, by 
dowiedzieć się, o jakie 
rodzaje wsparcia dla da-
nej inwestycji można się 
obecnie starać. 

Inwestor musi najpierw wybrać 
grupę, do jakiej należy – ma do 
wyboru biznes, różnego rodzaju 
instytucje, gospodarstwa do-
mowe, organizacje, wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe, 
rolników i hodowców. Następ-
nie określa typ inwestycji, np. 
inwestycje w budynkach (tu 

znajdzie wszystkie dotacje do 
odnawialnych źródeł energii 
i termomodernizacji), wspiera-
jące gospodarkę wodną, badania 
czy edukację. 

Ostatnim krokiem jest wybór 
województwa, w którym inwe-
stycja będzie prowadzona (albo 

w którym składający wniosek ma 
siedzibę). 

Efekt to lista programów odpo-
wiadających wyborom inwesto-
ra. Po kliknięciu w dany program 
trafimy do zakładki zawierającej 
informacje o nim oraz link do 
strony operatora tego programu.

Wyszukiwarka EkoDotacji ma 
być aktualizowana na bieżąco. 
Za jej pośrednictwem opera-
torzy programów sami mogą 
również przesyłać KOZK swoje 
oferty. Korzystanie z Wyszuki-
warki oraz umieszczanie w niej 
ofert jest bezpłatne.  
 (kik)

Ruszyła Wyszukiwarka EkoDotacji
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http://kultura.gliwice.eu
https://kultura.gliwice.eu/node/4819
http://ekodotacje.ios.edu.pl/
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Z MIAStA

Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na 
jednostki samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest 
szeroki. Łączy je jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane 
realizowanie zadań służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic  
w 17 spółkach na koniec 2020 r. wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy drugą część cyklu po-
święconego spółkom miejskim – tym razem Przedsiębiorstwu Remontów Ulic i Mostów S.A. 

PRUiM:  
Budujemy  
dla Was!
21 inwestycji w Gliwicach 
o łącznej wartości ponad 
90 mln złotych i prawie 5 mln 
zysku – to efekty działalności 
PRUiM w 2020 r. Od wielu lat 
spółka realizuje w Gliwicach 
najważniejsze i sztandarowe 
inwestycje po wygranych prze-
targach – głównie drogowe. to 
Przedsiębiorstwo Remontów 
Ulic i Mostów zbudowało m.in. 
południową i zachodnią część 
obwodnicy miasta, sieć dróg 
wokół Areny Gliwice, rozbudo-
wało gliwickie lotnisko, a także  
przebudowało układ drogowy 
Bojkowska – Pszczyńska. Obec-
nie odpowiedzialne jest za 
kolejne duże przedsięwzięcia  
– budowę Centrum Przesiad-
kowego przy ul. tarnogórskiej 
oraz rewitalizację skweru nad 
tunelem DtŚ.

Spółka odpowiada też za utrzyma-
nie infrastruktury Centrum Stero-
wania Ruchem oraz sygnalizacji 
świetlnej na drogach publicznych 
na terenie Gliwic. W jej gestii po-
zostaje serwisowanie i naprawa 
systemów obsługujących tunel 
DTŚ. PRUiM utrzymuje również 

drogi, ulice i chodniki, obiekty 
inżynierskie i inne urządzenia 
i budowle związane z gospodarką 
drogową na sieci dróg publicznych 
Gliwic. Spółka doceniana jest  nie 
tylko w Gliwicach. W ubiegłym 
roku firma realizowała inwestycje 
w Żorach, Radlinie i Tychach. 

Troska przedsiębiorstwa o termi-
nowość i wysoką jakość wykony-
wanych robót potwierdzana jest 
od wielu lat certyfikatem jakości 
ISO 9001–2008 oraz wieloma na-
grodami i wyróżnieniami. Miasto 
Gliwice posiada w PRUiM 100% 
akcji.

W ubiegłym roku spółka osiągnę-
ła wynik finansowy w wysokości 
niemal 5 mln zł. 

Więcej informacji na temat PRUiM 
można znaleźć na stronie interne-
towej www.pruim.gliwice.pl. 
 (mf)

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
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Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

PRUiM S.A. był wykonawcą modernizacji  lotniska.  
Zbudował też infrastrukturę towarzyszącą.

Budowa Centrum Przesiadkowego  
przy ul. tarnogórskiej
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http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
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LIStA DYStRYBUCJI

StAŁE PUNKtY DYStRYBUCJI „MIEJSKIEGO SERWISU INFORMACYJNEGO – GLIWICE” NA tERENIE MIAStA GLIWICE

LP. NAZWA PUNKtU ADRES OSIEDLE

1 Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień 
„FAMILIA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona
3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  

Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16 Baildona

4. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona
5. Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona
6. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona
7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona
8. II Urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona
9. Sklep ABC ul. Rolników 147 Bojków

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

50. Park Naukowo-technologiczny tECHNOPARK 
GLIWICE Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C Politechnika

51. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika

52. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika

53. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
54. Komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
55. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
56. Interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
57. Kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
58. Kryta pływalnia MEWA ul. Mewy 36 Sikornik
59. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
60. Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM ul. Derkacza 10 Sikornik

61. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
62. teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
63. Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS ul. Reymonta 18 Sośnica
64. Kryta pływalnia NEPtUN ul. Dzionkarzy Sośnica

65. Salonik prasowy MARtEX ul. Korczoka 51 Sośnica

66. Punkt LOttO ul. Jedności 4b Sośnica
67. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica

68. Simply Market Gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
69. NZOZ EUROMEDICAL ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice

70. Stacja paliw LOtOS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice

71. tESCO Extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
72. Sklep spożywczy „Pod klonem” ul. Świętojańska 15A Szobiszowice

