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Gliwiczan!

Komu przeszkadzają
drzewa i ławki na Rynku?
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Przy utrzymaniu obecnego tempa prac i przy sprzyjających warunkach 
pogodowych, do zakończenia budowy centrum Przesiadkowego po pół-
nocnej stronie dworca PKP pozostał rok. inwestycja jest coraz bardziej 
zaawansowana.

https://gliwice.eu
https://gliwice.eu
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summER AREnA

Gorączka atrakcji znów 
dopadła summer Arenę!

nauka i zabawa w wakacyjnym sercu miasta

Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami, tymczasem lista atrakcji zaplanowanych na tegoroczną odsłonę summer Areny 
zdaje się nie mieć końca! uffff… cóż to był za weekend – zaserwowaliśmy Wam naprawdę soczysty kawał rozrywki.

Zaczęliśmy w piątek trzynastego, który 
okazał się nadzwyczaj szczęśliwy. Na 
rozgrzewkę wybraliśmy się do tanecz-
nej krainy w KS 3arte, gdzie poznaliśmy 
zmysłową Kizombę. Nastał wieczór, na 
Placu Głównym wyczekiwaliśmy jednego 
z najbardziej klimatycznych koncertów 
tego lata, a rzeczywistość przerosła 
nasze oczekiwania. Było przepięknie 
i przepięknie bawiliście się pod sceną! 
W sentymentalną, dowcipną i arcykli-
matyczną muzyczną przygodę zabrał nas 
wszechstronnie utalentowany Paweł Do-
magała. Dla rozśpiewanej pokoncertowej 
publiczności przygotowaliśmy karaoke, 

które jak zwykle obfitowało w występy 
godne prawdziwych gwiazd estrady.

W sobotę uczestniczyliśmy w spotkaniu 
autorskim z Bartoszem szczygielskim. Do-
wiedzieliśmy się, czy pisarzowi zdarza się 
zmieniać plan książki, słuchaliśmy o jego 
zainteresowaniu tarotem, zdobyliśmy auto-
grafy, a intrygujący wywiad przeprowadziła 
niezastąpiona Agnieszka Włoka. Nadszedł 
wieczór, wysoka temperatura nieco opadła, 
więc postanowiliśmy ją ponownie podnieść 
– zaprosiliśmy na scenę DJ-a sam Kstar, by 
odpalić drugą edycję Afro Fusion. Oj, działo 
się – nogi bolą nas do dziś. Czy warto było 

szaleć? Warto! Kolejna topowa impreza 
w Gliwicach odhaczona.

Pozwoliliśmy sobie na huczne otwarcie 
niedzieli – w Strefie Gastro wystąpiła or-
kiestra Dęta z ostropy, która potrafi zagrać 
prawdopodobnie wszystkie utwory świata! 
Swoją wszechstronność udowodniła najlep-
szym wykonem Przez Twe Oczy Zielone, jaki 
mieliśmy kiedykolwiek okazję usłyszeć. Inny 
przebój tego weekendu to Strefa Biblioteki 
– roboty Lego, nauka angielskiego, gigan-
tyczne gry, zabawy i cuda wianki (a raczej 
cudowne wianki), czyli mocny pakiet strefy 

edukacyjnej i strefy kreatywnej, które na 
liście wakacyjnych hitów królują przez całe 
lato. Wieczorem, na małej scenie wystąpił 
Edi sánchez, który zaczarował nas magicz-
nym brzmieniem. Przyjemny letni wieczór, 
kolumbijskie rytmy, kojący głos i dźwięki gi-
tary – to było absolutnie idealne zakończenie 
weekendu!

Już w najbliższy piątek odpalamy kolejne 
atrakcje. Koncert Łydki Grubasa, impreza 
z Baciarami, summer sensual Party w KS 
3arte, Fiesta latino i wiele, wiele innych 
atrakcji – bądźcie z nami! Arena Gliwice

trwa superlato z miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach. Gorąco zapraszamy na kolejny wspólny weekend pełen wrażeń 
kulturalnych i edukacyjnych, czyli do strefy Biblioteki – widzimy się 21 i 22 sierpnia w Arenie Gliwice!
W sobotę od godz. 15.00 do 18.00, na 
małej scenie, razem z Utgard Gliwice, naj-
młodsi będą mogli wziąć udział w Akade-
mii Małego Woja – szkraby zobaczą praw-
dziwy pokaz wojowników, chętni spróbują 
swoich sił w walce (oczywiście bezpieczną 
i przystosowaną bronią). W niedzielę, 
22 sierpnia, o godzinie 16.00 spotkamy 
się z Jarosławem Kretem – dziennikarzem 
telewizyjnym, fotoreporterem i auto-
rem filmów dokumentalnych o tematyce 
podróżniczej.

Na warsztatach kreatywnych stworzycie 
modele z klocków Classic oraz Technics, 
które wprowadzicie w ruch za pomocą 
baterii i silników LEGO. To nie wszystko 
– czeka na was malowanie na plastrach 
drewna, nauka run, mitologia nordycka 
i tkanie zakładek wspólnie z Utgard Gli-
wice. Będziecie też mieli okazję zagrać 
w naprawdę duuuże gry, odpocznie-
cie na przewygodnych leżakach, a na 

pamiątkę dobrej zabawy ozdobicie 
się brokatowym tatuażem. Animacje 
kulturalne przygotuje Stowarzyszenie 
GTW. W strefie edukacyjnej odbędą się 
zajęcia z Legorobotyki i neuoredukacji, 
czyli nauka z zabawą – nasze ulubione 
połączenie.

Na stoisku biblioteki czekać będą 
zabawy i quizy literackie, książki do 
wypożyczania oraz przesympatyczni 
i zawsze chętni do pomocy biblioteka-
rze. Co więcej – w sobotę, na swoje 
stanowisko informacyjne dotyczące 
rodzicielstwa zastępczego, z kącikiem 

dla dzieci z kolorowymi balonami, 
zaprosi Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach. Do 
strefy Biblioteki zapraszamy od godz. 
15.00 do 19.00. Pamiętajcie – wszystkie 
atrakcje są bezpłatne!

Arena Gliwice
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AKtuAlności

Gliwice są niezmiennie  jednym z najlepiej radzących sobie finansowo polskich miast na prawach powiatu. Drugi 
raz z rzędu zajęły trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu zamożności samorządów – jednym z najstabilniejszych 
zestawień przygotowywanych przez prof. Pawła swianiewicza i dr Julitę Łukomską z uniwersytetu Warszawskiego 
dla Pisma samorządowego „WsPÓlnotA”.
Ranking prowadzony jest od 
2001 roku. Autorzy zestawienia 
uwzględniają tylko dochody wła-
sne i otrzymywane subwencje da-
nego samorządu. Po skorygowa-
niu wyników dzielą daną wartość 
przez liczbę mieszkańców danej 
jednostki administracyjnej. Do 
dochodów nie wliczają wpływów 
z dotacji celowych, bo jak tłuma-
czą, bardzo duże dotacje (np. ze 
środków UE) potrafią sztucznie 
wywindować wielkość dochodów 
miasta, gminy czy powiatu, a nie 
ma to nic wspólnego z celem ba-
dania, czyli pomiarem trwałego 
wzrostu zamożności samorządu.

W najświeższym zestawieniu, 
uwzględniającym dochody jed-
nostek samorządu terytorialne-
go za pandemiczny 2020 rok, 
trzecią lokatę w kategorii miast 
na prawach powiatu zapewnił 
Gliwicom dochód na poziomie 
6540 zł na mieszkańca. Na po-

dium w tej kategorii znalazły 
się również Sopot (7869 zł na 
mieszkańca) i Płock (6887 zł na 
mieszkańca).

 – Przemyślana, konsekwentna 
polityka finansowa oraz trzy-
manie miejskich wydatków 
w ryzach od lat pozwalają Gliwi-
com wypełniać wachlarz zadań 
nałożonych na samorząd, a jed-
nocześnie dbać o zaspokojenie 
potrzeb gliwiczan i niezakłóconą 
realizację kolejnych inwestycji 
ugruntowujących pozycję miasta 
w Polsce i w regionie  – przypo-
mina prezydent Gliwic Adam 
neumann.

Działaniom tym sprzyja stabilna, 
dobra kondycja finansowa Gliwic, 
potwierdzona w kwietniu br. przez 
agencję Fitch Ratings. Nie bez 
kozery więc miasto uplasowało 
się – przypomnijmy – na trzecim 
miejscu w grupie miast najlepiej 

radzących sobie z negatywnymi 
skutkami otaczającej rzeczywisto-
ści w czerwcowym rankingu Pisma 
Samorządowego „WSPÓLNOTA”, 
analizującym zmiany wysokości 

dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego w 2020 
roku, a w tegorocznym zestawie-
niu najlepszych skarbników sa-
morządowych Dziennika Gazety 

Prawnej I miejsce w kategorii 
miast na prawach powiatu po-
wyżej 120 tys. mieszkańców zajął 
Ryszard Reszke, skarbnik Miasta 
Gliwice.  (kik)

Gliwiczanie zyskają nowe miejsce odpoczyn-
ku. na początku września otwarty zostanie 
po rekultywacji zieleniec przy ul. Rybnickiej.

