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Arena Gliwice

TSA – mocne zakończenie Summer Areny!
Zapadł wieczór, a wraz z nim
dopadła nas gorączka sobotniej
nocy, czyli CHEMIA – mocne, supportowe brzmienie. Nietuzinkowy
styl, ostry wokal i zaraźliwa energia okazały się idealnym trailerem hardrockowego widowiska.
4 września zapisał się na Areno-

wych kartach historii – wybitny
koncert legendy polskiej (i nie
tylko!) sceny muzycznej spowodował niemałe poruszenie wśród
fanów – działo się! Prawdziwe
emocje, silna wola, kawał historii
i nieśmiertelne hity, które znają
wszyscy – tak wyglądała ostat-

fot. materiały Areny Gliwice

Tanecznie, koncertowo, rozrywkowo, sportowo i nie zapominajmy, że smacznie – to
było lato pełne bardzo pozytywnych emocji. Summer Arena wypełniła się radością
po same brzegi i stała się wakacyjnym sercem Gliwic. Za nami naprawdę tęgie zakończenie sezonu – na deskach Summer Areny wystąpiło legendarne TSA!
nia plenerowa noc tego roku.
40 lat historii chłonęliśmy nie
tylko muzycznie, TSA dało wiele
więcej. Fani zespołu mogli spotkać się ze swoimi idolami, zanurzyć się we wspomnieniach, obejrzeć archiwalne zdjęcia, odkryć
nieznane fakty z życia zespołu

fot. materiały Areny Gliwice

i stanąć oko w oko z muzycznymi
tytanami. Inauguracyjny koncert
TSA Dream Team 40 Tour wprowadził do Areny Gliwice potężną
falę wrażeń, od wzruszeń po
ekscytację – emocje towarzyszą
nam do dziś, a w sercach wciąż
rozbrzmiewa „Marsz Wilków”
i „Trzy zapałki”. Ostatecznym
dowodem na to, że TSA to nasze
dobro narodowe, jest jego wpływ
na integrację międzypokoleniową
– pod sceną bawili się zarówno
koncertowi wyjadacze, jak również zafascynowana brzmieniem
klasyków młodzież. Zaspokojona
muzycznie publiczność bawiła się
wspólnie na rockowym afterparty, które oprawiło The Hybrid
Conspiracy.

Koncerty największych gwiazd
polskiej muzyki, weekendy
z Miejską Biblioteką Publiczną
w Gliwicach, spotkania autorskie
z mistrzami słowa, warsztaty taneczne z KS 3arte, Letnie Grand
Prix Areny Gliwice, Remondis
Streetball Challenge, niezliczona
ilość karaoke i after party, tysiące
wszamanych burgerów w strefie
gastro, dłuuugie godziny spędzone na leżaczkach pod palemkami
– to tylko cząstka tego, czym jest
Summer Arena. Najważniejszym
składnikiem tego miejsca jesteście wy. To było doskonałe lato
– dziękujemy, że byliście z nami.
Do zobaczenia za rok!


Klaudia Kras / Arena Gliwice

Freestyle Heroes w Arenie Gliwice!
Już w najbliższą sobotę spotkamy się na jedynym takim show w Polsce. Panie, panowie, przed wami niezapomniane wrażenia i potężny skok
adrenaliny, których nie omieszkają Wam zafundować Freestyle Heroes. Startujemy o siedemnastej z Pit Party, o 19 wjeżdża danie główne –
Duża Arena, doskonałe warunki i wielogodzinna walka wyczynowców. Z czym? Z grawitacją!
dyscypliny moto, snowmobile,
sześć dyscyplin extreme, tickboard, trzy wielkie lądowania czy

rozpęd na wysokość dziesięciu
metrów. Co was czeka? Prawdziwy ogień! I nie, to nie jest

przenośnia. Swoim Fire Show
oczarują was Psycho Dolls, niebezpiecznie urzekające kobiety,

fot. materiały Areny Gliwice

Kim są Freestyle Heroes? To mistrzowie w swoim fachu – najlepsi, starannie wyselekcjonowani
zawodnicy z Polski i Europy. Wydarzenia takie jak sobotnie to dla
nich doskonała okazja do przekraczania barier i podejmowania nowych wyzwań. Projekt Freestyle
Heroes został oparty na formule
dwóch drużyn rywalizujących ze
sobą na ewolucje i ekstremalne
triki. Young Freeks vs Old School
Rockers to batalia młodych wyczynowców oraz tych bardziej
doświadczonych zawodników.
Pierwsza edycja show odbyła się
w Arenie Gliwice – zadecydowaliście wtedy, że pierwsze wydanie pozostanie remisowym. Jak
będzie w tym roku? Pewne jest
jedno – to wy zadecydujecie, kto
wygra!
Blisko dwudziestu pięciu światowej klasy zawodników – w tym
zdobywcy medali na Xgames, trzy
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którym ogień nie jest straszny!
Ale to nie wszystko – gorącej
atmosfery dopełni dziewięć
ekstremalnych dyscyplin, których
areną będzie powietrze, pokazy
pirotechniczne i festiwal świateł,
oszałamiające efekty sceniczne
oraz głośny dopping tysięcy
amatorów sportów ekstremalnych i doskonałej zabawy. Mało?
Zapraszamy na Pit Party, które
szczęśliwie nie ma nic wspólnego z rozliczaniem podatku. To
niepowtarzalna możliwość na
spotkanie z wszystkimi zawodnikami Freestyle Heroes i udziału
w prezentacji maszyn, które będą
gwiazdami podniebnego show.
Jeśli jesteście głodni ekstremalnych widowisk i niezapomnianych
wrażeń – mamy przepis, który
zaspokoi ten apetyt. Bilety dostępne na eventim.pl.


Klaudia Kras / Arena Gliwice

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

Marka nad markami

Siedmiu gliwickich reprezentantów zostało uhonorowanych 4 września podczas gali rozdania nagród XII edycji Konkursu „Marka-Śląskie” organizowanego przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach. „Marką-Śląskie”
docenia się ludzi, firmy i instytucje tworzące pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą, przyczyniające się
do rozwoju i budowania tożsamości regionalnej Śląska.

Gliwiccy reprezentanci doczekali się 3 nagród i 4 wyróżnień.
W gronie nagrodzonych znaleźli
się: Przemysław Gliklich, prezes
zarządu Szpitala Miejskiego nr 4
w Gliwicach (kategoria Zdrowie),
Marina Gliwice (kat. Turystyka
i Rekreacja) oraz Towarzystwo

roku m.in. politechniczne
Centrum Kształcenia Kadr
Lotnictwa Cywilnego Europy
Środkowo-Wschodniej, którego
Akademicki Ośrodek Szkolenia
Lotniczego działa na lotnisku
w Gliwicach. Osobowością
Roku został natomiast dr Janusz Michałek, prezes zarządu
Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

fot. M. Buksa

Gospodarzem dorocznej gali
RIPH w Arenie Gliwice był Wiktor
Pawlik, prezes Izby, który wraz
z prezydentem Gliwic Adamem
Neumannem wręczał nagrody
laureatom w 12 kategoriach
(Gospodarka; Nauka; Kultura;
Dziedzictwo Kulturowe Regionu; Sport; Turystyka i Rekreacja;
Produkt; Usługa; Zdrowie; Organizacje Pozarządowe; Media;
Osobowość Roku). Przyznano
także „SuperMarkę-Śląskie” –
nagrodę specjalną.

Pomocy Dzieciom i Młodzieży
z Cukrzycą (kat. Organizacje Pozarządowe). Wyróżnienia trafiły
do spółek EMT-Systems (kat. Gospodarka) oraz Infotower Busi-

ness Solutions (kat. Produkt – za
Infokomunikator, czyli innowacyjny system przyzywowy dla branży
medycznej), a także – w kategorii
Organizacje Pozarządowe – do

GTW i Śląskiego Stowarzyszenia
Chorych na SM „Sezam”.
Warto dodać, że „SuperMarkąŚląskie” uhonorowano w tym

Organizatorami Konkursu „Marka-Śląskie” byli: Regionalna Izba
Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, TVP3
Katowice, Radio Katowice oraz
Dziennik Zachodni. Oprawę
wydarzenia zapewnili artyści
Opery Śląskiej w Bytomiu i Big
Silesian Band.

(kik)

Jak spisują się gliwiczanie?

Do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań pozostały 3 tygodnie – akcja zakończy się
30 września. Gminne Biuro Spisowe w Gliwicach przypomina, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a podstawową formą realizacji tego obowiązku jest tzw. samospis. Wystarczy wejść na stronę internetową
spis.gov.pl i odpowiedzieć na pytania, co zajmie 10–15 minut.
Uzupełniającymi formami spisu są: telefon od rachmistrza,
który może zadzwonić tylko
z numeru: 22/828-88-88 lub
22/279-99-99, spisanie się
przez infolinię (można zadzwonić pod numer 22/279-99-99
i postępować zgodnie z informacjami), a także tzw. wywiad
bezpośredni przeprowadzany
przez rachmistrza spisowego
w miejscu zamieszkania.
Według stanu na 31 sierpnia
spisanych zostało 57,62%
mieszkańców Gliwic, z których:
• 41,88% wybrało tzw. samospis poprzez stronę internetową;
• 14,99% zostało spisanych
przez rachmistrzów spisowych lub przez infolinię;
• 0,75% zostało spisanych
w wyniku bezpośredniej
wizyty rachmistrza w mieszkaniu.