73. Kryta pływalnia DELFIN ul. Warszawska 35 Szobiszowice

LP. NAZWA PUNKtU ADRES OSIEDLE

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

– stary budynek portiernia
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

81. Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście
82. Sklep całodobowy „PIASt” pl. Piastów 6 Śródmieście
83. Punkt Obsługi Pasażera ZtM pl. Piastów 2 Śródmieście
84. Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
85. Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
86. MDK (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GCOP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście
87. Komenda Miejska Policji – RECEPCJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
88. Bar CzaR GaR ul. Młyńska 8 Śródmieście
89. MBP – Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
90. MBP – Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
91. Muzeum w Gliwicach – Willa Caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
92. Zakład pogrzebowy HADES ul. Młyńska 2 Śródmieście
93. Gabinet dentystyczny DENtINAL ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
94. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
95. NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
96. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
97. PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
98. Powiatowy Urząd Pracy plac Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
99. NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. plac marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście

100. Archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście
101. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
102. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
103. Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
104. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
105. ZNP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
106. Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
107. DPS „OPOKA” ul. Pszczyńska 100 Trynek
108. Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Bojkowska 37P Trynek
109. NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
110. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
111. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
112. Okręgowy Urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
113. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
114. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
115. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
116. Przychodnia Unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek
117. ZLPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
118. Stary Hangar Fitness & Wellness Club ul. Toruńska 1 Trynek
119. NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
120. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
121. Park Handlowy ARENA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
122. Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
123. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
124. Sklep ŻABKA ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
125. Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
126. Avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
127. NZOZ VItO-MED Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
128. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
129. I Urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
130. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
131. Sklep tERESKA ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
132. Jednostka Wojskowa (WKU) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
133. NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
134. aPTEka ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
135. Sklep DELIKAtESY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
136. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
137. Animed Sp. z o.o. NZOZ ul. Lipowa 36 Zatorze
138. Drogeria ALStO ul. Lipowa 57 Zatorze
139. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
140. FoRUM ul. Lipowa 1 Zatorze
141. Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
142. Internat przy ZSt-I w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
143. Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ ul. Opolska 18 Zatorze
144. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
145. Pizzeria BoMBola ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
146. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
147. Sklep NEttO ul. Kurpiowska 2c Żerniki
148. Sklep SPOŁEM ul. Elsnera 50 Żerniki
149. Sklep GRONO ul. Rogozińskiego 35 Żerniki
150. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 239 Żerniki
151. Sklep ŻABKA ul. Tarnogórska 214A Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

Chcesz zgłosić swój kiosk/sklep/punkt usługowy jako nowy punkt dystrybucji? Prześlij e-mail na adres kom@um.gliwice.pl.
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OGŁOSZENIA

komunikaty

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publika-

cją ogłoszenia, organizowanych wg procedur 
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

Zarząd Budynków Miejskich 
I towarzystwo Budownictwa 

Społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówień publicznych w trybie 
podstawowym bez prowadzenia negocjacji na:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie pro-
wadzonego postępowania: miniportal.uzp.gov.pl  

oraz na stronie internetowej zamawiającego: 
www.zbmgliwice.pl 

Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.  

w Gliwicach, ul. Królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  

w trybie zapytania ofertowego wg procedur 
określonych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o. na

dostawę przyczepy dwuosiowej.
termin składania ofert: 13 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00

Pełna treść dostępna na www.pec.gliwice.pl

oferty pracy

Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie mia-
sta Gliwice – 5 zadań inwestycyjnych.
termin składania ofert: 12 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2021 r. o godz. 11.01

Wykonanie remontu i przebudowy budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego, związanego z uporząd-
kowaniem przewodów kominowych, dobudową 
pionu kominowego, wydzieleniem pomieszczeń 
łazienek w lokalach mieszkalnych nr 2 i 5 wraz 
z budową wewnętrznej instalacji gazowej celem 
podłączenia pięciu kotłów gazowych dwufunkcyj-
nych z zamkniętą komorą spalania, na potrzeby 
lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chemicznej 
19 w Gliwicach.
termin składania ofert: 10 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30

Wykonanie przebudowy pomieszczeń III piętra, 
gabinetów dyrektorów w siedzibie Centrum Pieczy 
Zastępczej i Wspierania Rodziny w budynku przy 
ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach.
termin składania ofert: 10 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.15

Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji ga-
zowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotów 
gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele 
grzewcze i przygotowania C.W.U. wraz z budową eta-
żowej instalacji centralnego ogrzewania, dobudową 
przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkal-
nych nr 1, 4, 8 przy ul. Krzywej 9A w Gliwicach oraz 
w lokalu nr 8 przy ul. Krzywej 9B w Gliwicach, wraz 
z wydzieleniem łazienek w mieszkaniach nr 4, 8 przy 
ul. Krzywej 9A w Gliwicach.
termin składania ofert: 12 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2021 r. o godz. 9.15

Remont oświetlenia terenu Ciepłowni PEC – Gli-
wice Sp. z o.o. – etap 2.
termin składania ofert: 6 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2021 r. o godz. 11.01

Remont łuków stalowo-betonowych pyłoprzewo-
dów Ø 88,7 mm.
termin składania ofert: 11 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00
termin otwarcia ofert: 11 sierpnia 2021 r. o godz. 12.01

poszukuje kandydata na stanowisko:
SPECJALIStA DS. tECHNICZNYCH 

I UtRZYMANIA FLOtY SAMOCHO-
DOWEJ W DZIALE tRANSPORtU

Zadania:
• kompleksowa obsługa 

floty 35 ciągników sio-
dłowych i 45 naczep 
kurtynowych,

• zlecanie i nadzorowanie 
realizacji prac serwiso-
wych taboru ŚCL S.A.,

• współpraca z serwisem 
oponiarskim i zamawia-
nie inspekcji ogumienia 
ciągników i naczep,