Nie wszyscy mieszkańcy znają 
to miejsce, bo teren pozostawał 
długo zamknięty, niezagospo-
darowany i nie był użytkowany. 
Zieleniec o powierzchni 6800 m2 

znajduje się przy ul. Rybnickiej 
27, pomiędzy dwoma reprezen-
tacyjnymi willami o charakterze 
zabytkowym. Mieszczą się w nich 
obecnie siedziby gliwickiej pod-
strefy Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji. To właśnie PWiK, które 
jest miejską spółka, zajęło się 

renowacją zieleńca, który teraz 
dobrze wkomponuje się w zadba-
ne otoczenie.

nowa inicjatywa PWiK nawią-
zuje do koncepcji tzw. parków 
kieszonkowych – publicznie 
dostępnych małych enklaw 
zieleni wkomponowanych 
w układ urbanistyczny.

– Naszym kluczowym założe-
niem było urządzenie w dość 
gęsto zabudowanym obszarze, 
w pobliżu osiedli mieszkanio-

wych, zielonego i estetycznego 
miejsca, w którym mieszkańcy 
w różnym wieku mogliby od-
począć, przyjść tu na spacer, 
także z psem, posiedzieć, poroz-
mawiać czy poczytać książkę. 
Zależało nam równocześnie na 
uwzględnieniu walorów histo-
rycznych, zachowaniu starych 
drzew – mówi Adam Ciekański, 
prezes Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji.

Teren był zadrzewiony, przepro-
wadzono więc inwentaryzację 
dendrologiczną, drzewa pozostały 
na swoich miejscach i zostały pod-
dane zabiegom pielęgnacyjnym. 
Natomiast na naturalnie wydzie-
lonej wolnej przestrzeni urządzo-

no spory trawnik przeznaczony 
na odpoczynek, leżakowanie 
czy zabawę. Konieczna była re-
kultywacja gruntu, a największe 
wyzwanie stanowiło usunięcie 
grubej betonowej warstwy o po-
wierzchni 1600 m2.

Betonową powierzchnię za-
stąpił trawnik umożliwiający 
dobrą retencję wody.

Zieleńcem zajęto się z dużą pieczo-
łowitością. Ważnym założeniem 
była mała ingerencja w ukształto-
wanie terenu, zachowanie zacie-
nionych miejsc oraz zastosowanie 
naturalnych materiałów wpływa-
jących na dobrą retencję wody. 
Dzięki temu w upalne dni teren nie 

powinien się mocno nagrzewać, co 
stanowi ważny walor w przestrzeni 
zurbanizowanego miasta.

Zieleniec jest dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, 
ogrodzony i strzeżony. Zostanie do-
datkowo wyposażony w elementy 
małej architektury – różnego ro-
dzaju siedziska. Roboty budowlane 
zostały w całości wykonane przez 
pracowników PWiK.

Otwarcie zieleńca zaplanowano 
na 1 września na godz. 16.00.

Z zieleńca będzie można korzy-
stać codziennie od godziny 7.00 
do 21.00. 
 (al)

fo
t. 

R.
 N

eu
m

an
n 

/ U
M

 G
liw

ice

nowy zieleniec dla gliwiczan

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 P

W
iK

/k
rz

em
in

sk
ip

ho
to

gr
ap

hy

Gliwice pną się w górę
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Więcej zieleni na Rynku? na takie zmiany gliwiczanie będą musieli poczekać. Przeciągają się 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem zabytków, który chce m.in. ograniczenia liczby 
planowanych nasadzeń oraz wielkości planowanych obiektów małej architektury.
Przez Polskę przetacza się wła-
śnie fala dyskusji o zagospoda-
rowywaniu rynków. Mieszkańcy 
domagają się większej ilości zie-
leni. Stanowisko to podziela Ge-
neralny Konserwator Zabytków, 
który zaleca wykorzystywanie 
przestrzeni miejskich w sposób 
oparty na zrównoważonym roz-
woju, z zachowaniem harmonij-
nej relacji między środowiskiem 
miejskim a przyrodniczym. Waż-
ne jest też godzenie spuścizny 
przeszłości z potrzebami obec-
nych i przyszłych mieszkańców, 
czasami sięganie do elementów 
idei miast ogrodów.

Do modernizacji na Rynku 
przygotowują się Gliwice. Mia-
sto chce zwiększyć ilość zieleni 
na Rynku i ustawić estetyczne 
elementy małej architektury 
z ławkami. Celem jest uatrak-
cyjnienie tej wyjątkowej prze-
strzeni, wprowadzenie nowych 
roślin i urządzenie nowych 
miejsc odpoczynku.

Obecnie na Rynku rośnie  
8 drzewek, które są w złym sta-
nie fitosanitarnym, a spacero-
wicze mogą korzystać z 8 ławek 
bez zamontowanych oparć, co 
przeszkadza szczególnie osobom 
starszym. Rynek to jedno z ulu-
bionych i najpiękniejszych miejsc 
spotkań mieszkańców oraz gości 
przyjeżdżających do Gliwic, dla-
tego powinien być coraz bardziej 
atrakcyjny i przyjazny spacero-

wiczom, szczególnie, że właśnie 
zamknięto dla samochodów 
sporą część gliwickiej Starówki.

Pierwotny projekt modernizacji 
gotowy był w lutym, a przygoto-
wała go firma 44STO. Zakładał 
montaż elementów małej archi-
tektury w formie powtarzalnych 
modułów ustawianych na każdej 
pierzei Rynku. Moduły miały skła-
dać się z ławek oraz donic prze-
znaczonych na roślinność. Zakła-
dano ustawienie 16 dużych donic, 
które miały mieć powierzchnię  
2 x 2 metry i wysokość 1 metra, 
co pozwalałoby na umieszczenie 
w nich większych, efektownych 
drzew o obwodzie 20–25 cm.  
Planowano również ustawienie  
24 mniejszych donic z zielenią 
niską, czyli krzewami i bylinami, 
do tego 30 ławek, w tym część 
z oparciami oraz 14 stojaków 
rowerowych.

Wojewódzki Kon-
serwator zabytków 
nakazał wprowadzić 
zmiany – na Rynku 
ma być mniej zieleni 
niż planowano

Śląski Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków nie zaakceptował 
projektu, a jego pozwolenie 
jest niezbędne dla realizacji 
przedsięwzięcia. W ocenie WKZ 
przewidziane zagospodarowa-

nie Rynku zaburzy „osie wido-
kowe na rynkową dominantę 
– ratusz”, a rozmiary i liczba 
projektowanych elementów 
stworzą „optyczną barykadę, 
przesłaniając widok na rynkowe 
pierzeje”. Z kolei liczba poten-
cjalnych miejsc do siedzenia nie 
uwzględnia letnich ogródków 
gastronomicznych.

Z taką argumentacją nie do 
końca zgadza się Zarząd Dróg 
Miejskich. – Nie każdy chce sie-
dzieć na Rynku w restauracji czy 
kawiarni. Mieszkańcy i turyści 

powinni mieć wybór, możliwość, 
żeby usiąść i porozmawiać na 
ławce. Zgodnie z wytycznymi 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, mamy ograniczyć 
wielkość i liczbę elementów 
małej architektury, a to ozna-
cza dla gliwiczan mniej drzew, 
mniej zieleni, mniej ławek. Do 
tego mamy obniżyć wysokość 
widocznej osłony systemów 
stabilizujących drzewa, co może 
ograniczać wielkość sadzonek. 
Moim zdaniem, w przypadku 
drzew rosnących w tego typu po-
jemnikach czy donicach, trudno 
mówić o istotnym zasłanianiu 
widoku Rynku. Szukamy jednak 
nowych rozwiązań – mówi Anna 
Gilner, dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich, który zajmuje się 
modernizacją.

Dlaczego nie zdecydowano się 
na sadzenie drzew bezpośrednio 
w gruncie? – Problem stanowią 
sieci uzbrojenia podziemnego, 
ale jesteśmy bardzo zdetermino-
wani, by wprowadzić zieleń wy-
soką i niską na Rynek. Dlatego 
rozważamy użycie specjalnych 
systemów przeznaczonych do 
nasadzenia drzew w terenach 
zurbanizowanych, umożliwia-
jących ich rozwój również przy 
całkowitym zabrukowaniu tere-
nu wokół systemu korzeniowe-
go. Takie rozwiązanie oznacza 
ingerencję w nawierzchnię płyty 
Rynku, której próbowaliśmy 
uniknąć – odpowiada dyrektor 
ZDM.

mieszkańcy 
czekają na drzewa, 
a uzgodnienia z WKz 
się przeciągają

Uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 
wciąż trwają, a Zarząd Dróg 
Miejskich zabiega o kompromi-
sowe rozwiązanie. – W naszej 
ocenie wymagania konserwa-
tora są wygórowane, czasami 
sprzeczne z naszymi założenia-
mi. Próbujemy wciąż modyfiko-
wać projekt, ale zmiany nie po-
winny być zbyt drastyczne. Nie 
zamierzamy zaburzać żadnych 
historycznych wartości Rynku, 
chcemy pogodzić je z oczekiwa-
niami mieszkańców i współcze-
snymi trendami. Udaje się to 
w różnych miejscach w Europie, 
mam nadzieję, że u nas też jest 
to możliwe i wspólnie z WKZ 
możemy wypracować dobre 
rozwiązanie – podkreśla Anna 
Gilner.