Na mapce obok publikujemy dane dotyczące przebiegu spisu w poszczególnych
dzielnicach miasta.
Aktualnie na terenie Gliwic prace
spisowe prowadzi tylko 39 rachmistrzów spisowych. Oznacza
to, że możliwości spisania przez
rachmistrza spisowego w drodze

wywiadu telefonicznego lub
wywiadu przeprowadzanego
w mieszkaniu są bardzo ograniczone. Dziennie (dane za ostatni
tydzień) rachmistrzowie spisywali
telefonicznie 311 osób, a w miejscu zamieszkania 66 osób.
Gminne Biuro Spisowe przypomina jednocześnie, że:
• w holu budynku Urzędu
Miejskiego – wejście od
strony skweru Doncaster – od
poniedziałku do piątku, w godzinach urzędowania dyżur
pełni rachmistrz spisowy;
• w każdą sobotę w godz.
8.30–13.30 w ramach tzw.
spisowych sobót w budynku Urzędu Miejskiego
czynne będą stanowiska, na
których będzie można zostać
spisanym przez rachmistrza.
Najbliższa taka akcja już 11
września – do UM będzie
można wejść od strony ul.
Wyszyńskiego.
Podstawowe informacje, które
są niezbędne do spisania, to
znajomość numeru PESEL – swojego i pozostałych domowników,
metraż mieszkania, rodzaj tytułu
prawnego do zajmowanego
mieszkania, sposób ogrzewania.


Gminne Biuro Spisowe

Szczegółowe informacje na temat spisu będą zamieszczane w kolejnych wydaniach MSI
i na stronach internetowych gliwice.eu lub bip.gliwice.eu/nsp2021.
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edukacja

Podwójna inauguracja

– Witamy nowy rok szkolny we
wspaniałym, nowoczesnym
obiekcie, który został sfinansowany z miejskiego budżetu.
Mamy wspaniałych dyrektorów
i nauczycieli, którzy świetnie
dali sobie radę z nauką zdalną
w czasie pandemii i są dobrze
przygotowani do nowego roku
szkolnego. Mamy też wspaniałą
młodzież, która uzyskuje imponujące wyniki w nauce. Jesteśmy
zatem przygotowani do nauki
w formie stacjonarnej i choć
mamy wszyscy obawy, czy tak
naprawdę będzie, życzę Państwu
i przede wszystkim uczniom, by
ten rok szkolny obył się bez zakłóceń – mówił podczas inauguracji
roku szkolnego 2021/2022 prezydent Gliwic Adam Neumann.
W uroczystej inauguracji roku
szkolnego udział wziął również
przewodniczący Rady Miasta Marek Pszonak i wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa.

otrzymali: Zuzanna Antosik, która
będzie pełnić funkcję dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 9, Małgorzata Bałuta, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2, Iwona
Drozd, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Mariola Gajek-Czapla,
dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii, Iwona Grządkowska,
dyrektor Zespołu Szkół Łączności,
Joanna Grzybowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 4, Dorota Iwanek, dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 14, Mariola Jugowiec, dyrektor
Zespołu Przedszkoli Miejskich nr
2, Wojciech Kijewski, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 11, Joanna Łomnicka-Łakomy, dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 15, Joanna Sokołowska-Czarnecka, dyrektor Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego nr 16, Aneta
Paździor, dyrektor IV Liceum
Ogólnokształcącego, Aleksandra Wachtarczyk-Wielkopolan,
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 i Mariola Bucher,
dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 13.

I LO zajmuje czołowe
miejsce w rankingach
najlepszych szkół w kraju, a uczniowie osiągają
świetne wyniki w nauce,
zdobywają laury olimpijskie i wygrywają turnieje
naukowe na poziomie
wojewódzkim i centralnym.

Według kryteriów Rankingu
Perspektywy 2021, I Liceum
Ogólnokształcące Dwujęzyczne
im. E. Dembowskiego w Gliwicach jest najlepszym gliwickim
liceum, zajmuje 9 miejsce wśród
śląskich liceów, 61 w Rankingu
Szkół Olimpijskich i 90 wśród
najlepszych liceów w Polsce. I LO,
jako jedyne w naszym mieście
i pierwsze w regionie liceum publiczne, prowadzi program matury
międzynarodowej (International
Baccalaureate), z językiem angielskim jako wykładowym. Oferuje
też nauczanie dwujęzyczne dla
wszystkich swoich oddziałów.

Nowa hala została wybudowana w miejscu wchodzącego w skład kompleksu
szkolnego wolnostojącego

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

Po minionym, trudnym roku
szkolnym, który w większości
upłynął na nauczaniu zdalnym,
do szkół wrócili nauczyciele
i 20 563 uczniów. W szkolnych
ławach „podstawówek” zasiadło
1 536 pierwszoklasistów, naukę
w szkołach średnich rozpoczęło
1 802 uczniów. Mamy też nowych
przedszkolaków – od 1 września
dumnie do przedszkoli miejskich
wędruje 5 247 maluszków. Nieprzypadkowo inauguracja roku
szkolnego 2021/22 odbyła się
w I LO – przy I Liceum Ogólnokształcącym powstała nowa
hala sportowa, nowy trzypiętrowy budynek dydaktyczny
oraz kompleks boisk ze sztuczną
nawierzchnią. Teren wokół szkoły
został gruntownie zmodernizowany. Łączny koszt sfinansowanej
z budżetu miasta inwestycji wyniósł ponad 23 mln zł.

fot. Unsplash

Oficjalna miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. E.
Dembowskiego, przy ul. Zimnej Wody. Pierwszy dzwonek obwieścił też otwarcie nowoczesnej hali sportowej
przy I LO. W oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022 wziął udział prezydent Gliwic Adam Neumann
i jego zastępczyni Ewa Weber. Podczas uroczystości prezydent Gliwic podziękował dyrektorom odchodzącym na
emeryturę, wręczył też nominacje dyrektorom rozpoczynającym 1 września nową kadencję.

budynku przy ul. Konarskiego. Mieści się w niej sala do gier

zespołowych, z trybunami na 150
osób, a także zaplecze – szatnie
i magazyn na sprzęt sportowy.
Obiekt mierzy około 13 metrów
wysokości. Od strony Politechniki Śląskiej, na trzech piętrach
zlokalizowano sale dydaktyczne
o łącznej powierzchni ponad
2 tys. m2. Znajdują się tam nowoczesne pracownie: biologiczne,
chemiczne i fizyczne oraz 3 sale
wykładowe. Uczniowie gliwickiej
„jedynki” będą mieli do dyspozycji
mocną bazę dydaktyczno-sportową. Teren pomiędzy nowym
obiektem a głównym budynkiem
szkoły także zmienił swoje oblicze.
Zmodernizowane zostały parking
i zieleniec oraz powstała wiata
rowerowa.
(mf)

Prezydent wręczył też nominacje
dyrektorom rozpoczynającym
1 września nową kadencję. Nominacje i powierzenia funkcji
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fot. Z. Daniec

Podczas uroczystości prezydent
Gliwic podziękował dyrektorom
odchodzącym na emeryturę:
Danucie Jamińskiej z ZSP nr
10, Krzysztofowi Szczęśniakowi
z ZSŁ, Bożenie Kobierskiej z PM
nr 18, Wandzie Chmielarz z IV
LO, Jolancie Mach z ZSP nr 9
i Grażynie Świerczyńskiej z SP
nr 11 oraz Dorocie Krasińskiej
z PM nr 22, która skończyła pełnić
długoletnią funkcję dyrektora po
połączeniu przedszkola w zespół.
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z miasta

Nowy skwer zaprasza!

Otwarto bramę przy ul. Rybnickiej, w parkowej scenerii przy odrestaurowanej dawnej Willi Neumanna zabrzmiały znane melodie
z bajek Disneya w wykonaniu artystów Teatru „WIT-WIT”, równocześnie zainaugurowano długofalową akcję sadzenia drzew
związaną z tworzeniem nowych, zielonych przestrzeni miejskich. Wraz z początkiem roku szkolnego gliwiczanie zyskali nowy
zieleniec – miejsce na chwilę relaksu, leżakowanie czy zabawę. Można z niego korzystać codziennie od godziny 7.00 do 21.00.

– Niezwykle cieszy mnie to symboliczne przekazanie zieleńca
mieszkańcom. W Gliwicach dotrzymujemy słowa. Kiedy PWiK

głównie od liczby odbiorców
regulujących płatności w PWiK,
którzy zdecydują się zrezygnować
z faktur papierowych na rzecz
dokumentów elektronicznych.

fot. Krzeminskifoto.com

Renowacją zieleńca przy ul.
Rybnickiej 27 zajęło się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Miejska spółka postanowiła
w niewielkim stopniu ingerować
w ukształtowanie terenu o powierzchni 6800 m2, zachowując
zacienione miejsca, stosując
naturalne materiały oraz dbając
o dobrą retencję wody. Stare
drzewa otoczono troską, poddając je zabiegom pielęgnacyjnym,
urządzono też spory trawnik. Konieczna była rekultywacja gruntu,
a największe wyzwanie stanowiło usunięcie grubej betonowej
warstwy o powierzchni 1600 m2.
Zastąpiła ją zieleń. Całość dopełniły różnego rodzaju siedziska.
Stworzono w efekcie piękne miejsce na chwilę relaksu w miejskiej
dżungli. Oczywiście nie zapomniano o czworonogach, umieszczając
odpowiedni kosz na śmieci.