• załatwianie spraw zwią-
zanych z systemami po-
boru opłat drogowych 
państw UE (rejestracja, 
kontrola, aktualizacja),

• bieżąca kontrola stanu 
pojazdów, tj. stanu ogu-
mienia, akumulatorów, 
gaśnic oraz innego wy-
posażenia,

• kontrola terminów 
ważności przeglądów 
rejestracyjnych i okre-
sowych, legalizacji ta- 
chografów itp.,

• zamawianie towarów 
uzupełniających stany 
magazynowe działu 
transportu, zarządzanie 
materiałami eksploata-
cyjnymi i odzieżą robo-
czą – środki BHP,

• kontrola norm zużycia 
paliwa i innych materia-
łów eksploatacyjnych,

• nadzór nad procesem 
likwidacji szkód komu-
nikacyjnych,

• kontrola czasu pracy 
kierowców zgodnie 
z ustawą o czasie pracy 
kierowców oraz rozpo-
rządzeniem nr 561 Unii 
Europejskiej,

• prowadzenie szkoleń 
stanowiskowych kie-
rowców i zapoznanie 
nowych pracowników 
z obowiązującymi pro-
cedurami,

• stały kontakt z kierow-
cami, bieżące wsparcie,

• odczytywanie kart kie-
rowców oraz tachogra-
fów zgodnie z obowią-
zującymi przepisami.

twój profil:
• wykształcenie wyższe 

lub minimum średnie 
techniczne, 

• doświadczenie zawo-
dowe na podobnym 
stanowisku, 

• dobra znajomość ję-
zyka angielskiego lub 
niemieckiego, 

• znajomość przepisów 
dotyczących transportu 
drogowego i czasu pracy 
kierowców,

• czynne prawo jazdy kat. 
B, mile widziane C+E,

• umiejętność dobrej 
organizacji pracy i prio-
rytetyzacji zadań,

• odporność na stres,
• wysoko rozwinięte 

umiejętności interper-
sonalne,

• znajomość pakietu MS 
Office.

Nasza oferta:
• praca w dynamicznie 

rozwijającej się firmie 
istniejącej na rynku od 
32 lat;

• zatrudnienie w oparciu 
o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagro-
dzenie + premia uzna-
niowa;

• pakiet świadczeń dodat-
kowych:
• świadczenia z Zakła-

dowego Funduszu 
Świadczeń Socjal-
nych,

• opieka medyczna 
Medicover lub karta 
Multisport,

• atrakcyjne ubezpie-
czenie grupowe;

• ciekawa praca z moż-
liwością rozwoju za-
wodowego.

Zainteresowane osoby 
prosimy o aplikowanie na 
adres e-mail: katarzyna.
figura@scl.com.pl.
Wysyłając zgłoszenie re-
krutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. 
z siedzibą w Gliwicach przy 
ul. Portowej 28 (pracodaw-
ca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwa-
rzanie przez pracodawcę 
Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu pro-
wadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogło-
szeniu. Pełną informację 
odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj scl.com.pl/
spelnienie-obowiazku-infor-
macyjnego/. 

 

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.

● wulkanizator opon 
wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie 
w pracy na stanowisku wulkanizatora opon; zakres 
obowiązków: wymiana i naprawa opon, obsługa 
maszyn, kontakt z klientem, dbanie o stanowisko 
pracy, jedna zmiana; miejsce pracy: Knurów;

● opiekunka dziecięca 
wykształcenie wyższe kierunkowe; zakres obo-
wiązków: opieka nad dziećmi do lat 3, prowadze-
nie zajęć edukacyjno-rozwojowych, wspieranie 
rozwoju psychomotorycznego dzieci do lat 3; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Pyskowice; umowa 
na czas zastępstwa;

● monter instalacji i urządzeń sanitarnych 
wykształcenie zawodowe; wskazana praktyka 
zawodowa na podobnym stanowisku; wskazane 
doświadczenie w zakresie instalacji sanitarnych; 
zakres obowiązków: wykonywanie prac związa-
nych z montażem, remontem i konserwacją sieci 
kanalizacyjnych, wodociągowych oraz infrastruk-
tury towarzyszącej; miejsce pracy: teren woj. 
śląskiego;

● kosztorysant – handlowiec rurociągów 
wykształcenie średnie/wyższe; rok doświad-
czenia zawodowego; bardzo dobra znajomość  

jęz. niemieckiego lub angielskiego; wiedza tech-
niczna; bardzo dobra znajomość programu MS 
Excel; zakres obowiązków: przygotowywanie ofert 
handlowych na podstawie cennika; przygotowy-
wanie ofert w Excelu; kontakty z klientami; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Pyskowice;

● kierownik budowy 
wykształcenie wyższe/techniczne budowlane; 
prawo jazdy kat. B; praca samodzielna; bardzo 
dobra organizacja pracy własnej; samodzielność; 
jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● operator maszyn drogowych 
wykształcenie średnie; 5-letnie doświadczenie 
zawodowe; uprawnienia operatora maszyn dro-
gowych (rozkładarki mieszanek bitumicznych 
i frezarki do nawierzchni drogowych); prawo 
jazdy kat. C i E; zakres obowiązków: transport 
maszyn drogowych, obsługa rozkładarki i frezarki 
w miejscu prowadzonych robót drogowych, re-
montów i inwestycji, dbałość o stan maszyn pod 
kątem technicznym i estetycznym, dokonywanie 
napraw i konserwacji maszyn (w okresie zimowym 
przygotowanie maszyn do pracy); jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gierałtowice.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 29 lipca 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

nabór nr KD.210.34.2021.AB-3
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracownika na 

stanowisko urzędnicze w Wydziale 
Architektury i Budownictwa  

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

niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 1 września 
2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu 

oferty do urzędu),
• drogą elektroniczną pod warunkiem, że korespon-

dencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. Do korespondencji należy dołączyć skany 
wymaganych dokumentów. Za datę wpływu uznaje 
się datę potwierdzenia przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

nabór nr KD.210.35.2021.USC-2 
Urząd Miejski w Gliwicach,  

ul. Zwycięstwa 21, 
zatrudni pracowników  

na stanowiska urzędnicze  
w Urzędzie Stanu Cywilnego  

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

pełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 6 września 
2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach w godzinach pracy urzędu,
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski 

w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice (de-
cyduje data wpływu oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że koresponden-
cja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym lub za pośrednictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uznaje się datę potwier-
dzenia przyjęcia dokumentów przez system e-PUAP. 