ZDM jest w ciągłym kontakcie 
z WKZ. Projekt jest modyfiko-
wany po raz kolejny. Procedura 
przeciąga się i wszystko wska-
zuje na to, że nie będzie można 
przeprowadzić modernizacji na 
Rynku w tym roku, tak jak pier-
wotnie planowano. Nowa zieleń 
i ławki mają pojawić się w 2022 
roku. Gliwiczanie czekają.

 Łukasz Oryszczak

z miAstA

Komu przeszkadzają drzewa  
i ławki na Rynku?
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Rynek to jedno  
z ulubionych miejsc  

spotkań mieszkańców

tak pierwotnie miał wyglądać 
Rynek po modernizacji
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Zakończono wykonywanie 
konstrukcji nośnej przyszłego 
budynku usługowego (z pomiesz-
czeniami przeznaczonymi pod wy-
najem), a obecnie powstaje tam 
konstrukcja dachu. W przyszłym 
budynku obsługi pasażerskiej 
kontynuowane są prace związane 
z wykonaniem aluminiowej ele-
wacji, instalacjami wewnętrznymi 
i robotami wykończeniowymi. Na 
pierwszych dwóch segmentach 
zadaszenia Centrum Przesiad-
kowego zabudowano tzw. siatki 
cięto-ciągnione, a na kolejnym 
segmencie zakończono montowa-
nie blachy trapezowej. W dalszym 
ciągu trwa za to montaż konstruk-
cji stalowej najwyższego zadasze-
nia – nad przyszłym budynkiem 
obsługi pasażerskiej.

Zakończono wykonywanie mu-
rów oporowych wydzielających 
teren Centrum Przesiadkowego 
od strony ul. Kolberga. Obecnie 
prowadzone są prace związane 
z usunięciem mas ziemnych w ich 
pobliżu. W dalszym ciągu kon-
tynuowane są roboty związane 
z infrastrukturą podziemną, wy-
konywaniem konstrukcji pod przy-
szły układ drogowy, przebudową 
istniejącego tunelu oraz budową 
nowego przejścia podziemnego. 
Wykonywana jest także konstruk-
cja nawierzchni drogowych w ciągu 
ulic Tarnogórskiej i Toszeckiej.

Inwestycję po północnej stronie 
dworca PKP realizuje konsorcjum 
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego SA i Przedsiębior-
stwo Remontów Ulic i Mostów 
SA. Koszt prac to około 184 mln 
zł. Na ten cel ze środków unijnych 
pozyskano 129,5 mln zł. Roboty 
powinny zakończyć się pod koniec 
sierpnia 2022 r.

W niedalekiej przyszłości 
centrum Przesiadkowe skupi 
wszystkie środki transportu 
miejskiego, wpłynie na po-
prawę komfortu i jakości 
podróży mieszkańców całego 
regionu, zwiększy też bezpie-
czeństwo pieszych, rowe-
rzystów i kierowców. Wraz 
z powstaniem cP zmieni się 
również pejzaż miasta po 
południowej stronie dworca 
kolejowego.

W tej części przebudowany zo-
stanie układ drogowy, tworząc 
wraz z Centrum Przesiadko-
wym przyjazną i funkcjonalną 
przestrzeń miejską. Obecnie 
dobiegają końca prace związane 
z nowym zagospodarowaniem 
ul. Na Piasku. Prowadzone są też 
roboty w zakresie przebudowy 
sieci uzbrojenia podziemnego 
w ciągu ul. Okopowej (na od-
cinku od dworca PKP do placu 
Piastów) i budowy miejsc par-
kingowych w obszarze pomiędzy 
pętlą objazdową przy dworcu, 
ulicami Okopową i Bohaterów 
Getta Warszawskiego. W rejo-
nie placu Piastów trwają prace 
związane z przebudową sieci 
cieplnej.

Przypominamy, że od końca 
lipca funkcjonuje w tym rejonie 
tymczasowa organizacja ruchu, 
w ramach której prowadzone 
są prace po wschodniej stronie 
wyspy centralnej placu Piastów 
oraz w jego północnej części, 
gdzie wcześniej wyznaczone 
było miejsce postoju autobu-
sów komunikacji miejskiej. 
W związku z tym zmianie uległa 
lokalizacja przystanków autobu-
sowych. Schemat rozlokowania 
przystanków z przypisanymi do 
nich liniami zamieszczamy obok, 

szczegółowe informacje na ten 
temat i aktualne rozkłady jazdy 
autobusów można znaleźć na 
stronie rj.metropoliaztm.pl.

Przebudowę po południowej 
stronie dworca PKP realizuje Eu-
rovia Polska SA. Koszt inwestycji 
finansowanej z budżetu miasta 

to ponad 41 mln zł. Prace po-
winny zakończyć się pod koniec 
2022 r. 
 (kik)

Przy utrzymaniu obecnego tempa prac i przy sprzyjających warunkach pogodowych, do za-
kończenia budowy centrum Przesiadkowego po północnej stronie dworca PKP pozostał rok. 
inwestycja jest coraz bardziej zaawansowana!

centrum Przesiadkowe  
na półmetku
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https://rj.metropoliaztm.pl/
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Wszystko  
w rękach gliwiczan!

zbliża się jeden z najważniejszych etapów procedury Gliwickiego Budżetu obywatelskiego.od 25 
sierpnia do 15 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców, 
które zostaną zrealizowane w 2022 roku. zakwalifikowane do głosowania przedsięwzięcia poznali-
śmy pod koniec lipca. Wspólnie zdecydujemy, które zwyciężą i zmienią Gliwice – nasze otoczenie, 
społeczność – na lepsze. 
Wykaz projektów zakwalifiko-
wanych do głosowania został 
opublikowany na stronie inter-
netowej Gliwice.eu w dziale 
„Gliwicki Budżet Obywatelski”, 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na stronie Centrum 3.0 
(gods.gliwice.pl), które koordy-
nuje procedurę.

Gliwiczanie będą mogli 
wybierać spośród 175 pro-
jektów, w tym 165 zadań 
dzielnicowych oraz 10 za-
dań ogólnomiejskich. 

Każdy mieszkaniec Gliwic będzie 
mógł oddać jeden głos na zada-
nie ogólnomiejskie i jeden głos 
na zadanie dzielnicowe. Głoso-
wać można z domu, korzystając 
z elektronicznego formularza 
na stronie gbo.gliwice.eu. Na-
dal jednak funkcjonuje sposób 
tradycyjny – głos można oddać 
również w formie papierowej. 
Formularze papierowe będą do 
pobrania w Urzędzie Miejskim 
w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21  
oraz w filii przy ul. Jasnej 31A, jak 
również w Centrum 3.0 – Gliwic-
kim Ośrodku Działań Społecznych 
przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiel-
lońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6. 
uwaga! Elektroniczny formu-
larz do głosowania oraz pa-
pierowe formularze dostępne 
bedą od 25 sierpnia.  

Osoby, które nie mają dostępu do 
internetu, będą mogły odwiedzić 
specjalne punkty znajdujące się 
w wybranych gliwickich biblio-
tekach. Tam także będą mogły 
elektronicznie oddać swój głos. 
Specjalnie przygotowane punk-
ty będą czynne przez cały okres 
głosowania, od 25 sierpnia do 15 
września, w godzinach otwarcia 
danej filii MBP.

Podczas ustalania wyników 
głosowania pod uwagę będą 
brane projekty, które uzyskają 
poparcie co najmniej 30 głosu-
jących w przypadku projektów 
dzielnicowych oraz 500 głosu-
jących w przypadku projektów 
ogólnomiejskich. W trakcie 

całego głosowania na stronie 
internetowej Gliwice.eu będzie 
udostępniana na bieżąco uaktu-
alniana liczba oddanych głosów. 

W tegorocznym naborze wnio-
sków, który trwał od 1 do 19 
marca, zgłoszono 325 propozycji 
zadań (314 zadań dzielnicowych 
oraz 11 ogólnomiejskich). Naj-
więcej projektów dzielnicowych 
wpłynęło z Sośnicy (34 wnioski), 
następnie z dzielnic: Sikornik  
(25 wniosków), Wójtowa Wieś 
(23 wnioski), Łabędy (22 wnio-
ski), Śródmieście (21 wniosków). 
Wnioski zostały poddane ocenie 
formalnej i merytorycznej, 
w wyniku której pod głosowanie 
skierowano wspomniane 175 
wniosków.

Wiemy,  
że to działa! 

W ubiegłorocznym Gliwickim 
Budżecie Obywatelskim miesz-
kańcy chętnie oddawali głosy 
na inwestycje dotyczące m.in. 
infrastruktury sportowej, ziele-
ni miejskiej czy remontów dróg 
i chodników. Dzisiaj korzystamy 
już ze zrealizowanych projektów. 
Popularnością cieszyły się także 
zadania z dziedziny kultury i eko-
logii – potańcówki dla seniorów 
z dzielnicy Szobiszowice czy 
warsztaty pielęgnacji zieleni. Te 
projekty dzieją się aktualnie. To 
wszystko jest realizowane w tym 
roku, na naszych oczach, a świa-
dectwem skuteczności Gliwic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 
są opinie mieszkańców, bezpo-
średnich odbiorców działań, 
które spływają do Centrum 3.0, 
a także ich zaangażowanie jako 
uczestników licznych spotkań, 
warsztatów, zajęć sportowych.