Gliwice przejmowało ten teren
od Politechniki Śląskiej, ówczesny
prezes – śp. Henryk Błażusiak –
obiecał udostępnić tę przestrzeń.
Tak też się stało. Niech zieleniec
służy gliwiczanom i cieszy wszystkich użytkowników – podkreślał
podczas uroczystego otwarcia prezydent Gliwic Adam Neumann.

W ramach wydarzenia symbolicznie zainaugurowano nową akcję
„Zazieleniamy Gliwice”. Ideą
nadrzędną jest sadzenie drzew,
a akcja ma obejmować działania
związane z tworzeniem nowych,
zielonych przestrzeni miejskich.
Pierwsze okazy wkopywali na zieleńcu przy Rybnickiej prezydent

Gliwic Adam Neumann, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Adam Ciekański oraz
Przemysław Hojnowski, przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy
Sikornik. Lokalizacje kolejnych
nasadzeń mają być wybierane
przy współpracy z radami dzielnic, a liczba drzew zależeć będzie

– Akcja jest bezpośrednio związana z kampanią „Zamień fakturę
papierową na elektroniczną”.
Chcemy zachęcać naszych odbiorców do rezygnacji z papierowych
faktur na rzecz dokumentów
elektronicznych. Ponadto powstałe w ten sposób oszczędności
przeznaczymy w części na zakup
drzew, które chcielibyśmy sadzić
w różnych dzielnicach – wyjaśniał Adam Ciekański, prezes
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji.
Miejsce nasadzeń na zieleńcu
przy ul. Rybnickiej nie jest przypadkowe. Wybrano teren bliżej
ulicy, aby drzewa tworzyły naturalną barierę ochronną między
parkiem a drogą oraz tłumiły hałas. Posadzono dęby szypułkowe.

(kik)

DecydujMY razem!
Do 15 września trwa głosowanie na projekty zaproponowane do
realizacji w 2022 roku w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 175 zadań, w tym 165
dzielnicowych oraz 10 ogólnomiejskich.

W procedurze głosowania Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego
może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gliwic. Można zagłosować na JEDEN wybrany projekt
ogólnomiejski i JEDEN wybrany
projekt dzielnicowy. Wykaz
projektów zakwalifikowanych do
głosowania zamieszczony jest na
stronie Gliwice.eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Można
tam również znaleźć kwoty dla
dzielnic oraz informacje o liczbie
głosów umożliwiającej udział
dzielnic w tzw. puli dla aktywnych, a także listę wszystkich
złożonych wniosków, zawierającą
informacje o zgłoszonych projektach wraz ze skanami wniosków.

do godz. 20.00. Jeden adres
e-mail może zostać wykorzystany do udziału w głosowaniu
przez jednego uprawnionego.
W celu ułatwienia głosowania
elektronicznego wprowadzone
zostały stanowiska do oddawania głosów w wybranych filiach
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gliwicach. Stanowiska są
dostępne dla mieszkańców
zgodnie z godzinami otwarcia
filii wskazanymi na stronie
internetowej www.biblioteka.
gliwice.pl.

GŁOSOWANIE
W FORMIE
ELEKTRONICZNEJ



Głos można oddać na elektronicznych formularzach, dostępnych na stronie internetowej
Gbo.gliwice.eu do 15 września

GŁOSOWANIE
W FORMIE
PAPIEROWEJ
Papierowe formularze do głosowania są dostępne:
do pobrania i wydruku na
stronie internetowej Gliwice.eu pod hasłem „Gliwicki
Budżet Obywatelski”;
w Urzędzie Miejskim
w Gliwicach, w punkcie
informacji w holu Biura Obsługi Interesantów przy ul.





Zwycięstwa 21 oraz w filii
przy ul. Jasnej 31A;
w Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej
21 oraz ul. Studziennej 6.

Głos w formie papierowej można
oddać, wrzucając wypełniony
i podpisany formularz do oznakowanych urn w holu Biura
Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Gliwicach przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii UM
przy ul. Jasnej 31A, w siedzibach
Centrum 3.0 Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych przy ul.
Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej
21 oraz ul. Studziennej 6 w godzinach urzędowania. Można
także przesłać wypełniony
formularz na adres Centrum
3.0 – ul. Zwycięstwa 1, 44-100
Gliwice (o fakcie oddania głosu
w terminie decyduje data jego
doręczenia przez operatora
pocztowego do siedziby Centrum
3.0). W przypadku osób, którym
rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia oddanie głosu – można
zagłosować za pośrednictwem
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konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Interesantów UM przy ul. Zwycięstwa
21, w godzinach urzędowania (za
okazaniem dokumentu potwierdzającego dane osobowe).

KIEDY WYNIKI?
Podczas ustalania wyników
głosowania będą brane pod
uwagę projekty, które uzyskały
poparcie co najmniej 30 głosujących w przypadku projektów

dzielnicowych oraz 500 głosujących – w przypadku projektów
ogólnomiejskich. Lista zadań,
które zostaną zrealizowane
w 2022 r., zostanie opublikowana do 15 października.
W trakcie całego głosowania na
stronie internetowej Gliwice.eu
w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski jest na bieżąco udostępniana aktualna liczba głosów oddanych na poszczególne
zadania. 
(GODS / ap)
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AktualnoŚci

Przyszłość Łabędzkich Pól

W Łabędach trwa dyskusja na temat przyszłego przeznaczenia Łabędzkich Pól. Obowiązujące studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako dopuszczalny kierunek przeznaczenia
wskazuje na południowej części tego terenu działalność usługową oraz lokalizację obiektów służących
celom publicznym. Miasto chce poszerzyć ten katalog o działalność produkcyjną. Proponowane przez nie
zmiany wywołały niepokój części mieszkańców dzielnicy. 30 sierpnia w Centrum Sportowo-Kulturalnym
„Łabędź” informacje na temat toczącej się tzw. procedury planistycznej przekazała zainteresowanym łabędzianom Aleksandra Wysocka, wiceprezydent Gliwic odpowiedzialna m.in. za politykę przestrzenną.
– Pomysł na zagospodarowanie
obszaru Łabędzkich Pól pod działalność produkcyjno-usługową
wynika z ich położenia bezpośrednio w sąsiedztwie terenów
funkcjonującej strefy ekonomicznej oraz terenów inwestycyjnych
w Rudzińcu. Byłoby to z pewnością atrakcyjne miejsce dla inwestorów, również ze względu na
bliskość DK88, a w konsekwencji
autostrad A1 i A4. Oczywiście
potencjalny inwestor musiałby
zapewnić odpowiednią ochronę
sąsiadujących terenów mieszkaniowych oraz przebudować
istniejący układ komunikacyjny
– mówi Aleksandra Wysocka.
– Teren ten nie należy do miasta,
ale poprzez studium uwarunkowań oraz plan zagospodarowania
przestrzennego możemy sprawić,
by mógł być w przyszłości wykorzystany z jak największą korzyścią dla Gliwic. Nowi inwestorzy
to nowe miejsca pracy i kolejne
wpływy podatkowe do miejskiego
budżetu. Choć aktualnie bezrobocie jest niskie, a stan miejskich
finansów jest dobry, nie możemy
zakładać, że tak będzie również
w przyszłości. Samorządy borykają
się z coraz większymi obciążeniami dla ich budżetów, a kryzysy na
rynku pracy są niestety zjawiskiem
cyklicznym – dodaje zastępczyni
prezydenta Gliwic.
Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w skrócie nazywanego „Łabędy Zachód – etap I”
i projektem zmiany fragmentu „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice” rozpoczęły się 25 marca br.
podjęciem przez Radę Miasta
uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia tych dokumentów. Publiczne wyłożenie
miało miejsce w lipcu, 27 lipca
odbyła się dyskusja publiczna,
natomiast uwagi można było
składać do 11 sierpnia w przypadku mpzp, a do 18 sierpnia
w przypadku studium.

6

W spotkaniu w CSK Łabędź wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy.

Do obu projektów wpłynęło kilkaset
uwag
Zapowiadane podczas dyskusji
publicznej spotkanie dotyczące
omówienia sposobu rozpatrzenia złożonych przez mieszkańców
uwag, przed ich ostatecznym
rozpatrzeniem przez Prezydenta
Miasta, odbyło się w sierpniu,
w CSK „Łabędź”. Wzięły w nim
udział wiceprezydent Aleksandra
Wysocka oraz Iwona Pylypenko-Wilk, naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego
UM, członkowie Rady Dzielnicy
oraz kilkudziesięciu mieszkańców Łabęd. – Dziękuję Radzie
Dzielnicy za zorganizowanie tego
spotkania i dziękuję Państwu
za tak aktywny udział w tych
procedurach. Przedstawimy informacje na temat ich dalszego
przebiegu i decyzje, jakie już
zapadły w tej sprawie – mówiła
zastępczyni prezydenta Gliwic.