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

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” odwiedza 
poszczególne dzielnice, by porozmawiać o jakości życia w mieście, 
oczekiwaniach na przyszłość, działaniach społecznych, szeroko rozu-
mianej aktywności czy ekologii. Do końca września charakterystyczne 
granatowe namioty pojawią się w każdej części Gliwic! 

W piątek 6 sierpnia staną na Zatorzu, 
koło Domu Pamięci Żydów Górnośląskich 
(ul. Poniatowskiego), między godz. 9.00 
a 11.00.  W sobotę 7 sierpnia, między 
15.00 a 19.00, będą widoczne w strefie 
kulturalno-edukacyjnej Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej pod Areną Gliwice 
(w ramach wydarzenia Summer Arena). 
Przyjdźcie koniecznie! 

Zapowiedzi kolejnych spotkań warto szukać 
na stronach gliwice.eu i gliwice2040.gliwice.

eu, na miejskim profilu Fb oraz na tablicach 
ogłoszeniowych Rad Dzielnic. Dodatkowych 
informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta 
UM w Gliwicach (e-mail: gliwice2040@
um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550). (kik)

Czekamy na Was!
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OGŁOSZENIA
nieruchomościoferty pracy

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności:
• niezabudowanej części nieruchomości objętej 

księgą wieczystą nr GL1G/00078992/4, ograni-
czonej do działki nr 144, obręb Kuźnica, położonej 
w Gliwicach przy ul. Oświęcimskiej, stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, użytek Ba – tereny 
przemysłowe, pow. 0,2574 ha.

termin przetargu: 30 sierpnia 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nierucho-
mości: 353 977,00 zł
Cena zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 35 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 23 sierpnia 2021 r.
---------------------------------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności części nieruchomości obejmującej:
• zabudowaną działkę nr 24/3, obręb Zalew Cze-

chowice, o powierzchni 0,1166 ha, użytek BI – 
inne tereny zabudowane, KW GL1G/00013292/4, 
położonej przy ul. Ziemięcickiej 20.

termin przetargu: 7 września 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jas- 
na 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 250 920,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, zwolnienie z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
Wadium: 25 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 2510,00 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. 
Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie 

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

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków przetar-

gów 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 miej-
sce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmia-
nie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia 
i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę 
przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosi-
my 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 przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 368/2021, 373/2021, 375/2021, 381–

382/2021, 384/2021, 388/2021, 390–391/2021, 
397–398/2021 do 16 sierpnia 2021 r.,

• nr 352/2021, 371/2021, 374/2021, 383/2021, 
389/2021, 392/2021, 407/202 do 17 sierpnia 
2021 r.,

• nr 328/2021, 356/2021, 358/2021,370/2021, 
376/2021, 379/2021, 399/2021 do 18 sierpnia 
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. wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących 
własność Miasta Gliwice:
• nr 347/2021, 354/2021, 355/2021, 385/2021, 

401/2021, 406/2021 do 12 sierpnia 2021 r.,
• nr 402/2021, 408/2021 do 13 sierpnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach  
informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej (BIP) Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach (www.zdm.bip.gliwice.eu)  
został podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości przezna-
czone do dzierżawy, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:

• nr ZDM/29/2021 do 12 sierpnia 2021 r.

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.20.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach,  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31,  

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (3 etaty)

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

2. projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjonowa-
nia tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzymu-
jącymi infrastrukturę tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacje świetlne na terenie 
miasta Gliwice,

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

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

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

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

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, sa-
morządów, kolei i innych zarządców 
dróg, w zakresie projektów dotyczą-
cych bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

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

mów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

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

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwi-

ce,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe mini-

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

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

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

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

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

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

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, II piętro),

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

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

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

stałe miejsce pracy,
6. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
6. wymagana gotowość do udzielania 

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

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

9. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczelni,

5. formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne 

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

Oświadczenia, CV oraz list motywa-
cyjny muszą być własnoręcznie pod-
pisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 13 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie nie będą rozpatry-
wane. W chwili złożenia dokumentów 
aplikacyjnych kandydat otrzymuje 
numer referencyjny, obowiązujący 
w czasie trwania naboru. Kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, 
tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) do 
uzyskania informacji o nadanym nu-
merze referencyjnym. Dodatkowe in-
formacje 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 16 sierpnia 2021 r.
Planowany termin testów merytorycz-
nych oraz rozmowy kwalifikacyjnej:  
19 sierpnia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o 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 znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

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

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

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

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

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

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.21.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
1. nadzór nad systemami informatycznymi 

Zarządu Dróg Miejskich,
2. administrowanie aplikacjami wspierającymi 

pracę Zarządu Dróg Miejskich,
3. administrowanie siecią komputerową Za-

rządu Dróg Miejskich,
4. zapewnienie ciągłości działania sprzętu in-

formatycznego oraz aplikacji Zarządu Dróg 
Miejskich,

5. udzielanie pomocy pracownikom Zarządu 
Dróg Miejskich w zakresie technologii in-
formatycznych,