Zapraszamy do udziału w głoso-
waniu i zachęcamy do konsulta-
cji osobistych i telefonicznych 
z pracownikami Centrum 3.0. 
Zespół ds. GBO działa w filii przy 
ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach 
(e-mail: gbo@gods.gliwice.pl, 
tel. 32/238-24-55, 734-150-808. 
DecydujMY! 
 (GODS)

https://gliwice.eu/
http://gods.gliwice.pl/
gbo.gliwice.eu
https://gliwice.eu/
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Koncerty Paulli, Łydki Grubasa i zespołu muzyki salonowej Eleganza, 
Warszawskiej orkiestry sentymentalnej, spotkanie z Jarosławem Kre-
tem, Kino Plenerowe na pl. Grunwaldzkim – kolejny weekend w Gliwi-
cach zapowiada się bardzo kulturalnie. od piątku 20 sierpnia do niedzieli  
23 sierpnia nie będziecie się nudzić!

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

 Summer Arena w Arenie Gli-
wice (ul. Akademicka 50) nie 
zwalnia tempa. 20 sierpnia 
(piątek) o godz. 19.00 rozpocz-
nie się koncert Łydki Grubasa. 
Jako suport zagra transgresja. 
W niedzielę 22 sierpnia z czy-
telnikami spotka się dziennikarz 
i podróżnik Jarosław Kret.  
Początek o godz. 16.00.

 W sobotę 21 sierpnia zapra-
szamy na koncert Paulli w ra-
mach cyklu „Parkowe Lato”. 
Występ rozpocznie się parku 
Chopina o godz. 19.30.

 Na Rynku w sobotę odbędzie 
się występ kuglarzy (godz. 
18.00), a w niedzielę – kon-

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

 W niedzielę w samo południe 
na skwerze przy Scenie Boj-
ków wystąpi zespół muzyki 
salonowej Eleganza. Muzyka 
klasyczna pod chmurką? Cze-
mu nie!

 W niedzielę o godz. 16.00 w 
parku Chopina odbędzie się 
Wieczór z Romami.

  Kino Plenerowe w ten 
weekend ponownie zawita 
do dzielnicy Wójtowa Wieś. 
W niedzielę na pl. Grun-
waldzkim widzowie zobaczą 

film dla dzieci („Gang zwie-
rzaków”, godz. 18.00) i dla 
dorosłych („na noże”, godz. 
20.00).

 „W amfiteatrze podwórka”, 
czyli przy ul. Bednarskiej 8 
wystąpi zespół Póki co.  Kon-
cert rozpocznie się w niedzie-
lę o godz. 19.00. Te dźwięki 
poniosą was do muzycznej 
„krainy łagodności”.

 Niezmiennie polecamy plene-
rową wystawę fotografii Elż-
biety Dzikowskiej „uśmiech 
świata”. Znajdziecie ją na 
płocie przy parku Chopina, 
do 30 sierpnia. 
 (mm)

co do tego, że wystawa „młoda Polska” będzie wakacyjnym hitem – nie mieliśmy wątpliwości. Ale liczba 
zwiedzających, zachwyconych pracami najlepszych polskich twórców ze zbiorów muzeum narodowego 
w Krakowie – przyprawiła nas o zawrót głowy. od czasu rozpoczęcia wakacji, w tygodniu – każdego dnia 
– liczba zwiedzających waha się pomiędzy 50 a 70 osób, a w weekendy dochodzi do 150 osób dziennie!
Tylko w lipcu wystawę „Młoda Polska”, któ-
rej kuratorem jest Urszula Kozakowska-Za-
ucha, odwiedziło ponad dwa tysiące osób! 
W czerwcu było ich ponad tysiąc! W związku 
tym liczba zwiedzających wystawę prze-
kroczy niebawem cztery tysiące osób!  
– Prezentacja prac najwybitniejszych młodo-
polskich twórców – Jacka Malczewskiego, 
Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej 
czy Włodzimierza Tetmajera – to kolejne, 
bardzo udane, wspólne przedsięwzięcie 
programowe Muzeum w Gliwicach i Mu-
zeum Narodowego w Krakowie. W 2019 
roku prezentowaliśmy, również cieszącą się 
sporym zainteresowaniem – wystawę <Kresy 
w malarstwie polskim> ze zbiorów krakow-
skiego Muzeum Narodowego. Życzyłem 
sobie wtedy, by stała się ona zapowiedzią 
naszych dalszych wspólnych działań. I tak się 
stało. Cieszę, że narodowa instytucja kultury, 
jedna z najważniejszych w kraju, znalazła 
w naszej gliwickim placówce godnego am-
basadora na Górnym Śląsku. Składam tu 
podziękowanie Dyrekcji Muzeum Narodo-
wego w Krakowie i wyrazy uznania Urszuli 

Kozakowskiej-Zausze, kuratorce obydwu 
wystaw, której pieczołowitym wyborom 
zawdzięczamy ogromną radość, jaka wiąże 
się z ich zwiedzaniem – powiedział dyrektor 
Muzeum w Gliwicach, Grzegorz Krawczyk.

Entuzjastyczna reakcja odbiorców na 
wystawę „Młoda Polska”, podziw zwie-
dzających dla artystycznego kunsztu, 
jakim tchną prezentowane na niej prace, 
utwierdziły nas także w przekonaniu, że 
przestrzeń Muzeum powinna być miej-
scem spotkania z takimi dziełami, które 
przede wszystkim ubogacają człowieka, 
a których źródłem są nieprzemijające 
wartości: dobro, prawda i piękno.

Z radością więc informujemy, że ze wzglę-
du na ogromne zainteresowanie wystawa 
„Młoda Polska” w Muzeum w Gliwicach 
prezentowana będzie dłużej – aż do 19 
września!

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie Muzeum w Gliwicach.  (MwG)

tadeusz Różewicz napisał „Kartotekę” w Gli-
wicach, w kamienicy przy zygmunta starego –  
300 metrów od teatru miejskiego w Gliwicach. 
spektakl w reżyserii Pawła szkotaka będzie pierw-
szą realizacją Różewicza na gliwickiej scenie.  
Premiera 9 października.
W spektaklu zobaczymy Karo-
linę Olgę Burek, Przemysława 
Chojętę, Mariusza Galilejczy-
ka,  Cezarego Jabłońskiego, 
Łukasza Kucharzewskiego, 
Dominikę Majewską, Jolantę 
Olszewską, Krzysztofa Prałata, 
Aleksandrę Wojtysiak i Błażeja 
Wójcika. – Robimy „Kartotekę” 
w jego mieście. To ma potężną 
wagę – zaznaczył na pierwszej 
próbie czytanej Paweł Szkotak.

Data premiery nie jest przy-
padkowa – 100 lat temu,  
9 października 1921 r. urodził 
się Tadeusz Różewicz. Rok 
2021 ustanowiono uchwałą 
Sejmu Rokiem Różewicza. Pre-
mierze spektaklu towarzyszyły 
będą niezwykłe wydarzenia 
dodatkowe – więcej informacji 
już wkrótce na stronie Teatru 
Miejskiego (teatr.gliwice.pl. 
 (TM)

„Kartoteka” wkrótce  
w teatrze miejskim

Frekwencyjny rekord i bardzo dobra wiadomość

na wystawie „młoda Polska” 
czas przestaje obowiązywać.fo
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spektakl w reżyserii Pawła szkotaka 
będzie pierwszą realizacją Różewicza 
na gliwickiej scenie.

https://kultura.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
https://teatr.gliwice.pl/
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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 na paliwo stałe węglowe, 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

NabÓr wNioskÓw Do 30 wrzeŚNia, Do goDz. 23.59

DotaCJa z wFoŚigw – prograM „Czyste powietrze”

SZERSZE 
iNForMaCJe:  

INFOLINIA OPERATORA 
DLA MIESZKAŃCÓW:  

        721-747-447,  
        693-551-490,  

        gliwice@niskaemisja.pl

kto MoŻe się starać? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednoro-
dzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 
5:2012, źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe 
służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

Na Co? Na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem 
systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych 
możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy 
zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, powietrzną lub gruntową pompę ciepła. 
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po  zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ile MoŻNa zyskać? Maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł  –  w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy 
z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze 
do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku;

Zasadniczo wnioskodawca może łączyć dotację z innymi środkami z zastrzeżeniem, że 
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji, 
ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów 
ogrzewania i OZE!

Jakie DokUMeNty złoŻyć? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz 
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.

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.