Szczegóły przedstawiła zgromadzonym Iwona Pylypenko-Wilk.
– Do 11 sierpnia 2021 r. wpłynęło łącznie 901 uwag do projektu
planu. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta wszystkie uwagi,
w sumie 162, które dotyczyły
kwestii zawieszenia prac nad
procedurą planistyczną dotyczącą projektu planu, zostały
rozpatrzone pozytywnie, co
oznacza, że prace nad tym projektem zostały wstrzymane – relacjonowała naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego.
W dyskusji ponownie wybrzmiały obawy o negatywny wpływ
kolejnych zakładów przemysłowych na pobliską zabudowę
mieszkaniową. Mieszkańcy podnosili temat możliwego spadku
cen nieruchomości, smogu
świetlnego oraz aspekty środowiskowe – zaburzenia przewietrzania miasta czy potencjalne
naruszenie korytarzy przelotu
ptactwa wodnego, w tym łabędzi oraz gęsi gęgaw.

Wstrzymanie
prac nad
zmianą planu
zagospodarowania nie
oznacza, że
w przyszłości
przemysłu na
Łabędzkich
Polach nie
będzie
Ostateczne decyzje co do kierunków rozwoju obszaru Łabędzkich
Pól jeszcze nie zapadły, trwa szczegółowe analizowanie ponad 700
uwag, które wpłynęły do projektu
zmian w studium. Po zakończeniu
analiz planowane jest kolejne spotkanie z mieszkańcami, na którym
omówiony zostanie sposób rozpatrzenia uwag.
– Mimo emocji, jakie temat budzi wśród mieszkańców, uważam
że to dobrze, że takie rozmowy
prowadzimy właśnie w ramach

procedury planistycznej. Studium i plan to najmocniejsze
narzędzia, jakimi dysponują samorządy, dobrze jeśli mieszkańcy
się nimi interesują oraz biorą
aktywny udział w ich przygotowaniu. To pozwala ograniczać
konflikty na etapie powstawania
nowych inwestycji – mówi Aleksandra Wysocka.
– W Gliwicach od zawsze jesteśmy otwarci na nowe inwestycje.
Dzięki sile naszej lokalnej gospodarki możemy jednak stawiać
przedsiębiorcom twarde warunki. Nowe obszary przemysłu,
jakie w przyszłości mogą pojawić
się w mieście, nie powinny pogarszać poziomu życia mieszkańców, nadmiernie obciążać
układu komunikacyjnego czy pogarszać stanu środowiska naturalnego. W ramach planowania
przestrzennego chcemy godzić
te sprawy z potrzebą dalszego
rozwoju miasta, korzystnego
dla wszystkich mieszkańców –
dodaje.
(UM)
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z miasta

ŚSM na prostej
Przypomnijmy, że w 2019 r.
w wyniku działań nadzorczych
podjętych przez ówczesnego zastępcę prezydenta Gliwic Adama Neumana odwołano zarząd
Śląskiej Sieci Metropolitalnej.
Spółka popadła w kłopoty po
fiasku starań o dofinansowanie unijne na Centrum Usług
Wspólnych, mające być formą
samorządowej platformy świadczącej usługi elektroniczne
i miejscem zajmującym się cyfryzacją szeroko rozumianych
zasobów. Ówczesny zarząd
zaciągnął na ten cel wielomilionową pożyczkę.

fot. materiały ŚSM Gliwice

Działaniami naprawczymi
w Śląskiej Sieci Metropolitalnej zajęła się niezwłocznie
nowa prezes ŚSM Ewa Weber,
obecna wiceprezydent Gliwic.
Najpierw przeprowadziła analizę stanu spółki, finansów,
sytuacji prawnej, kontraktów,
dostawców i zatrudnienia,
następnie zajęła się ograniczeniem kosztów funkcjonowania oraz negocjacjami z pożyczkodawcą korzystniejszych
warunków spłaty pożyczki.
Zmieniła też strukturę organizacyjną Sieci i zracjonalizowała
koszty działalności. Doprowadziła do korekty sprawozdania finansowego za 2018 r.,
w wyniku czego ujawniono
ponad 7-milionową, skumulowaną stratę. Złożyła także
doniesienia o podejrzeniu

ŚSM zarządza systemem monitoringu miejskiego, jest też m.in.
dostawcą usług reklamowych na wielkoformatowych ekranach LED...
popełnienia przestępstwa do
organów ścigania.

Dzięki działaniom naprawczym i wdrożonym
mechanizmom controllingowym sytuacja finansowa spółki poprawiła
się. Mieszkańcy mogą
być pewni jakości świadczonych przez nią usług.
Wspomniany sprzęt IT jest
obecnie wykorzystywany w ramach usług i rozwiązań Data
Center (takich jak archiwizacja
danych, tworzenie kopii zapasowych, prowadzenie miej-

skiej chmury dla wewnętrznej
wymiany danych, utrzymanie
stron www oraz serwerów
pocztowych i zarządzanie domenami internetowymi, ochrona przed cyberatakami), świadczonych przez Sieć na rzecz
m.in. Urzędu Miejskiego w Gliwicach, miejskich placówek
oświatowych (m.in. Zespołu
Przedszkoli Miejskich nr 1 czy
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11) oraz pozostałych
jednostek budżetowych (np.
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej). Takie podejście przyczynia się do wzrostu poziomu
bezpieczeństwa IT i optymalizacji kosztów w skali miasta,
zaś w niedalekiej przyszłości
powoli na wykorzystywanie
infrastruktury teleinformatycznej w 100%, zgodnie z celami
statutowymi ŚSM.

Wraz ze spłaceniem
przez Śląską Sieć Metropolitalną wielomilionowej pożyczki, wygasła zabezpieczająca ją
hipoteka, ustanowiona
przed 5 laty na miejskich
działkach. Wniosek o jej
wykreślenie z ksiąg wieczystych został złożony
przez miasto do Sądu
Rejonowego pod koniec
sierpnia.

...jest też dostawcą usług
Data Center, oferując np. bezpieczne przechowywanie danych.

– Otwiera to nowy rozdział
funkcjonowania Śląskiej Sieci
Metropolitalnej. Nadal toczy się
postępowanie mające wskazać
i odpowiednio ukarać osoby
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winne sytuacji, w jakiej znalazła
się spółka. Najistotniejsze jest
jednak to, że zmiany wprowadzone w toku działań naprawczych, w tym wprowadzone
mechanizmy controllingowe,
są konsekwentnie realizowane
i skuteczne, przyczyniając się do
systematycznej poprawy jakości naszych usług – podkreśla
Agnieszka Olbrycht-Banach,
prezes zarządu Śląskiej Sieci
Metropolitalnej.
Komunalna spółka, w której
miasto posiada 100% udziałów,
od lat zarządza siecią szerokopasmową w Gliwicach, dzięki
której dostarczane są usługi
telekomunikacyjne (ŚSM jest
operatorem telefonii stacjonarnej VOIP zapewniającej
łączność jednostek miejskich)
oraz Internet. Podczas pandemii dzięki ŚSM Urząd Miejski
i jednostki organizacyjne mogły
nieprzerwanie świadczyć usługi dla mieszkańców, choć duża
część ich pracowników musiała
pracować zdalnie.
Sieć szerokopasmowa jest
w Gliwicach na bieżąco rozbudowywana i modernizowana,
dzięki czemu m.in. przybywa
punktów Hot-Spot w mieście.
W 2020 r. światłowód został
położony na terenie przyległym do Palmiarni Miejskiej,
w rejonie od ul. Chorzowskiej
do Cmentarnej, od ul. Okrężnej
do Bojkowskiej (wzdłuż nowo
powstałego odcinka obwodnicy
południowej) oraz w Wilczym
Gardle. Ponadto uruchomiono
nowe szafy z serwerami przy
ul. Spacerowej i Wrocławskiej,
przygotowano przyłącza sieci

fot. P. Tekień / ŚSM Gliwice

Przygotowane i realizowane przez nowe władze Śląskiej Sieci Metropolitalnej gruntowne działania
naprawcze przynoszą efekty. Dzięki nim miejska spółka zamknęła miniony rok na plusie, z wynikiem
finansowym w wysokości ponad 341 tys. zł, spłaciła także całkowicie 28-milionowe zobowiązania zaciągnięte na zakup sprzętu IT.

światłowodowej i zintegrowano
je z systemem punktów Hot-Spot uruchomionych w ramach
unijnego projektu WiFi4EU.
Zmodernizowano też punkty
Hot-Spot na Rynku, przy tężni
solankowej i na placu zabaw
przy ul. Dzionkarzy.

Spółka pełni ważną rolę
w procesie zapewnienia
bezpieczeństwa gliwiczanom.
ŚSM oferuje miejskim jednostkom organizacyjnym pakiet
usług Data Center, w tym m.in.
standaryzację teleinformatyki
i bezpieczne przechowywanie
danych, zarządza systemem
monitoringu miejskiego i integruje monitoring miejski
z drogowym, administrowanym
przez Zarząd Dróg Miejskich.
W ramach realizacji zadań wynikających z Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2020 spółka
rozbudowała miejski monitoring wizyjny na terenie dzielnicy
Wilcze Gardło o 3 punkty kamerowe. Inwestycją własną spółki
było wybudowanie monitoringu
w parku Chrobrego. W lokalizacjach podlegających pod MZUK
(cmentarze, OW Czechowice)
ŚSM zainstalowała systemy monitoringu obiektowego. Spójny
system monitoringu jest dużym
wsparciem w pracy miejskich
służb – obraz przekazywany jest
do Centrum Ratownictwa Gliwice, Straży Miejskiej, Komendy
Miejskiej Policji w Gliwicach
oraz wszystkich komisariatów.