6. bieżące tworzenie dokumentacji obecnych 
i przyszłych rozwiązań.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe informatyczne;
2. minimum 2 lata doświadczenia w pracy na 

podobnym stanowisku;
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz 

korzystanie z pełni praw publicznych;
4. niekaralność za umyślne przestępstwo ści-

gane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe;

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

umożliwiającym rozumienie dokumentacji 
technicznej;

7. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę 
informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy 
systemów informatycznych oraz stanowisk 
pracy wyposażonych w komputery;

8. znajomość na poziomie administrowania 
systemami informatycznymi w poniższym 
zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe, modularne 

przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa Firewall,
c) systemy operacyjne (Windows Server 

2008/2012/2016 oraz Windows 10),
d) administrowanie domeną Microsoft  

Active Directory oraz dystrybucją popra-
wek dla serwerów i stacji końcowych,

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

f) środowisko maszyn wirtualnych VMware 
vSphere ESXi 6.7,

g) biurowy sprzęt peryferyjny.
Wymagania pożądane (preferowane – podle-
gające ocenie w ramach końcowej prezentacji 
kandydatów):
1. znajomość przepisów prawa z zakresu infor-

matyzacji podmiotów publicznych (ustawa 
o dostępie do informacji publicznej, ustawa 
o ochronie danych osobowych, Kodeks po-
stępowania administracyjnego),

2. znajomość systemów operacyjnych Linux,
3. znajomość działania i konfiguracji systemów 

RCP,
4. znajomość systemu zarządzania treścią 

Drupal,
5. znajomość central telefonicznych Panasonic,
6. znajomość obsługi baz danych Microsoft 

SQL Server 2008 / 2012 / 2014,
7. umiejętność redagowania pism urzędo-

wych,
8. umiejętność podejmowania samodzielnych 

decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Zarządu 

Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz umiejęt-
ności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, zdolno-

ści organizacyjne, umiejętność rzeczowej 
współpracy z zespołem realizacyjnym, ak-
tywność w rozwiązywaniu problemów, sa-
modzielność, zaangażowanie, systematycz-
ność, dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nastawienie 
na realizację wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

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

przy ul. Płowieckiej 31, dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych,

2. w wyjątkowych sytuacjach możliwa praca 
w systemie zmianowym,

3. praca z monitorem ekranowym powyżej 
połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza stałe 
miejsce pracy,

5. zdolność przyswajania stałego dopływu 
informacji,

6. wymagana gotowość do udzielania od-
powiedzi w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt 
bezpośredni oraz telefoniczny),

7. praca w stresie i konieczność podejmowania 
decyzji pod presją czasu,

8. wymagana umiejętność obsługi urządzeń 
biurowych.

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

wykształcenie, 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 motywacyjny muszą 
być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do  
13 sierpnia 2021 r. do godz. 14.30 w Biurze 
Obsługi Interesantów Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty 
należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych kopertach ozna-

czonych wyłącznie numerem naboru,
2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym 

numerem naboru – decyduje data wpływu 
dokumentów do Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg 
Miejskich po wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane. W chwili złożenia dokumen-
tów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer 
referencyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwar-
ciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po 
terminie składania dokumentów) do uzyskania 
informacji o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej www.
zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY wraz z wy-
kazem numerów referencyjnych ofert kandy-
datów spełniających wymagania konieczne 
określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów referencyjnych 
nastąpi do 16 sierpnia 2021 r.
Planowany termin testów merytorycznych 
oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 18 sierpnia 
2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: do 
uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie 
o terminie testu merytorycznego lub rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę publikacji 

niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, o którym mowa powyżej, 
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia o naborze, jest niż-
szy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wyłącze-
niem kierowniczych stanowisk urzędniczych, 
przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym stopniu 
spełniających wymagania dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyż-
szego uprawnienia, zobowiązany jest do zło-
żenia wraz z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

4. Regulamin naboru na wolne stanowiska 
urzędnicze w Zarządzie Dróg Miejskich 
w Gliwicach jest dostępny w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 oraz 
pod ogłoszeniem o naborze opublikowanym 
na www.zdm.gliwice.pl.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po zakończeniu procesu rekrutacji 
podlegają zniszczeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (j.t. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe osoby 
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

7. Oferty niekompletne i/lub zawierające 
niepodpisane dokumenty nie będą rozpa-
trywane.

8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona 
z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, 
aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz 
z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Numer naboru DO/4/2021
Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach,  

ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko  

urzędnicze kasjera w Palmiarni Miejskiej przy ul. Fredry 6  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarzą-
du Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie 
internetowej mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.

W treści ogłoszenia zawarte są informacje do-
tyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych 

etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie do  
6 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00 w Dziale Spraw 
Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach,  
ul. Strzelców Bytomskich 25c. Dokumenty, które 
wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach po wyznaczonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/335-04-35.

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/29/dzier%C5%BCawa/
http://www.zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
http://www.mzuk.pl
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OGŁOSZENIA
nieruchomości

I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
7 września 2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A, w sali nr 206*, rozpocznie się I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 398, obręb Kolej, położonej na zachód od ul. Gdańskiej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta 
Gliwice, dla której prowadzona jest KW nr GL1G/00044567/9.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek oznaczonych jako nr: 392, 393, 397 oraz 399, 
obręb Kolej.
1. Oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewi-
dencji gruntów i KW:
• dz. nr 398, obręb Kolej, poł. na zachód od  

ul. Gdańskiej w Gliwicach, pow. gruntu: 0,0286 ha, 
użytek B – tereny mieszkaniowe, księga wieczysta  
nr GL1G/00044567/9.