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.

https://czystepowietrze.gov.pl/do-pobrania/
https://www.niskaemisja.pl/gliwice/
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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 kolejną część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym 
razem zarząd Budynków miejskich ii towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

ZBM II TBS: 
Mieszkania 
dla gliwiczan

Zarząd Budynków Miejskich 
II Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego od 1999 r. zarządza 
i administruje nieruchomościami 
własnymi, wspólnot mieszkanio-
wych i miasta Gliwice (w sumie 
ponad 557 tys. m2 powierzchni). 
Poprzez sprawną działalność 
m.in. tej spółki miasto Gliwice 
z powodzeniem realizuje własny 
program mieszkaniowy, dzięki 
któremu przybywa mieszkań 
zarówno dla rodzin o niższych 
dochodach, jak i dla osób średnio 
sytuowanych.

W 2020 r. ZBM II TBS zakończył 
budowę kompleksu mieszkal-
no-usługowego przy ul. War-
szawskiej, tzw. Centrum 50+, 
w którym wybudowano 97 

mieszkań, 33 miejsca postojowe 
w garażu wielostanowiskowym 
oraz lokal użytkowy, w którym 
można korzystać z usług fizjo-
terapeutów i rehabilitantów. 
Spółka zakończyła też prace 
projektowe inwestycji przy ul. 
Zbożowej – powstaną tam 2 
budynki dysponujące łącznie 
55 wygodnymi mieszkaniami 
wykończonymi w standardzie 
„pod klucz”. Ponadto zakończone 
zostały prace projektowe inwe-
stycji przy ul. Dworskiej (I etap). 

Powstaną tam dwa budynki z 62 
mieszkaniami.  Kontynuowano 
też prace projektowe dla inwe-
stycji przy Dworskiej (II i III etap), 
w którym powstaną 4 budynki 
mieszkalne (124 mieszkania „pod 
klucz”).

ZBM II TBS zarządza lokalami 
komunalnymi i TBS. W 2020 r. 
spółka miała pod opieką 4.335 
mieszkań komunalnych, 164 
miejskie lokale użytkowe i 264 
garaże. Remonty i modernizacje 

w budynkach komunalnych po-
chłonęły ponad 20,3 mln zł. 

Zrealizowano m.in. zadania z za-
kresu likwidacji niskiej emisji, 
dzięki czemu 286 lokali gminnych 
podłączono do sieci ciepłowniczej 
PEC, 116 lokali wyposażono w in-
stalacje ogrzewania gazowego, 
a 12 w system ogrzewania elek-
trycznego.

W ramach TBS spółka zarządzała 
w ub. roku 839 mieszkaniami, 26 

lokalami usługowymi, 81 garaża-
mi i 249 miejscami postojowymi 
w garażach wielostanowiskowych.

Miasto Gliwice posiada w ZBM 
II TBS Sp. z o.o. 100% udziałów. 
W ubiegłym roku spółka osią-
gnęła wynik finansowy w wyso-
kości ponad 2,4 mln zł (netto).

Więcej informacji na temat  
ZBM II TBS można znaleźć na  
stronie www.tbs2.pl. 
 (mf)

Zarząd Budynków Miejskich  
II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
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W 2020 r. zBm ii tBs zakończył budowę kompleksu mieszkalno-usługowego 
przy ul. Warszawskiej, tzw. centrum 50+ z 97 mieszkaniami.
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W 2020 r. spółka zakończyła prace projektowe inwe-
stycji przy ul. Dworskiej i zbożowej. Powstanie tam 
w sumie 8 budynków z 241 mieszkaniami. Budowa 
już się rozpoczęła.
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www.tbs2.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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sport / warto wiedzieć

Nowym zawodnikiem GtK został Matthew williams. Mierzący 196 
cm zawodnik występuje na pozycji rzucającego obrońcy lub niskiego 
skrzydłowego.
27-letni Williams urodził się 
w Orlando i w swoim rodzinnym 
mieście ukończył szkołę średnią. 
Karierę akademicką rozpoczął 
na uczelni UCF występującej 
w konferencji AAC. Ostatni rok 
występów w rozgrywkach aka-
demickich był w jego wykonaniu 
bardzo dobry. Średnia punktowa 
z 8.1 urosła do 15.1 punktu na 
mecz, a jego zespół awansował 
do National Invitation Tourna-
ment. W kronikach uczelni UCF 
zapisał się pobiciem trzech re-
kordów: liczbą celnych rzutów 
za trzy punkty w karierze (274 
celne próby), w jednym sezonie 
(126 trafień) i w jednym meczu 
(11 „trójek”)!

Latem 2017 roku został zapro-
szony przez Miami Heat do 
rozgrywek Letniej Ligi i zapre-
zentował się na tyle dobrze, 
że podpisano z nim kontrakt. 
W trakcie jego gry występo-
wał tam m.in. świeżo upie-
czony złoty medalista igrzysk 
olimpijskich w Tokio, Bam 
Adebayo. W kolejnym sezonie 
Williams przeniósł się do Eu-
ropy i jego wybór padł na KTP 
Basket występujący w fińskiej 
ekstraklasie. Po 20 występach 
w styczniu 2019 roku przeniósł 
się do greckiego Kymis BC. Roz-
grywki 2019/2020 rozpoczął 
z kolei w holenderskim Donar 
Groningen, ale sezon ten osta-
tecznie nie został dokończony 
z powodu pandemii korona-
wirusa. Przed powrotem do 

Stanów Zjednoczonych notował 
14.6 punktu, 3.2 zbiórki i 1.7 
asysty na mecz. Wystąpił także 
w dwóch meczach kwalifikacji 
do Ligi Mistrzów oraz fazie 
grupowej Europe Cup. Zaliczył 
jeszcze epizod w Kolumbii, 
gdzie zagrał w dwóch meczach 
w barwach Caribbean Storm.

Swoją karierę w sezonie 
2021/2022 wznowi w GTK.  
– Słyszałem wiele dobrego o tej 
drużynie. To młody, ale ambit-
ny i profesjonalnie poukładany 
klub, który w odpowiedni sposób 
potrafi zadbać o zawodników 
zarówno na parkiecie, jak i poza 
nim – przyznaje Williams, który 
do Polski przyjeżdża w określo-

nym celu. – Chcę wygrywać, wy-
grywać i jeszcze raz wygrywać! 
Wiem, że polska liga jest dobrze 
zorganizowana i gra w niej 
sporo ciekawych zespołów oraz 
jest kilku bardzo dobrych szko-
leniowców. Rozmawiałem także 
z trenerem Witką i wiem, czego 
będzie ode mnie oczekiwał – do-
daje. Nowy gliwicki zawodnik 
w swojej dotychczasowej karie-
rze cechował się przede wszyst-
kim bardzo dobrą skutecznością 
w rzutach z dystansu. – Jestem 
typem strzelca, ale potrafię też 
grać w defensywie. Zawsze sta-
ram się wykonywać to, co jest 
potrzebne drużynie, by wygrać 
– zapewnia Williams.   
 (GTK/kik)

z orlando do Gliwic

pod koniec sierpnia będziemy gościć w Gliwicach 
przyszłe gwiazdy polskiej siatkówki. 27. wielki 
Finał ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiat-
kówce im. Marka Kisiela o puchar KiNder Joy 
of moving zostanie rozegrany 26-28 sierpnia 
w arenie Gliwice!
Wielki Finał Ogólnopolskich Mi-
strzostw w Minisiatkówce im. 
Marka Kisiela o Puchar KINDER 
Joy of moving po wielu latach 
zmienia swoją lokalizację i zawita 
do Areny Gliwice.

Przez trzy dni o tytuł mistrza 
w kategorii „2”, „3”, „4” dziew-
cząt i chłopców rywalizować będą 
192 zespoły z całego kraju, które 
pomyślnie ukończyły rozgrywki na 
etapie Turniejów Miejskich, Elimi-
nacji Wojewódzkich oraz Finałów 
Wojewódzkich. Do sierpniowego 
Wielkiego Finału awans uzyskały 
po dwie drużyny z każdego woje-
wództwa w danej kategorii.

– Przepiękna i nowoczesna 
Arena Gliwice to jeden z najno-
wocześniejszych i największych 
tego typu obiektów w Polsce, 
a na Śląsku nie ma sobie rów-
nych. Cieszy nas, że 27. edycja 

Wielkiego Finału KINDER Joy 
of moving odbędzie się wła-
śnie w tym wielofunkcyjnym 
obiekcie sportowym. Wspólnie 
z naszym partnerem Ferrero 
Polska Commercial oraz Ślą-
skim Związkiem Piłki Siatkowej, 
dołożymy wszelkich starań, aby 
turniej przebiegł w pozytywnej 
atmosferze, dostarczył uczestni-
kom wiele radości i wspomnień, 
które zapamiętają na długie lata 
– powiedział Jacek Sęk, sekretarz 
generalny Polskiego Związku Piłki 
Siatkowej.

W zawodach 26-28 sierpnia 
udział wezmą finaliści tegorocz-
nych rozgrywek KINDER Joy of 
moving w kategorii „2”, „3”, „4” 
dziewcząt i chłopców. Łącznie 
o medale walczyć będzie 892 
młodych adeptów siatkówki z ca-
łej Polski, których poprowadzi 
192 trenerów.   (mf)

przy kawie o bezpieczeństwie? Jak najbardziej! 
26 sierpnia w Centrum 3.0 – Gliwickim ośrodku 
działań społecznych odbędzie się otwarte spo-
tkanie szkoleniowe.