(kik)
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kultura

PalmJazz daje nam możliwości!

Jazz daje nam możliwości! My dajemy możliwość jazzowi!
Patrzymy na rzeczywistość wokół, raz jest ciekawa, raz mniej.
Kiedy tę rzeczywistość przesłaniamy filtrem jazzu, ma jaskrawe, żywe, piękne barwy. Właśnie w ten sposób chcemy Wam
pokolorować rzeczywistość tej jesieni.
30 września w Centrum Kultury Jazovia wystartuje dwunasta edycja PalmJazz Festival,
która udowodni, jak ważny i potrzebny jest
nam wszystkim koncertowy kontakt. – W ramach kilkunastu koncertów na żywo zagrają
artyści ze świata, Europy i Polski. Mówimy
o czołówce artystycznej, muzykach, których
twórczość musi być co najmniej znakomita.
Takie mamy założenie i tego się trzymamy
– zachęcają organizatorzy.
Wystąpią między innymi Dave Douglas, Trygve Seim & Frode Haltli, Nils Peter Molvaer

Quartet, a także przedstawiciele polskiej
sceny na czele z Leszkiem Możdżerem,
Marcinem Wasilewskim w składzie trio,
Moniką Borzym. PalmJazz będzie też okazją
do spotkania z jazzującymi aktorami – Janem
Nowickim i Robertem Więckiewiczem – przy
akompaniamencie świetnych muzyków.
Kulminacją będzie koncert AUKSO – Orkiestry
Kameralnej Miasta Tychy, który 16 października zamknie ramy festiwalu. Szczegółowy
harmonogram festiwalu można znaleźć na
stronie www.palmjazz.pl. 
(mat. org.)

Literacka jesień z biblioteką
Rozpoczęła się literacka jesień, czyli czwarta odsłona „Haczyka – gliwickich spotkań literackich”,
na które zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach!
Chcesz oderwać się od wszystkiego i wyruszyć w podróż do
miejsca, w którym przeżyjesz
wielką przygodę? Nie zawsze
można po prostu spakować plecak i wyjechać. Wtedy z pomocą
przychodzi książka, dzięki której
możesz odwiedzić najdalsze
zakątki świata i to bez wychodzenia z domu! Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą
podróże – w szerokim kontekście
literackim i artystycznym.
Przez cały wrzesień w Bibliotece
Centralnej przy ul. Kościuszki 17
oglądać można interaktywną
wystawę prac Natalii Uryniuk,
pt. „Balticarium”.
Filet, rekin, wieloryb – to
zwierzęta Morza Bałtyckiego.
Zdziwieni? A co, jeśli jest to
najczęstsza odpowiedź dzieci na
pytanie o zwierzęta mieszkające
w Bałtyku? Natalia Uryniuk, artystka i doktorantka Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku,
łączy świat sztuki ze światem
nauki. W celu rozbudzenia w nas

odpowiedzialności za Morze
Bałtyckie, stworzyła międzynarodowy projekt edukacyjny
w 9 językach – Balticarium.com.
Jej 4 książki o Bałtyku, wystawy
i wykłady dookoła świata odmieniają standardowe postrzeganie
edukacji ekologicznej i skłaniają do
ochrony środowiska morskiego.
Na wystawie są prezentowane
ilustracje z książki „Skok przez
Bałtyk”, wydanej przez wydaw-

nictwo Widnokrąg w 2021 roku
oraz z książki „Balticarium”
wydanej przez wydawnictwo
Wytwórnia w 2019 roku.

11 września odbędą się rodzin-

ne warsztaty artystyczne, które
poprowadzi Natalia Uryniuk.
Warsztaty podzielone są na dwie
grupy:
 dzieci w wieku od 3 do 6
lat z rodzicami stworzą

podwodny świat w dużym
formacie.
Przy pomocy farb i dużych
pędzli wspólnie wykonają
zwierzęta Bałtyku w skali
makro.
 dzieci w wieku od 7 do 9 lat
będą miały okazję do wykonania proekologicznych grafik na płóciennych torbach.

w Bibliotece Centralnej MBP
w Gliwicach, ul. Kościuszki 17.

Liczba miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odebrania

Liczba miejsc ograniczona.
W związku z uczestnictwem
w wydarzeniu w czasie obowiązywania stanu epidemii wymagane będzie złożenie pisemnego
oświadczenia.Spotkanie będzie
transmitowane na żywo na
Facebooku Miejskiej Biblioteki
w Gliwicach (www.facebook.
com/MBPGliwice).

16 września o godz. 18.00

zapraszamy na spotkanie z Mirosławem Wlekłym, reporterem
autorem biografii Tony’ego Halika
oraz książki dla dzieci „Przygoda
dzika Toniego Halika”. Spotkanie
poprowadzi Agnieszka Włoka.

Daj się porwać w podróż literackim szlakiem z Miejską Biblioteką
Publiczną w Gliwicach!  (MBP)
Działania zostały dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach
objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.

8
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kultura

Gliwiczanin w gronie
finalistów nagrody „Nike”
Zbigniew Rokita, pochodzący z Gliwic pisarz i reporter, zakwalifikował się do finału Nagrody Literackiej „Nike” 2021. Książka „Kajś.
Opowieść o Górnym Śląsku” walczy o tytuł najlepszej książki roku
z sześcioma innymi pozycjami.
„Kajś” opowiada o Górnym Śląsku, na którym
autor się wychowywał i na który wrócił, żeby
napisać tę książkę. – O swoich korzeniach
wiedziałem mało. Nie wierzyłem, że na Śląsku
przed wojną odbyła się jakakolwiek historia.
Moi antenaci byli jakby z innej planety, nosili
jakieś niemożliwe imiona: Urban, Reinhold,
Lieselotte – mówi Zbigniew Rokita. Ale „Kajś” to
nie tylko opowieść o tym, co minęło, o wielkiej
historii i małych codziennych sprawach, ale też
spojrzenie na Śląsk współczesny. Pisarz przechodzi od rodzaju rodzinnej sagi do reportażu.
Warto sięgnąć po „Kajś” nie tylko z okazji obchodzonych rocznic kolejnych powstań śląskich
– to książka i dla „hanysów”, i dla „goroli”.

Zbigniew Rokita

W nadchodzący weekend zapraszamy na gliwicką odsłonę Industriady, festiwal Jazz w Ruinach
i Noc Teatrów Metropolii. Warto zajrzeć też do
Cechowni na koncert Zagi. Kulturalny weekend
w Gliwicach – czas start!

 Od

Zbigniew Rokita pochodzi z Gliwic. „Kajś” jest jego
drugą książką. Wcześniej napisał książkę reporterską „Królowie strzelców. Piłka w cieniu imperium”.
Obie pozycje ukazały się w wydawnictwie Czarne.
Rokita pisze także do gazet, między innymi „Tygodnika Powszechnego”, „Polityki” i „Dziennika
Gazety Prawnej”. Specjalizuje się w problematyce
Europy Wschodniej i Górnego Śląska.

fot. wydawnictwo Czarne

Nagroda Literacka „Nike” jest przyznawana
najlepszej książce roku, bez względu na gatunek literacki. Wcześniej zdobywali ją tacy
autorzy, jak Czesław Miłosz, Olga Tokarczuk
czy – w ubiegłym roku – Radek Rak. W ścisłym
finale tegorocznej nagrody znalazło się siedem
książek. Zdobywcę Nike poznamy 3 października. Jury w 25. jubileuszowej edycji nagrody
„Nike” przewodniczy Inga Iwasiów.
(mm)

Namalują Gliwice

 10 i 11 września na miłośników

fot. A. Witwicki / materiały organizatora

Wystawa poplenerowa, 2020 r.

Od 13 do 22 września w Gliwicach będziemy gościć polskich i zagranicznych plastyków, którzy w przestrzeni naszego miasta będą
malować obrazy. XII Międzynarodowy Plener Malarski „Moje
Miasto” Gliwice 2021 zbliża się wielkimi krokami.
– Po raz dwunasty Gliwice gościć będą artystów z Armenii, Białorusi, Gruzji, Litwy, Ukrainy
i Polski, którzy przez dziesięć dni malować
będą Gliwice – takie, jakie są i tak, jak je
widzą – mówi Anna Zawisza-Kubicka, prezes
Gliwicko-Zabrzańskiego ZPAP-u, który świętuje
w tym roku 15-lecie działalności.