2. Opis przedmiotu przetargu
Działka nr 398, obręb Kolej, położona jest we wschodniej 
części miasta Gliwice, w odległości ok. 3 km od centrum, 
w pobliżu wjazdu na DTŚ. Teren niezagospodarowany, 
stanowiący zieleń nieuporządkowaną. Granice działki 
tworzą kształt zbliżony do trapezu. 
Działka nie ma możliwości dojazdu do drogi publicznej, 
możliwe dojście poprzez działkę nr 835, obręb Kolej. 
Z uwagi na powierzchnię działki, brak bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej, konieczność przeznaczenia 
m.in. 40% powierzchni działki pod zieleń biologicznie 
czynną, zagospodarowanie jako samodzielnej działki 
budowlanej na cele zgodne z ustaleniami mpzp jest 
praktycznie niemożliwe. Na usunięcie zieleni wyso-
kiej może być wymagane uzyskanie zgody Prezydenta 
Miasta Gliwice, a planowane wykorzystanie terenu nie 
może być sprzeczne z przepisami dotyczącymi ochro-
ny środowiska, w tym: Prawem ochrony środowiska, 
Prawem wodnym, ustawą o odpadach oraz ustawą 
o ochronie przyrody. 
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia 
terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy mediów 
określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobo-
wiązany jest zapoznać się z przedmiotem przetargu 
i stanem nieruchomości w terenie, treścią księgi wie-
czystej, przebiegiem sieci infrastruktury technicznej 
oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
terenu, w granicach którego położona jest przedmio-
towa nieruchomość. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospo-
darowania
Działka nr 398, obręb Kolej, położona jest na terenie, dla 
którego od 26 sierpnia 2004 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
miasta Gliwice dla ustalenia przebiegu ulicy głównej 
jako Drogowej Trasy Średnicowej od rzeki Kłodnicy do 
ul. Franciszkańskiej, przebiegu fragmentu autostrady 
A1, powiązania DTŚ z autostradą oraz z istniejącymi 
ulicami w tym rejonie miasta Gliwice, który został 
uchwalony przez Radę Miejską w Gliwicach uchwa-
łą nr XXI/575/2004 z 8 lipca 2004 r. opublikowaną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 75  
z 11 sierpnia 2004 r., pod poz. 2217. Zgodnie z ustale-
niami ww. planu działka nr 398, obręb Kolej, położona 
jest na terenie oznaczonym symbolem: MN2 – co ozna-
cza: tereny zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej. Dla  
ww. terenu ustalone zostało: 
1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna;
2. przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, 

zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze 
z wyjątkiem inwentarskich), dojazdy, uzbrojenie 
działki, zieleń i ogrody przydomowe;

3. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: utrzy-
manie z dopuszczeniem przebudowy i rozbudowy 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i szerego-
wej oraz towarzyszącej jej zabudowy usługowej i go-
spodarczej, przy zachowaniu wymogów związanych 
z położeniem w strefie „B” – pośredniej ochrony 
konserwatorskiej; 

(...)
4. zakazy: 

a) realizacji szkodliwych dla środowiska obiektów 
i urządzeń, w tym lokalizacji obiektów i urządzeń, 
których uciążliwość może przekroczyć granice 
posiadanej nieruchomości,

b) realizacji zabudowy usługowej towarzyszącej 
zabudowie mieszkaniowej, powyżej 30% po-
wierzchni danej nieruchomości, 

c) budowy zblokowanych garaży (powyżej 4 boksów) 
wolnostojących oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych, 

(...). Przedmiotowa działka położona jest w strefie „B” 
pośredniej ochrony konserwatorskiej.
Obszar objęty przedmiotowym planem jest częścią 
terenów górniczych KWK „Sośnica” i KWK „Gliwice”.

Rada Miasta Gliwice 8 września 2016 r. podjęła uchwałę 
nr XIX/482/2016 w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część 
Osiedla Ligota Zabrska i Osiedla Baildona. W uchwale 
tej, uchwałą Rady Miasta Gliwice nr XXXIX/847/2018 
z 12 lipca 2018 r. skorygowano granice obszaru obję-
tego sporządzeniem planu poprzez dokonanie zmiany 
załącznika graficznego. Przedmiotowa działka znajduje 
się w granicach sporządzenia planu, określonych w ww. 
uchwale.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 7 września 2021 r. o godz. 13.00 
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 ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej 
o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej  
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”.
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie spo-
sobu 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 Biu-
letynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, 
przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie 
mógł w nim uczestniczyć.
5. tryb przetargu
Z uwagi na powierzchnię działki, brak bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej, konieczność przeznaczenia 
m.in. 40% powierzchni działki pod zieleń biologicznie 
czynną, zagospodarowanie nieruchomości jako samo-
dzielnej działki budowlanej na cele zgodne z ustale-
niami mpzp jest praktycznie niemożliwe. W związku 
z powyższym działka została przeznaczona do zbycia 
na poprawę zagospodarowania działek przyległych, 
tj. działek oznaczonych jako nr: 392, 393, 397 oraz 
399, obręb Kolej.
Weryfikacja osób uprawnionych do uczestnictwa 
w przetargu zostanie dokonana na podstawie elek-
tronicznego wydruku z ksiąg wieczystych wg stanu 
na 1 września 2021 r. W przypadku gdy zapisy ksiąg 
wieczystych nie odzwierciedlają stanu faktycznego, 
właściciel działki przyległej zobowiązany jest dostarczyć 
dokumenty, które potwierdzą jego uprawnienie do 
udziału w przetargu w terminie do 1 września 2021 r. 
do siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, pokój 
nr 17 (kontakt telefoniczny 32/338-64-10).
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w prze-
targu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie urzędu oraz zostanie wywieszona 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach 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.

6. Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 69 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
Minimalne postąpienie: 700,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

7. Wadium
Wadium w wysokości 7000,00 zł należy wnieść w for-
mie pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 
0022 7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg dz. nr 398, 
obręb Kolej, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie 
nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice do 1 września 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości 

uczestnikowi, który wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 
3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wska-
zane konto bankowe – zgodnie ze złożoną pisemną 
dyspozycją,

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

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

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

• okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu 
notarialnego lub sporządzone w obecności pracow-
nika Urzędu Miejskiego w Gliwicach – w przypadku 
pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 
prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą, należy okazać aktualny odpis z Krajowe-
go Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej) 
lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (w przypadku osoby fi-
zycznej) – wydruk z KRS/CEIDG;

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

9. Dodatkowe informacje
9.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarzą-
dzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4105/2021  
z 2 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży w drodze ustnego przetargu ograniczonego do 
właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności 
niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej geodezyj-
nie jako działka nr 398, obręb Kolej, położonej na zachód 
od ul. Gdańskiej w Gliwicach, KW nr GL1G/00044567/9, 
stanowiącej własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przed-
miotowej nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej naby-
ciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 1990 z późn. zm.).
9.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalo-
ną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie 
zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni 
od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin 
nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawia-
domienia. Uczestnik, który wygra przetarg, zobowiąza-
ny jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż  
2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa 
się uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny prze-
noszący własność nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu,  
tj. do 7 października 2021 r.
9.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzo-
ziemca, w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy 
z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 2278), wymagane 
będzie przedłożenie, przed wyznaczonym terminem, 
aktu stosownego zezwolenia na nabycie nieruchomości 
– zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
9.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomo-
ści oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej 
pokrywa nabywca.
9.5. Dodatkowych informacji na temat warunków 
przetargu udzielą pracownicy Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami UM w Gliwicach w siedzibie 
przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 17 lub telefonicznie:  
32/338-64-10 lub 32/338-64-41, 32/338-64-11, 
32/338-64-12.
9.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie 
internetowej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
9.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
9.8. Zbycie nieruchomości odbywa się według za-
sad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  
z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieru-
chomości (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 prze-
twarzaniem 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

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 monitoro-
wany 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

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

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

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Zwycięstwa 21, na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach  
(gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Woje-
wody Śląskiego w Biuletynie Informacji Publicznej 
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 zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 119/2021 do 13 sierpnia 2021 r.

przeznaczone do wynajęcia, stanowiące własność Skarbu Państwa:
• nr 15/SP/2021 do 13 sierpnia 2021 r.
• nr 16/SP/2021 do 12 sierpnia 2021 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność 
Skarbu Państwa:
• nr 17/SP/2021 do 12 sierpnia 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów:

1. I ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu 
za najem lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 29, 
pow. 33,06 m2

termin przetargu: 19 sierpnia 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 750,00 zł.
----------------------------------------------------------------------------------------
2. I ustnego nieograniczonego na wysokość stawki czynszu 
za najem lokalu użytkowego przy ul. Opolskiej 15, pow. 
43,70 m2

termin przetargu: 19 sierpnia  2021 r., godz. 11.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 985,00 zł.

Dokumenty do przetargów można odebrać  
w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

----------------------------------------------------------------------------------------
Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

https://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://www.scl.com.pl
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
https://www.tbs2.pl/
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Przyjdź do siedziby Rady Dzielnicy Sośnica przy ul. Skarbnika 3 
w Gliwicach, 7 sierpnia w godz. od 8.00 do 13.00 
i spisz się!

Wszystkie osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku 
spisowego, zapraszamy na „Spisową Sobotę” w dzielnicy 
Sośnica – 7 sierpnia w godzinach 8.00–13.00.
Przy siedzibie Rady Dzielnicy Sośnica w Gliwicach, ul. Skarbnika 3, będą 
czekali pracownicy, którzy pomogą dokonać spisu. Spisem objęte są 
wszystkie osoby mieszkające w Polsce – także obcokrajowcy. Więcej 
informacji na temat spisu i metod spisowych znajduje się na stronie 
internetowej spis.gov.pl.

Do zakończenia spisu po-
wszechnego pozostało nie-
spełna 2 miesiące. Według 
stanu na dzień 31 lipca spisa-
nych zostało 46,80% miesz-
kańców Gliwic, z których:

• 36,22% wybrało tzw. samo-
spis poprzez stronę inter-
netową;

• 10,30% zostało spisanych 
przez rachmistrzów spiso-
wych lub przez infolinię;

• 0,28% zostało spisanych 
w wyniku bezpośredniej wizy-
ty rachmistrza w mieszkaniu.

Powyżej 50% spisanych miesz-
kańców odnotowano w dziel-
nicach: Kopernik – 54,25%, 
Stare Gliwice – 51,44% 
i Obrońców Pokoju – 51,38%. 
Z kolei najniższy wynik odno-
towano w dzielnicy Baildona, 
gdzie jedynie 32,22% miesz-
kańców wzięło udział w spisie 
powszechnym.

Gminne Biuro Spisowe przy-
pomina, że udział w spisie po-
wszechnym jest obowiązkowy, 
a podstawową formą realizacji 
tego obowiązku jest tzw. sa-

mospis. Wystarczy wejść na 
stronę internetową: spis.gov.
pl i odpowiedzieć na proste 
pytania, co zajmie 10–15 
minut.

Uzupełniającymi formami 
spisu są:

• telefon od rachmistrza, 
który może zadzwonić tylko 
z numeru 22/828-88-88 lub 
22/279-99-99;

• spisanie poprzez infolinię 
– można zadzwonić pod 
numer 22/279-99-99 i po-

stępować zgodnie z infor-
macjami;

• spisanie się w Urzędzie 
Miejskim po uprzednim 
umówieniu pod numerem 
32/239-11-03 lub 32/239-
-11-86 (wejście od strony 
skweru Doncaster w godzi-
nach urzędowania).