Przy ul. Studziennej 6 seniorzy 
poznają między innymi swoje 
prawa konsumenckie. Opowie 
o nich Miejski Rzecznik Kon-
sumentów. W Centrum 3.0 
będzie także mowa o zmianach 
w przepisach ruchu drogowe-
go, a także o bezpieczeństwie 
starszych gliwiczan, na których 
często zastawiają sidła oszuści. 

O sposobach działania naciąga-
czy opowiedzą funkcjonariusze 
Komendy Miejskiej Policji.

Spotkanie dla seniorów w Cen-
trum 3.0 rozpocznie się 26 sierp-
nia o godz. 9.00. Potrwa do około 
godz. 12.00. Wstęp wolny, nie 
trzeba się wcześniej zapisywać.  
 (mm)

ważne  
dla seniorów

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 sobotę 21 sierpnia między 
godz. 15.00 a 19.00, staną 
w strefie kulturalno-edukacyjnej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy Arenie Gliwice (w ramach 
wydarzenia Summer Arena). 
W niedzielę 22 sierpnia między 
godz. 14.00 a 17.00 będą wi-

doczne na festynie rodzinnym 
w Łabędach, przy skateparku na 
skwerze przy ul. Narutowicza. 
Przyjdźcie koniecznie!

Zapowiedzi kolejnych spotkań 
warto szukać na stronach gliwi-
ce.eu i gliwice2040.gliwice.eu, 

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

gliwice.eu
gliwice.eu
gliwice2040.gliwice.eu
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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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Przyjdź do siedziby Rady Dzielnicy Bojków, zbieg ulic Łanowej  
i Rolników, 21 sierpnia br. 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 
Bojków – 21 sierpnia br. w godzinach 8.00–13.00.
Na placu przy siedzibie Rady Dzielnicy Bojków w Gliwicach, u zbiegu ulic 
Łanowej i Rolników, 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.

oferty pracykomunikaty

Klienci urzędu miejskiego w Gliwicach 
większość opłat administracyjnych 
mogą regulować bez wychodzenia 
z domu. Dzięki systemowi e-Płatności 
Blue media mają do dyspozycji szyb-
kie płatności (mtransfer, Pekao24 czy 
płacę z iPKo), płatności online kartą 
płatniczą (VisA, VisA Electron, ma-
stercard i maestro) oraz BliK. 

Opłaty dokonywane są za pośrednictwem 
formularza ogólnego dostępnego pod adre-
sem gliwice.oplatyurzedowe.pl oraz w Wirtualnym Biurze obsługi um, przy poszczególnych 
kartach usług (bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi).

zapłać online  
w Wirtualnym Biurze obsługi

numer naboru 3/2021
Dyrektor zakładu Gospodarki mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale sprzedaży,  
w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem 

lokali będących własnością Miasta Gliwice.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane ksero-

kopią dyplomu),
• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nie-

ruchomościami (DzU z 2020 r., poz. 1990), o wła-
sności lokali (DzU z 2021 r., poz. 1048), Kodeksu 
cywilnego (DzU z 2020 r., poz. 1740),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz ko-

rzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzędowych, 
• umiejętność pracy w zespole,
• znajomość topografii miasta Gliwice.
cechy charakteru:
• systematyczność, komunikatywność, sumienność.
informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, II lub 

III piętrze siedziby Zakładu Gospodarki Mieszka-
niowej, pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy 
dobowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje konieczność wyj-
ścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych,
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (ksero-

kopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opublikowany na 

stronie internetowej Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej – www.zgm-gliwice.pl w zakładce praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicz-
nych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności 
prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wy-

rokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestęp-
stwa skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie 
postępowanie karne,

• przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku pu-
blikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moje-
go imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania 
w przypadku podjęcia decyzji o zatrudnieniu 
w wyniku przeprowadzonego naboru, zgodnie 
z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych.

oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być 
sporządzone w języku polskim w formie umożliwia-
jącej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym mogą zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać 
w zamkniętych kopertach oznaczonych numerem 
naboru 3/2021, w biurze podawczym Zakładu Go-
spodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 
12, 44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 
do 26 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej po terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, 
w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc 
pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia testów mery-
torycznych: 31 sierpnia 2021 r. godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o ter-
minie testu merytorycznego.
inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwi-

cach jest dostępny na stronie internetowej www.
zgm-gliwice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do 
testów merytorycznych wyłącznie kandydatów, 
których dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi 
formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze (wykaz 
kandydatów spełniających wymagania formalne 
zostanie zamieszczony w BIP oraz na stronie in-
ternetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane (osoby zaintere-
sowane zwrotem dokumentów mogą je odebrać 
w ZGM, zgłaszając się osobiście, nieodebrane do-
kumenty po trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu),

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia 
testów merytorycznych odpowiednia informa-
cja zostanie  umieszczona w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM, zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych – publi-
kacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe kandydata zatrudnionego w wyni-
ku przeprowadzonego naboru,

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym 
datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaź-
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jed-
nostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o którym mowa wyżej, jest mniejszy niż 
6%, kandydat chcący skorzystać z uprawnienia 
pierwszeństwa w zatrudnieniu, składa wraz 
z wymaganymi dokumentami kopię dokumentu 
potwierdzającego niepełnosprawność.

------------------------------------------------------------------------
informacja szczegółowa o ochronie danych osobowych zbie-
ranych przez zakład Gospodarki mieszkaniowej w Gliwicach 
w związku z realizacją zadań ustawowych 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez 
dyrektora. W sprawach związanych z ochroną danych 
można kontaktować się z inspektorem ochrony danych 
korespondencją e-mail pod adresem: iod@zgm.gliwice.
eu lub w formie pisemnej na adres Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, 44-100 
Gliwice), wskazując formę w jakiej oczekują Państwo 
odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji 
procesu rekrutacji pracowników do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy  
z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z 21 listopa-
da 2008 r. o pracownikach samorządowych. W przypadku 
podania danych osobowych wykraczających poza zakres 
wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą 
przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Podanie 
dodatkowych danych jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu 
do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowa-
nia, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne 
z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają 
Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie da-
nych wykraczających poza wymagania określone w ogło-
szeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody 
powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie 
zgody na przetwarzanie danych. Każda osoba, której da-
ne dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi na 
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do 
organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dane oso-
bowe będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie 
ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwal-
nym i archiwach.

6. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca 
zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidual-
nych przypadkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wyma-
ganiami 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 945/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. DzU z 2021 r., poz. 247 z późn. 
zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na 
sesji Rady Miasta Gliwice 15 lipca 2021 r. został 
uchwalony:

miejscowy plan zagospodarowania  
przestrzennego miasta Gliwice  
dla obszaru położonego przy  

ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej uchwałą 
numer XXViii/577/2021.

miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego został opublikowany 23 lipca 2021 r. 
w Dzienniku urzędowym Województwa śląskie-
go, poz. 5062 i wejdzie w życie 23 sierpnia 2021 r.
Z tekstem planu można się zapoznać na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego bip.gliwice.eu 
w zakładce: 
Rada Miasta / Uchwały Rady Miasta – akty prawa 
miejscowego.
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 
ww. ustawy i podsumowanie, o którym mowa 
w art. 55 ust. 3, dostępne są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (zakładka Planowanie przestrzen-
ne \ Ogłoszenia i komunikaty) oraz w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach w Wydziale Planowania 
Przestrzennego, ul. Jasna 31A, 44-100 Gliwice, 
w pokoju nr 211.

preZyDent  
miaSta GLiWice

oGŁaSZa

zarząd Budynków miejskich 
i towarzystwo Budownictwa 

społecznego w Gliwicach,  
ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówienia publicznego  
w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na

budowę budynku mieszkalnego wraz z parkingiem 
podziemnym przy ul. Kujawskiej, samotnej, Górnej, 
św. Jacka w Gliwicach w ramach etapu iii realizacji 

zabudowy mieszkaniowej.
termin składania ofert: 26 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 26 sierpnia 2021 r. o godz. 9.15

szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonego 
postępowania: miniportal.uzp.gov.pl oraz na stronie  

internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl 

zarząd Przedsiębiorstwa Remontów 
ulic i mostów sA 
rozważa zakup:

1. samochodu zeroemisyjnego 
(elektrycznego) dostawczego 6-7-osobowego typu 

FuRGon – Dmc do 3,5 t.
2. samochodu zeroemisyjnego (elektrycznego) 

dostawczego 6-7-osobowego z zabudową 
skrzyniową z plandeką – Dmc do 3,5 t.