Prace wykonane podczas pleneru „Moje Miasto”
będzie można obejrzeć od 4 listopada w Centrum
3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych
(ul. Studzienna 6). Wydarzenie zorganizował
Okręg Gliwicko-Zabrzański ZPAP-u przy finansowym wsparciu Miasta Gliwice i pod patronatem
prezydenta Gliwic Adama Neumanna.
(mm)
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piątku 10 września do
niedzieli 12 września w kinie
studyjnym Amok (ul. Dolnych
Wałów 3) będzie odbywać się
Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity. 10
września zostaną wyświetlone
dwa filmy dokumentalne:
„Najpiękniejszy chłopiec na
świecie” K. Lindström i K. Petri (godz. 18.30) i „Gorbaczow.
Raj” w reżyserii W. Manskiego (godz. 20.15). W sobotę
11 września w programie jest
„Tańcząca z rekinami” S. Aitken (godz. 18.30) i inspirowany
pandemią koronawirusa „Polaków portret własny” w reżyserii J. Drobczyńskiego, M.
Białoruskiego i R. Rawłuszewicza (godz. 20.15). W niedzielę
o godz. 16.45 rozpocznie się
„Śledztwo w domu spokojnej
starości” M. Alberdi, a o godz.
18.30 Weekend z Festiwalem
MDAG zakończy się filmem
„Stambuł bez smyczy” w reżyserii E. Lo.
jazzu czekają fantastyczne koncerty w Hali Modeli GZUT (ul.
Pola 7–13). W ramach festiwalu Jazz w Ruinach w piątek
zagrają Jakub Mizeracki Trio
(godz. 19.00) i Piotr Schmidt
Quartet (godz. 21.00). W sobotę 11 września wystąpią:
Zespół Jazzowy PSM w Gliwicach (godz. 17.30), Gabriel
Niedziela Quartet feat. Marcin Kaletka (godz. 19.00) i Judyta Pisarczyk Quartet (godz.
21.00).

są częścią festiwalu „Haczyk –
gliwickie spotkania literackie”.

 11 września na Szlaku Zabyt-

ków Techniki w województwie
śląskim odbędzie się Industriada. W Gliwicach szykujemy dla
was steampunkowe atrakcje
przy Radiostacji (ul. Tarnogórska 129, od godz. 12.00). Warto zajrzeć także do Oddziału
Odlewnictwa Artystycznego
w Nowych Gliwicach (ul. Bojkowska 37). Pełen program dla
całego województwa można
znaleźć na stronie internetowej industriada.pl.

 Przed

nami wrześniowa
Gliwicka Gra Rodzinna
(11 września) i Gliwicki Rajd
Przygodowy 360 Stopni
(12 września)! Informacje
o zapisach można znaleźć na
stronie Gliwice.eu.

 W Teatrze Miejskim w Gliwi-

cach (ul. Nowy Świat 55–57)
najważniejszym weekendowym wydarzeniem będzie
przypadająca 11 września
Noc Teatrów Metropolii.
Na godz. 15.00 zaplanowano
spektakl „Dzieci z Bullerbyn”
w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego, a o godz. 19.00
rozpocznie się „Ożenek”
w reżyserii Pawła Aignera.

 W Cechowni (Nowe Gliwice,

ul. Bojkowska 35a) 11 września
o godz. 20.00 wystąpi Zagi.
Warto zajrzeć do nowego, kulturalnego miejsca!

 W sobotę o godz. 9.00 i 11.00  W Centrum 3.0 – Gliwickim
w Bibliotece Centralnej (ul.
Kościuszki 17) rozpoczną się
warsztaty artystyczne „Balticarium”. Niby wakacje już za
nami, a my – dzięki sztuce –
wrócimy nad morze! Warsztaty

Ośrodku Działań Społecznych
(ul. Studzienna 6) otwarto
wystawę „Świat akwareli”
Zbigniewa Parzniewskiego.
Można ją oglądać do 9 października.
(mm)

Wszystkie wydarzenie kulturalne w Gliwicach
są publikowane w kalendarzu na stronie Kultura.gliwice.eu. Jesteś organizatorem i chcesz
zaprosić mieszkańców na koncert, spektakl,
wystawę na terenie miasta? Dodaj swoje wydarzenie poprzez formularz!
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nie przegap

Najnowsze trendy w budownictwie
Okna, drzwi, ceramika łazienkowa, ekologiczne rozwiązania do domu i ogrodu, pompy ciepła, systemy fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii, konsultacje oraz nowości z branży budowlanej i ogrodniczej – to wszystko już
11 i 12 września na Gliwickich Targach EXPOBUD w Arenie Gliwice. Podczas targów, na stoisku Urzędu Miejskiego
w Gliwicach, będzie można zapoznać się z programami dofinansowania zmiany ogrzewania. Nie przegapcie!
Na stoisku Śląskiej Izby Budownictwa będzie można pozyskać
informacje na temat budowy
domu na zgłoszenie.

– Podczas wydarzenia zaprezentują się firmy branży
budowlanej, deweloperskiej,
instalacyjnej, ogrodniczej oraz
kamiennej i ceramicznej. Miłośnicy klasycznego i nowoczesnego wykończenia terenów wokół
domu będą mieli okazję zapoznać się z ofertą wystawców
prezentujących kamień naturalny i tarasy kompozytowe. Targi
EXPOBUD to również okazja do

fot. UM Gliwice

Targi EXPOBUD na stałe zagościły w gliwickim kalendarzu wydarzeń branżowych. To dwudniowa
impreza tematyczna poświęcona
szeroko pojętej branży budowlanej, w której uczestniczą
wystawcy, eksperci oraz miłośnicy urządzania i dekorowania
domu. Najbliższe Targi EXPOBUD
odbędą się w weekend 11–12
września w Arenie Gliwice przy
ul. Akademickiej 50. W sobotę,
11 września, stoiska będą czynne w godz. od 10.00 do 17.00,
a w niedzielę w godz. od 10.00
do 16.00.

konsultacji z ekspertami i pozyskania wiedzy od najlepszych
fachowców – mówi Wioletta
Ochman, właścicielka Agencji
Informacyjno-Reklamowej Promocja, organizator targów.
Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości na rynku

pierwotnym będą miały okazję
poznać 27 technicznych aspektów, na które należy zwrócić
uwagę przed zakupem mieszkania w stanie deweloperskim.
Prelekcję na ten temat wygłosi
Inspektor Budowlany Karolina
Malicka, która opowie też o odbiorze technicznym domu.

To nie wszystko! Na stoisku Urzędu Miejskiego
w Gliwicach będzie można
zapoznać się z programami dofinansowania do
zmiany źródła ogrzewania, które przekazywać
będą pracownicy Wydziału Środowiska.

Nie zabraknie też propozycji dla
miłośników ogrodów, którzy na
kiermaszu roślin ozdobnych będą
mogli skorzystać z fachowych
porad oraz bogatej oferty kwiatów ogrodowych i tarasowych,
krzewów ozdobnych czy bylin.
Na miłośników zieleni będą też
czekały stoiska projektantów
terenów zielonych oraz eksperci
z Polskiego Związku Działkowców
Delegatury Gliwice.
Udział w targach jest bezpłatny. Wydarzenie organizuje
Agencja Informacyjno-Reklamowa Promocja we współpracy z Areną Gliwice. Współgospodarzem wydarzenia jest
Miasto Gliwice. Więcej informacji na ten temat można
znaleźć na stronie internetowej:
promocja-targi.pl.

(mf)

Głowy do góry! Po 90 latach
Zeppelin znów nad Gliwicami

Pierwszy raz wielki powietrzny sterowiec zasilany pięcioma dieslowskimi silnikami Maybacha (każdy o mocy 530 koni)
pokazał się nad Gliwicami w 1929 roku. Za drugim razem, 5 lipca 1931 r., długi na 230 metrów „Graf Zeppelin” nie tylko
przelatywał, ale i widowiskowo lądował w naszym mieście, dysponującym wtedy jedynym w tej części ówczesnych Niemiec lotniskiem mogącym przyjąć maszynę o długości ponad dwóch boisk piłkarskich. Trzeci przelot „cygara” – Zeppelina
ZF – nad Gliwicami szykuje się 11 września w ramach wydarzenia organizowanego przez Grupę ZF.
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fot. fotopolska.eu

Trasę przelotu będzie można
śledzić w czasie rzeczywistym
w serwisie FlightRadar24, wpisując
numer indentyfikacyjny „DLZNT”.
Więcej informacji znajduje się na
stronie zf.com/pl/zeppelin oraz na
Facebooku www.facebook.com/
zfgroup.polska.
(kik)

fot. mate. ZF Group Polska

Światowy lider rozwiązań technologicznych dla branży motoryzacyjnej, tworzonych m.in. w swoich
centrach inżynieryjnych i zakładach
produkcyjnych w Polsce, promuje
w ten sposób strategię rozwoju
mobilności nowej generacji pod
hasłem „Next Generation Mobility. NOW”. Polska trasa Zeppelina
ZF rozpocznie się w sobotę 11
września w Katowicach. Tego dnia
sterowiec będzie latał również nad
Gliwicami, a w kolejnych dniach
nad Częstochową (12 września),
Bielskiem-Białą i CzechowicamiDziedzicami (14 września) oraz
Wrocławiem (15–16 września).
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fot. materiały ŚZGiP

samorząd

W związku siła

Uroczystą, jubileuszową sesję Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów zorganizowano 2 i 3 września w Bielsku-Białej. Jak zawsze przyjęto ważne dla samorządów stanowiska i przeprowadzono istotne, merytoryczne debaty. Sesji towarzyszyły wystąpienia okolicznościowe w bielskim Teatrze Polskim oraz wręczenie Laurów Związku.