W lipcu zorganizowane zostały 
3 spisowe soboty, w trakcie 
których spisało się: w Łabę-
dach – 123 osoby, w Śród-
mieściu – 222 osoby, a na 
Trynku – 285 osób. Serdeczne 

podziękowania dla pani Kry-
styny Sowy – Przewodniczącej 
Rady Dzielnicy Łabędy oraz 
pani Anny Kajdanowicz i pani 
Joanny Wesoły z Rady Dziel-
nicy Trynek.

Na kolejną „Spisową sobotę” 
Gminne Biuro Spisowe ser-
decznie zaprasza 7 sierpnia 
– siedziba Rady Dzielnicy So-
śnica przy ul. Skarbnika 3 – od 
godz. 8.00 do godz. 13.00.

 
 Gminne Biuro Spisowe

SPORt / WAŻNE

Do bólu skuteczni piłkarze Piasta odnieśli w Mielcu zwycięstwo nad Stalą. 
Gole Kristophera Vidy i Arkadiusza Pyrki zapewniły gliwiczanom pierwsze 
zwycięstwo w sezonie. Ważną rolę przy obu bramkach dla Niebiesko-Czer-
wonych odegrał Patryk Lipski, który z Mielca wyjechał z dwoma asystami. 
Początek rywalizacji Piasta i Stali 
zwiastował, że gliwiczan będzie 
czekała trudna przeprawa. Miel-
czanie, dobrze zorganizowani 
w grze, stopniowo napierali na 
defensywę Niebiesko-Czerwo-
nych, ale ta konsekwentnie, 
a co najważniejsze – skutecznie, 
odpierała ataki. Podopieczni 
Waldemara Fornalika odpowie-
dzieli konkretem w 19. minucie, 
kiedy to Patryk Lipski uruchomił 
Kristophera Vidę, a ten piękną 
podcinką pokonał Michała Gli-
wę. Na radość z gola trzeba było 
długo czekać, bowiem blisko 
cztery minuty trwała analiza 
w wozie VAR, który skrupu-
latnie sprawdzał, czy Węgier 
w momencie podania nie był na 
spalonym. Bramka dla Piasta nie 
ostudziła zapędów gospodarzy, 
którzy jeszcze mocniej praco-
wali w ofensywie. Ich starania 
stworzyły sytuację, po której 
piłka wpadła do siatki Františka 
Placha, jednak arbiter nie uznał 
bramki z powodu ofsajdu. Gliwi-
czanie poważnie potraktowali to 
ostrzeżenie i już w doliczonym 
czasie gry pierwszej odsłony 

Arkadiusz Pyrka podwyższył 
prowadzenie do dwóch goli.

Piłkarze Piasta, mając dwu-
bramkową zaliczkę z pierw-
szej części, w drugiej połowie 
opanowali sytuację na boisku 
i z dużo większym spokojem 
prowadzili grę. Po godzinie 
rywalizacji zawodnicy Adama 
Majewskiego podkręcili tempo 
i znów pod bramką Placha po-
jawiało się niebezpieczeństwo. 
Każda z trzech sytuacji, jakie 
wydarzyły się w szesnastce Pia-
sta, nie znalazła szczęśliwego 
finału dla gospodarzy. Gliwi-

czanie cierpliwie wyczekiwali 
końca rywalizacji. Grali odpo-
wiedzialnie i nie popełniali błę-
dów. Zmiennicy, którzy pojawili 
się w drugiej połowie, dorzucili 
swoje zaangażowanie i utrzy-
mali stan posiadania z pierw-
szej odsłony. Piast wciąż zbiera 
pokaźne zdobycze punktowe 
na wyjazdach, bowiem w 2021 
roku Niebiesko-Czerwoni prze-
grali tylko raz. W Mielcu zdobyli 
komplet punktów i pierwsza 
wygrana w nowym sezonie 
stała się faktem. 

 Biuro Prasowe GKS Piast SA

Zwycięstwo w Mielcu Politechniczny
as przestworzy

Miłosz Gondek, student III roku na Wydziale trans-
portu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej, 
w kadrze Biało-Czerwonych na 11. Mistrzostwach 
Świata w Akrobacji Szybowcowej w Lesznie! Startu-
je w klasie Advanced, mierząc się z 24 zawodnikami. 

Pierwszą z czekających go kon-
kurencji była tzw. wiązanka, 
którą ułożył z 5 figur obowiązko-
wych. W kolejnych dniach doszły 
programy: dowolny, nieznany 
i nieznany dowolny. Wszystkie 
muszą być wykonane w powie-
trzu, w niewidocznym sześcianie 
o wymiarach 1000 x 1000 x 1000 
m. Sześcian znajduje się 200 
metrów nad ziemią. Każde prze-
kroczenie jego granic to punkty 
karne nałożone na zawodnika.

– To moje pierwsze zawody tak 
wysokiej rangi. Mam nadzieję, 
że stres nie pokrzyżuje moich 
planów zawodniczych, a sam 
dam z siebie wszystko – mówi 
Miłosz Gondek. 

Lotnictwem zaczął się intereso-
wać we wczesnym dzieciństwie. 
Kurs szybowcowy rozpoczął, 
mając lat 15, licencję SPL zrobił 
w wieku lat 18, natomiast rok 
później miał już także licencję 

PPL(A). W lutym tego roku 
dostał powołanie do kadry na-
rodowej.

Już niedługo rozpoczyna praktyki 
w Akademickim Ośrodku Szko-
lenia Lotniczego Politechniki 
Śląskiej i szkolenie praktyczne 
do licencji liniowej ATPL (A). 

Trzymamy kciuki za udany start 
w mistrzostwach i pomyślną 
realizację życiowych planów! 
 (PolSl/kik)

Student Politechniki Śląskiej reprezentantem Polski w Szybowcowych Mistrzostwach Świata
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