W związku z powyższym zapraszamy do kontaktu i składania ofert.
Wszelkich informacji udziela dyrektor ds. logistyki, nr tel. 32/270-40-03, 
wew. 140.
Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: jskiba@pruim.
gliwice.pl.
termin składania ofert: 26 sierpnia 2021 r.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA zastrzega sobie prawo 
wyboru najkorzystniejszej oferty.

http://spis.gov.pl
http://turystyka.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.bip.gliwice.eu/
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
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oGŁoszEniA
oferty pracy

nr naboru: zDm-KP.110.1.19.2021 
zarząd Dróg miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu 
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji 

dróg, w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych,

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

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

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

5. prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem in-
westycji w postaci dowodu księgo-
wego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT,

6. wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie,

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

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

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

1. Wymagania niezbędne:
1.1. wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynierii lądowej, 

1.2. co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej,

1.3. pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

1.4. prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
2.1. mile widziane uprawnienia budowla-

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

2.2. znajomość zakresu działalności sta-
tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach,

2.3. znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót,

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

2.5. umiejętność redagowania pism 
urzędowych,

2.6. umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku:
4.1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice,

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

4.3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy,

4.4. zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji,

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

4.6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

naboru,
5.2. życiorys,
5.3. kwestionariusz osobowy,
5.4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifi-
kacje i staż pracy,

5.5. formularz oświadczeń.
uWAGA – wszystkie potrzebne 

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

gliwice.eu/ w zakładce nABoRY.
oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 3 września 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 rozpatrywa-
ne. W chwili złożenia dokumentów apli-
kacyjnych kandydat otrzymuje numer 
referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowiązany 
jest (po otwarciu ofert, tj. od następne-
go dnia roboczego po terminie składa-
nia dokumentów) do uzyskania informa-
cji o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
6 września 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
8 września 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. 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%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z doku-
mentami, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

6.4. 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.

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

6.6. 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.

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

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

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

magazynier – operator 
suwnicy

miejsce pracy: Gliwice
zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy 

z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru 

z magazynu zgodnie z obowiązującymi 
procedurami,

• kontrola stanu faktycznego dostarczo-
nych towarów,

• przeprowadzanie okresowych inwen-
taryzacji powierzonego towaru,

• kontrola sprzętu i oprzyrządowania 
stosowanego przy przeładunkach 
wyrobów i towarów pod względem 
uszkodzeń oraz dokonywanie zgłoszeń 
stwierdzonych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidło-
wości przełożonemu.

twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków wi-

dłowych – mile widziane,
• preferowane doświadczenie w pracy 

w magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmia-

nowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne 

nastawienie.
nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od ponad 
30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie (3800 – 4000 zł 
brutto/mies.) + premia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Fundu-

szu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;

• praca w nowoczesnym magazynie 
z wykorzystaniem wysokiej jakości 
sprzętu.

Osoby zainteresowane zapraszamy do 
wysyłania CV na adres e-mail: rekruta-
cja@scl.com.pl lub kontakt telefoniczny 
– 608-525-440.
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce Kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych) zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę two-
ich danych osobowych zawartych w zgło-
szeniu rekrutacyjnym w celu prowadze-
nia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
do przetwarzania twoich danych osobo-
wych znajdziesz tutaj: https://scl.com.pl/
spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

 

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.

● przedstawiciel handlowy 
wykształcenie min. średnie; doświadczenie 
zawodowe mile widziane; prawo jazdy kat. B; 
zakres obowiązków: realizacja planów sprze-
dażowych na powierzonym obszarze (tj. woj. 
lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie), 
pozyskiwanie nowych klientów oraz opieka 
nad dotychczasowymi klientami – budowanie 
własnej sieci sprzedaży, promowanie pro-
duktów firmy, przygotowywanie prezentacji 
i ofert handlowych, a także terminowych 
raportów z przebiegu wykonywanej pracy, 
wdrażanie i nadzór nad realizacją działań 
marketingowych na swoim obszarze dzia-
łania, dbanie o pozytywny wizerunek firmy; 
jedna zmiana; miejsce pracy: teren Polski;

● pracownik biurowy w dziale   
   materiałów 

wykształcenie: brak wymagań; znajomość 
języka angielskiego w stopniu komunikatyw-

nym; zakres obowiązków: pomoc w zakresie 
planowania produkcji i zakupów materiałów, 
przygotowywanie planów zamówień materia-
łów niezbędnych do procesu produkcyjnego, 
pomoc w zarządzaniu wewnętrzną logistyką 
przedsiębiorstwa, dbanie o wewnętrzne 
zaopatrzenie i przepływ materiałów, pro-
wadzenie ewidencji dostaw materiałów, 
kontrola terminowości dostawy z kierowcą, 
przygotowywanie raportów i zestawień na 
potrzeby wewnętrznej logistyki przedsiębior-
stwa; jedna zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● nauczyciel przedszkola 
wykształcenie wyższe pedagogiczne z za-
kresu wychowania przedszkolnego oraz oli-
gofrenopedagogiki; doświadczenie w pracy 
z dziećmi; kwalifikacje – terapia pedagogiczna 
lub pedagogika terapeutyczna; umiejętność 
nawiązania kontaktu z dzieckiem niepełno-
sprawnym; zakres obowiązków: prowadzenie 
zajęć terapeutycznych w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, prowadze-
nie dokumentacji zajęć, opieka nad dziećmi 
niepełnosprawnymi; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● kasjer – sprzedawca 
osoba z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności, wykształcenie min. zawodowe; 
umiejętność pracy w zespole; zakres obowiąz-
ków: obsługa klienta, przyjmowanie dostaw, 
sprawdzanie dat przydatności, sporządzanie 
zamówień, dbanie o czystość sklepu; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice – Łabędy;

● operator ładowarki 
wykształcenie zawodowe/średnie; doświad-
czenie zawodowe; uprawnienia zawodowe; 
wykonywanie specjalistycznych i pomocni-
czych prac na budowie, kontrola stanu tech-
nicznego maszyny; trzy zmiany, miejsce pracy: 
Gliwice i miasta ościenne.

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach
Oferty z 12 sierpnia 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 na adres: Urząd Miejski 

w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice 
(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 

niepełnosprawności.
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 
(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.

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach  
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

zARzĄD BuDYnKÓW miEJsKicH ii toWARzYstWo BuDoWnictWA 
sPoŁEcznEGo sp. z o.o. w Gliwicach

oFERtA PRAcY nA stAnoWisKo 

insPEKtoRA Ds. tEcHnicznYcH
miejsce pracy: Gliwice, ul. Dzie-
wanny 2.
Wymiar etatu : 1,0.
zakres obowiązków:
• bieżąca kontrola stanu technicz-

nego budynków;
• sporządzanie protokołów z prze-

prowadzonych kontroli;
• przyjmowanie oraz rejestro-

wanie zgłoszeń awaryjnych 
w sprawach uszkodzeń, usterek, 
wadliwego działania urządzeń 
i instalacji oraz elementów bu-
dynków;

• zlecanie napraw i remontów 
wynikających ze zgłoszeń;

• prowadzenie książek obiek-
tów budowlanych dla każdego 
obiektu oraz kompletowanie 
dokumentów dotyczących 
obiektów budowlanych w za-
kresie ustalonym w obowią-
zujących przepisach prawa 
budowlanego i przepisach 
wykonawczych;

• sprawowanie nadzoru tech-
nicznego nad wykonywanymi 
pracami remontowymi i kon-
serwacyjnymi;

• udział w komisjach powykonaw-
czych prac remontowych;

• samodzielne rozwiązywanie 
problemów technicznych;

• obsługa korespondencji doty-
czącej bieżącej obsługi miesz-
kańców;

• bieżąca współpraca z przedsta-
wicielami wspólnot mieszka-
niowych;

• przekazywanie i odbiór lokali 
mieszkalnych, użytkowych i ga-
rażowych;

• sporządzanie kart stanu tech-
nicznego przekazywanych lokali.

Wymagania:
• wykształcenie średnie budow-

lane lub wyższe budowlane,
• doświadczenie w pracy związa-

nej z administrowaniem nieru-
chomościami, 

• co najmniej 3-letnie doświad-
czenie w budownictwie,

• bardzo dobra znajomość 
oprogramowania MS Office,

• znajomość przepisów z zakre-
su prawa budowlanego oraz 
umiejętność stosowania ich 
w praktyce,

• umiejętność pracy w zespole,
• odporność na stres,
• łatwość nawiązywania kon-

taktów z ludźmi. 

Kandydatom oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wy-

miarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• pełne wsparcie doświadczone-

go zespołu,
• szkolenia umożliwiające rozwój 

pracowników.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys.
termin i miejsce składania doku-
mentów 
Dokumenty aplikacyjne należy 
składać do 31 sierpnia 2021 r:
• za pośrednictwem poczty na 

adres: Zarząd Budynków Miej-
skich II Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Sp. z o.o., 
ul. Warszawska 35B, 44-100 
Gliwice, pok. 406,

• drogą elektroniczną na adres 
e-mail: kadry@tbs2.pl.

W przypadku złożenia dokumentów 
drogą elektroniczną należy podpi-
sać dokumenty, wykonać ich skan 
lub zdjęcie i dołączyć do e-maila.
Zastrzegamy sobie prawo do odpo-
wiedzi jedynie na wybrane oferty 
pracy. Informujemy, że skontaktu-
jemy się z wybranymi kandydata-
mi. Złożonych ofert nie odsyłamy.
Prosimy o zamieszczenie klauzu-
li: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz.1000).”.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 
32/300-00-48.