Dokładnie trzy dekady temu powstał Związek Gmin Górnego Śląska – dzisiejszy Śląski Związek Gmin
i Powiatów. Działaniom tym towarzyszył wielki zapał, chęć zmian, radość z odzyskanej wolności po zmianach ustrojowych i potrzeba nauczenia się wspólnego samorządowego języka. Na przestrzeni lat udało
się stworzyć największą regionalną organizację samorządową w Polsce, która na drodze merytorycznej
pracy opartej na eksperckiej wiedzy, dialogu, zaufaniu i wzajemnym szacunku czuwa m.in. nad tym, aby
stanowione przez rząd przepisy prawa w możliwie największym stopniu usprawniały jakość i zakres usług
publicznych. Od początku istnienia związku jego ważnym członkiem są Gliwice.
Zawiązany w 1991 roku Śląski
Związek Gmin i Powiatów zrzesza aktualnie 80% samorządów
lokalnych z naszego województwa. To 142 jednostki samorządu
terytorialnego, w tym wszystkie
miasta na prawach powiatu, takie jak Gliwice.

Śląski Związek Gmin
i Powiatów, działając
początkowo jako związek gmin, nieco później
jako związek międzynarodowy (Związek Gmin
Górnego Śląska i Północnych Moraw, lata
1992–1999, aż do reformy ustrojowej państwa),
a od 22 lat jako samorządowy związek regionalny, jest najlepszym
dowodem na zdolność
samorządowców do
harmonijnej współpracy
ponad podziałami oraz
do patrzenia na lokalny
rozwój znacznie szerzej
niż sięgają granice jednej
gminy.

– Dziś już z boku obserwuję
działalność związku, jednak tym,
co szczególnie napawa mnie
podziwem i optymizmem, jest
pozycja Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w skali województwa i kraju. Organizacja ta od
lat kojarzona jest z merytoryczną
pracą, pragmatyzmem, zaufaniem i wzajemnym szacunkiem
– podkreśla Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów w latach 1995–2015, były wieloletni
prezydent Gliwic, a obecnie
senator i prezes Związku Miast
Polskich.

Różnorodność, wiedza,
modelowe
rozwiązania
Wielkim atutem Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów jest
jego różnorodność. Członkami
organizacji są gminy duże i małe,
wiejskie i miejskie, górnicze
i rolnicze, przemysłowe i turystyczne.
Reprezentanci związku na
bieżąco wymieniają się wiedzą
i doświadczeniami w kluczo-

wych dziedzinach funkcjonowania swoich gmin i powiatów
oraz promują modelowe rozwiązania w dalszym rozwoju
wspólnot lokalnych. Zbierają
dane związane z ich funkcjonowaniem, tworząc analizy
i raporty eksperckie.

wdrażania Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków.

ŚLĄSKI ZWIĄZEK
GMIN I POWIATÓW

Ważną domeną działalności związku jest
opiniowanie nowelizowanych przepisów czy
dokumentów strategicznych, zwłaszcza poprzez
udział w posiedzeniach
Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego (reprezentując
jednocześnie Ogólnopolskie Porozumienie
Organizacji Samorządowych). Organizacja
czuwa w ten sposób
nad tym, aby przepisy
ogólnokrajowego prawa, w oparciu o które
samorząd działa, poprawiały jakość i zakres
usług publicznych.
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W imię dobra lokalnych wspólnot i obrony interesów samorządu terytorialnego, Śląski
Związek Gmin i Powiatów od
lat zajmuje stanowiska w ważnych kwestiach politycznych
i gospodarczych, przekazując
stronie rządowej merytoryczne
propozycje i krytyczne uwagi.
Wypowiadał się m.in. w sprawach restrukturyzacji przemysłu
Górnego Śląska, wypracowania
optymalnego modelu systemu
finansowania państwa, w tym
samorządów, reformy służby
zdrowia czy zmian w oświacie.
W ostatnim czasie – podczas
posiedzenia zarządu związku
zorganizowanego w Arenie Gliwice na zaproszenie prezydenta
Gliwic Adama Neumanna, członka zarządu ŚZGiP – zajmował się
m.in. usprawnieniem procesu

– W ostatnich latach rośnie rola
związków samorządów. Coraz
aktywniejszy i coraz bardziej
profesjonalny jest również nasz
regionalny Śląski Związek Gmin
i Powiatów. Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą antysamorządowej polityki rządu. Tracimy
cierpliwość i coraz bardziej zwieramy szeregi. Kolejne działania
władz centralnych prowadzą do
osłabiania samorządów. Dzisiaj
mierzymy się z zapowiedziami
Polskiego Ładu, którego przewidywane efekty finansowe dla
polskich miast i wsi będą bardzo
dotkliwe. Rządzący forsują jednak te rozwiązania i dodatkowo
uruchomili w odniesieniu do nich
machinę propagandową. W takiej sytuacji głos pojedynczego
samorządu nie będzie słyszalny.
Śląski Związek Gmin i Powiatów
jest powszechnie ceniony za
rzetelność i profesjonalizm. Ta
marka związku bardzo przydaje
się w debacie publicznej wokół
spraw kluczowych dla przyszłości
naszych społeczności lokalnych
– komentuje prezydent Gliwic
Adam Neumann. 

(kik)
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Sprawdź, #coNoweGO!

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych zaprasza przedstawicieli organizacji
pozarządowych, lokalnych liderów i wolontariuszy do wzięcia udziału w konferencji #coNoweGO. 20 września już po raz trzeci uczestnicy
będą mieli okazję bliżej poznać III sektor oraz
spotkać się z ekspertkami i ekspertami, którzy
podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
kwestie pozyskiwania pieniędzy
na działania organizacji, a także
zasobów przy wykorzystaniu
mediów społecznościowych, np.
Facebooka, działalności bez funduszy, wykorzystywania modeli
fundraisingowych.

– Celem konferencji jest przede
wszystkim przekazanie wiedzy
o dostępie do pozyskiwania źródeł
finansowych na działania społeczne. Uwaga będzie poświęcona
także zasobom niematerialnym
oraz takim zagadnieniom jak fundraising, zrzutki w internecie czy
budowanie zaufania w społeczności. Świetnych mechanizmów jest
wiele, potwierdzają to praktyki

fot. materiały Centrum 3.0

W tym roku tematem przewodnim będzie pozyskiwanie
kapitału na przedsięwzięcia społeczne, nie tylko w odniesieniu
do środków finansowych, ale
również zasobów rzeczowych
i tych zupełnie niematerialnych.
To jedna z największych bolączek organizacji pozarządowych,
z którymi spotykają się doradcy
Centrum 3.0. Jak znaleźć środki
na pierwszy projekt? Jak działać
pomimo ograniczonych zasobów?
Uczestnicy konferencji dowiedzą
się przede wszystkim, w którym
kierunku iść, by zapewnić stabilność finansową swojej organizacji
oraz jak wykorzystywać zasoby
niematerialne. Poruszone zostaną

organizacji w Polsce i na świecie – mówi Marta Kryś, dyrektor
Centrum 3.0.
Formuła konferencji, organizowanej 20 września w godz.
17.00–20.00 w budynku dawnej
Cechowni w Nowych Gliwicach
(ul. Bojkowska 35a), będzie mieć

charakter warsztatowy. Udział jest
bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona, dlatego decyduje kolejność
zgłoszeń! Zapisy odbywają się
poprzez formularz rejestracyjny
dostępny w aktualnościach na
stronie gods.gliwice.pl. Tam też
znajduję się więcej informacji.
Istnieje także możliwość kon-

taktu telefonicznego pod nr tel.
32/238-81-67 lub e-mailowego:
ngo@gods.gliwice.pl.
Gościem specjalnym konferencji
będzie Piotr Cyrwus – polski aktor filmowy i teatralny, zarazem
społecznik zaangażowany w kampanie społeczne.  (GODS/kik)

Zbiórka
elektrośmieci
Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj go do kontenera! Trwają
dzielnicowe zbiórki elektrośmieci.
Zepsute albo przestarzałe pralki,
telewizory, elektroniczne urządzenia i gadżety, zużyty sprzęt
oświetleniowy – to nie tylko
zalegające w naszych mieszkaniach graty, ale też odpady
niebezpieczne, których nie należy wrzucać do pojemników na
odpady komunalne.
Przez cały rok można oddawać
je w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych przy ul.
Rybnickiej albo przynieść je do
specjalnie oznakowanego samochodu, który w soboty będzie
stał zaparkowany w wybranych
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 11 września elektrośmieci będzie można oddać:

• godz. 10.00–12.00 – Szobiszowice, ul. Sztabu Powstańczego 27 (parking)
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• godz. 12.30–14.30 – Bojków,
ul. Rolników (przy kościele).
Wszystkie terenowe punkty
odbioru i godziny przyjmowania
elektrośmieci są dostępne w zakładce Harmonogram wywozu
na stronie segreguj.gliwice.eu.
Zebrane od mieszkańców elektroodpady są ponownie przetwarzane. Stosuje się do tego technologie przyjazne środowisku.
Uwaga! Elektroodpady dostarczać
na miejsce zbiórki w określonych
w harmonogramie godzinach!
Wcześniejsze składowanie elektroodpadów jest zabronione!
Odpady będą przyjmowane
wyłącznie w obecności pracowników firmy odbierającej, tak aby
nie dochodziło do zaśmiecania
terenu, na którym zbiórka jest
organizowana.
(mf)

Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 36/2021 (1073), 9 września 2021

z miasta
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Jak się mają miejskie spółki?
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 Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o. Miasto posiada w spółce 99,97% udziałów.