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
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oGŁoszEniA
nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności:
• niezabudowanej części nieruchomo-

ści objętej księgą wieczystą nr Gl1G/ 
00078992/4, ograniczonej do działki  
nr 144, obręb Kuźnica, położonej w Gliwi-
cach 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 
nieruchomości: 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 pra-
wa własności części nieruchomości obejmującej:
• zabudowaną działkę nr 24/3, obręb 

zalew czechowice, o powierzchni 
0,1166 ha, użytek Bi – inne tereny za-
budowane, KW Gl1G/00013292/4, po-
łożonej przy ul. ziemięcickiej 20.

termin przetargu: 7 września 2021 r., godz. 10.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*

cena wywoławcza nieruchomości: 250 920,00 zł
Cena nieruchomości jest ceną brutto, zwolnienie z podatku 
VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106). 
Wadium: 25 100,00 zł
minimalne postąpienie: 2510,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.
------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonej geodezyj-
nie jako:
• dz. nr 398, obręb Kolej, położonej na 

zachód od ul. Gdańskiej w Gliwicach, 
stanowiącej własność miasta Gliwice, 
pow. gruntu 0,0286 ha, użytek B – te-
reny mieszkaniowe, dla której prowa-
dzona 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.

termin przetargu: 7 września 2021 r., godz. 13.00
miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto:  
69 900,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie  
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 7000,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 września 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 przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu miejskiego w Gliwicach,  

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

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja 
o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na stronie internetowej 
bip.gliwice.eu w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby 
licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce 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 stro-
nie internetowej urzędu miejskiego  
w Gliwicach (gliwice.eu) zostały poda-
ne 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 137/2021 do 31 sierpnia 2021 r.,
• wykaz nr 118/2021 do 31 sierpnia 2021 r.;
przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące 
własność miasta Gliwice:
• wykaz nr 120/2021 do 27 sierpnia 2021 r.,
• wykaz nr 121/2021 do 27 sierpnia 2021 r., 
• wykaz nr 122/2021 do 27 sierpnia 2021 r., 
• wykaz nr 123/2021 do 27 sierpnia 2021 r.,
• wykaz nr 124/2021 do 27 sierpnia 2021 r.,
• wykaz nr 129/2021 do 27 sierpnia 2021 r., 
• wykaz nr 135/2021 do 27 sierpnia 2021 r.,
• wykaz nr 136/2021 do 27 sierpnia 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

        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 160 m2. Możliwość wynajęcia ca-
łego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimaty-
zacją. Dostępny parking. Teren jest ogro-

dzony, ochraniany oraz monitorowany 
telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.

Dojazd Drogową Trasą Średnico-
wą, 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

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta miasta Gliwice,  
których organizatorem jest zakład Gospodarki mieszkaniowej

ul. KRÓloWEJ JADWiGi 10, lokal 
nr 5, i piętro, pow. 75,00 m2, 2 po-
koje, kuchnia, spiżarka, przedpokój 
oraz pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
191 100,00 zł
termin oględzin: 26 sierpnia 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 23 sierpnia 
2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15,  
tel. 32/339-29-82.
Wadium: 19 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. JAsiŃsKiEGo 16, lokal nr 5, 
i piętro, pow. 27,58 m2 + piwnica: 
2,47 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
85 900,00 zł
termin oględzin: 2 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 
2021 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
Wadium: 8600,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. lotniKÓW 40, lokal nr 3, 
i piętro, pow. 57,38 m2 + piwnica:  
4,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 
9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 
170 200,00 zł
termin oględzin: 3 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-

symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 
2021 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 
32/339-29-92.
Wadium: 17 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. śWiĘtoJAŃsKA 25, lokal nr 4, 
i piętro, pow. 60,53 m2 + piwnica: 
26,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 
11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 
187 700,00 zł
termin oględzin: 2 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 
2021 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/444-29-16.
Wadium: 18 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. FloRiAŃsKA 22, lokal nr 1, 
parter, pow. 54,59 m2 + piwnica:  
13,51 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, przedpokój, lokal do generalne-
go remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
198 400,00 zł
termin oględzin: 9 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 6 września 
2021 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/444-29-16.
Wadium: 19 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. śWiĘtoJAŃsKA 21, lokal nr 8, 
i piętro, pow. 24,10 m2 + piwnica: 
6,66 m2, 1 pokój z aneksem kuchen-
nym, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu

termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 
9.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
84 000,00 zł
termin oględzin: 10 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 7 września 
2021 r. z ROM 4, ul. Dziewanny 2, telefon: 
32/444-29-16.
Wadium: 8400,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. stRzElcÓW BYtomsKicH 38, 
lokal nr 9, iV piętro, pow. 69,40 m2  
+ piwnica: 2,52 m2, 4 pokoje, kuch-
nia, łazienka, Wc, przedpokój, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
215 900,00 zł
termin oględzin: 9 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 6 września 
2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 
32/234-22-89.
Wadium: 21 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. KŁoDnicKA 13, lokal nr 2, 
parter, pow. 64,13 m2 + piwnica:  
6,15 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
z Wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 
11.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
215 100,00 zł
termin oględzin: 10 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 7 września 
2021 r. z ROM2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 21 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. GWiAzDY PolARnEJ 54, lokal 
nr V, parter, pow. 15,93 m2, 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 
9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
36 300,00 zł
termin oględzin: 27 sierpnia 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 24 sierpnia 
2021 r. z ROM 10, ul. Jagiellonki 9, telefon: 
32/234-22-89.
Wadium: 3700,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. nA PiAsKu 3, lokal nr iii, parter, 
pow. 156,43 m2, 2 pomieszczenia 
oraz antresola nieujęta w po-
wierzchni lokalu, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 
9.45
cena wywoławcza nieruchomości:  
377 500,00 zł
termin oględzin: 27 sierpnia 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 24 sierpnia 
2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 37 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. nAsYP 4A, lokal nr i, parter, 
pow. 48,39 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 
11.15
cena wywoławcza nieruchomości:  
135 800,00 zł
termin oględzin: 25 sierpnia 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 23 sierpnia 
2021 r. z ROM 2, Oddział 1 ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 13 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. moniuszKi 10, lokal nr i, iV pię-
tro, pow. 33,54 m2, 2 pomieszcze-
nia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
57 300,00 zł
termin oględzin: 25 sierpnia 2021r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami prosimy kontaktować się do  
23 sierpnia 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 5800,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. RYnEK 2, lokal nr iii, i piętro, 
pow. 91,08 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
352 100,00 zł
termin oględzin: 26 sierpnia 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą 
maksymalnie 2 osoby (bez osób postron-
nych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami prosimy kontaktować się do  
23 sierpnia 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, 
telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 35 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. PoDlEsiE 1, garaż nr 2, parter, 
pow. 6,64 m2 (h<2,20 m), 1 po-
mieszczenie, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 
10.30
cena wywoławcza nieruchomości:  
11 900,00 zł
termin oględzin: 3 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 
2021 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 
32/231-02-71.
Wadium: 1200,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. DuBois 6, lokal nr ii, parter, 
pow. 44,74 m2, 2 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu

termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 
112 500,00 zł
termin oględzin: 2 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 
2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 11 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. DuBois 8, lokal nr ii, parter, 
pow. 27,75 m2, 1 pomieszczenie, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 
12.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
70 200,00 zł
termin oględzin: 9 września 2021 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą mak-
symalnie 2 osoby (bez osób postronnych). 
W celu ustalenia dokładnej godziny z minu-
tami prosimy kontaktować się do 6 września 
2021 r. z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, 
telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 7100,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. WYszYŃsKiEGo 14D, lokal 
nr V, piwnica, parter, i piętro, pow. 
1147,79 m2, piwnica: 22 pomiesz-
czenia, 6 korytarzy, 1 pomieszczenie 
sanitarne i Wc, parter: 9 pomiesz-
czeń, 9 korytarzy, 1 pomiesz-
czenie sanitarne, 6 Wc, i piętro:  
4 pomieszczenia, 3 korytarze, sala 
główna, 3 Wc, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 11 października 2021 r., 
godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości:  
2 282 900,00 zł
termin oględzin: 27 sierpnia 2021 r.  
i 22 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu usta-
lenia dokładnej godziny z minutami prosimy 
kontaktować się odpowiednio do 24 sierpnia 
2021 r. i 20 września 2021 r. z ROM 1, ul. Kłod-
nicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 114 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

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

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

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

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

że w budynku zakładu Gospo-
darki mieszkaniowej w Gli-
wicach przy placu inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane 
do publicznej wiadomości nw. 
wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nie-
ruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 332–333, 419/2021,422/2021, 

433/2021, 436/2021, 440/2021, 
443/2021, 448/2021, 457/2021, 
456/2021 – do 30 sierpnia 2021 r.

• nr 366/2021, 453/2021, 458/2021, 
460/2021, 467/2021, 476/2021, 
477/2021 – do 1 września 2021 r.

Niniejsze wykazy dostępne są  
pod adresem: 
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-za-
rz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
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Student Politechniki Śląskiej reprezentantem Polski w Szybowcowych Mistrzostwach Świata

zaszczep się w Gliwicach!

Więcej informacji na stronie
szpital4.gliwice.pl

7 dni w tygodniu
bezpiecznie
sprawnie

Punkt szczepień
na lodowisku tafla

zaprasza!

zadbaj o bezpieczeństwo
swoje i innych!

https://szpital4.gliwice.pl/