W 2020 roku Szpital skupił
swoją działalność głównie na
walce z COVID-19.

Zainwestowano również w aparaturę medyczną. Kupiono m.in.
laparoskop z wizualizacją 3D, mo-

fot. J. Kepa

Wymagało to radykalnych zmian
organizacji pracy, wypracowania
nowych sposobów zarządzania
i administracji, a także przesunięcia zasobów kadrowych i środków finansowych. Największym
sukcesem stało się niewątpliwie

stworzenie możliwości specjalistycznej hemodializoterapii
pacjentom zakażonym wirusem
SARS-CoV-2 w szpitalu przy ul.
Zygmunta Starego 20. Dostosowanie pracy szpitala do rygorów
epidemicznych, w tym utworzenie oddziału COVID-19, przeniesienie poradni POZ, a następnie
przywrócenie działalności oddziału okulistyki i rehabilitacji,
pociągnęło za sobą ogromny
zakres prac i inwestycji.

bilny angiograf do wszczepiania
rozruszników serca, narzędzia
ortopedyczne do artroskopii barku, specjalistyczne narzędzia dla
oddziału urologii, sterylizator dla
oddziału okulistyki i kolonoskop
do badań endoskopowych.

Zespół dr. Andrzeja Baryluka,
ordynatora ortopedii podczas operacji.

fot. materiały SM nr 4 w Gliwicach

Szpital Miejski nr 4 zapewnia podstawową opiekę zdrowotną
mieszkańcom Gliwic, świadcząc kompleksowe usługi.

W 2020 roku zainicjowano wyjątkową współpracę pomiędzy
zarządem placówki a władzami
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
w ramach działań Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. To pierwsza tego typu
inicjatywa, której celem jest skró-

cenie czasu opisu badania TK,
wykrycie przypadków COVID-19
niepodejrzanych klinicznie oraz
dostarczenie dodatkowych informacji, na bazie których będzie
można udoskonalić istniejące
bądź stworzyć nowe schematy
diagnostyczne.
Zgodnie z ideą zarządu Szpitala
Miejskiego nr 4 w Gliwicach,
mimo pandemii placówka prowadzi działania zmierzające do
wzbogacania oferty świadczeń
medycznych ze szczególnym
uwzględnieniem procedur dla

fot. Mosquidron

Szpital
Miejski nr 4
w Gliwicach
Sp. z o.o.

pacjentów walczących z chorobą
nowotworową. Niemal 100 operacji laparoskopowych w 2020
roku przeprowadził zespół pod
kierunkiem doktora Andrzeja
Kupilasa, ordynatora oddziału
urologii i urologii onkologicznej.
Mimo wielu przeciwności, które
przyniosła pandemia koronawirusa, zespół pod kierunkiem
doktora Andrzeja Baryluka, ordynatora oddziału ortopedii, z sukcesem rozpoczął przeprowadzanie niezwykle skomplikowanych
operacji endoprotezoplastyki
onkologicznej.
(mf)

Za walkę z COVID-19
personel medyczny
otrzymał wyrazy
wdzięczności i uznania.

fot. UM Gliwice

Nowoczesny tomograf zapewnia szybsze i dokładniejsze badania z mniejszą dawką promieniowania.
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„Czyste powietrze nad Gliwicami”
nowy MIEJSKI program dotacyjny

NABÓR WNIOSKÓW DO 30 WRZEŚNIA, DO GODZ. 23.59
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 3035:2012, 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
SZERSZE
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji,
INFORMACJE:
ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów
INFOLINIA
OPERATORA
ogrzewania i OZE!
DLA MIESZKAŃCÓW:
JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz
721-747-447,
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.
693-551-490,
gliwice@niskaemisja.pl

Weź udział w badaniu mobilności

Na zlecenie Marszałka Województwa Śląskiego od września do listopada br. w wylosowanych gospodarstwach domowych,
a także w centrach handlowych ankieterzy zapytają mieszkańców całego województwa śląskiego o sposoby przemieszczania
się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu.
Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do
dostosowania rozkładów jazdy
komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, planowania
przebiegu przyszłych ulic, dróg
rowerowych i tras komunikacji
miejskiej.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy
z nich będzie wyposażony
w imienny identyfikator.
Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez
ankieterów podczas wywiadu nie
będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie
pytanej osoby. Wyniki badania
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będą analizowane jedynie
w postaci zbiorczych zestawień
statystycznych.
Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat
Programu Kontroli Jakości Pracy
Ankieterów, który gwarantuje,
że badanie zostanie wykonane
rzetelnie i zgodnie z surowymi
normami jakości obowiązującymi
w badaniach rynku i opinii. Sposób przetwarzania przez agencję
danych zebranych podczas badań został zweryfikowany przez
Zamawiającego tj. Samorząd
Województwa Śląskiego i gwarantuje właściwe i bezpieczne ich
przetwarzanie. 

(kik)

Więcej informacji o badaniu: www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy.
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plan sesji / ogłoszenia

Obrady na żywo
Chcesz dowiedzieć się, w jakich okolicznościach zapadają uchwały Rady Miasta, które decyzje popiera wybrany przez ciebie radny i o czym dyskutują samorządowcy podczas sesji RM? Nie musisz
wychodzić z domu, wystarczy dostęp do Internetu i komputer. Można śledzić tam bezpośredni przebieg obrad RM. W tym celu warto wejść na stronę gliwice.eu, zajrzeć do dolnej zakładki „Samorząd”
i kliknąć odsyłacz do plików wideo.

SESJA RADY MIASTA GLIWICE

9 września 2021 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu sesji z 15 lipca 2021 r.
Komunikaty.
Informacja o pracy Prezydenta Miasta
Gliwice.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 629).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Miasta Gliwice na
2021 rok (druk nr 631).
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta
Gliwice (druk nr 630).
Projekt uchwały w sprawie wyboru
sposobu realizacji zadań Miasta Gliwice
w zakresie kanalizacji deszczowej oraz
zabezpieczenia przeciwpowodziowego
na terenie miasta (druk nr 632).
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za go-

11.

12.

13.

14.

spodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty (druk
nr 617).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice
z 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia
strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych oraz zasad pobierania opłat
za parkowanie na terenie miasta Gliwice
(druk nr 618).
Projekt uchwały w sprawie odmowy
ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej
w rejonie ulicy Nowy Świat w Gliwicach
(druk nr 623).
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice (druk nr 624).
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru położonego
przy ul. Fredry, obejmującego Domek
Ogrodnika (druk nr 625).

15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta
Gliwice, położonej w Gliwicach przy
ul. Norberta Barlickiego 3, oznaczonej
jako działka nr 949, obręb Stare Miasto
(druk nr 627).
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia nowej
umowy dzierżawy i wydzierżawienie
nieruchomości stanowiącej własność
Miasta Gliwice, położonej w Gliwicach
przy ul. Tarnogórskiej i skwerze Franza
Honioka (druk nr 628).
17. Projekt uchwały w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży (druk nr 622).
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Apelu do Rządu RP o podjęcie działań
mających na celu wprowadzenie zmian
legislacyjnych dotyczących dotowania
szkół niepublicznych (druk nr 619).
19. Projekt uchwały w sprawie protestu
przeciwko proponowanym przez rząd

20.

21.

22.
23.
24.

zmianom w prawie oświatowym (druk
nr 626).
Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gliwicach (druk
nr 621).
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie wprowadzenia obowiązku
dodatkowego oznakowania taksówek
zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice (druk nr 633).
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia
wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej (druk nr 620).
Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane
przez radnych.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice
Marek Pszonak

Informacja o transmisji i retransmisji sesji Rady Miasta Gliwice w Internecie

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

komunikaty i obwieszczenia

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

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

Gliwickiej Elektronicznej
Platformie AnalitycznoRozrachunkowej

Krok I

Krok II

Załóż konto GEPAR

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

Masz opłaty
pod kontrolą!
gepar.gliwice.eu

Krok III

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

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

opracowanie dokumentacji technicznej
na budowę przepompowni sieciowej W.P.
zlokalizowanej w rejonie ul. Zygmuntowskiej
w Gliwicach.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r.
(uczniowie) lub do 15 października 2021 r. (słuchacze kolegium)
w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Górnych Wałów 9, pok. 1 (parter).
Zachęcamy do rezerwacji terminu
wizyty w wybranym przez siebie
dniu i godzinie poprzez stronę internetową OPS w zakładce UMÓW
SIĘ NA WIZYTĘ. Ustalenie lub
zmiana terminu swojej wizyty jest
możliwa również poprzez infolinię
pod numerem 32/335-97-14 lub
32/335-97-20.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na temat pomocy dostępne
są na stronie internetowej www.
opsgliwice.pl w zakładce „Pomoc
materialna o charakterze socjalnym”.
Dochód na osobę w rodzinie
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniający do
stypendium, nie może przekroczyć
528 zł netto.

Termin składania ofert: 10 września 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 10 września 2021 r. o godz. 11.01

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

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

wykonanie remontu chodnika przy
ul. Pszczyńskiej (dz. nr 1194, obręb Trynek)
w ramach Gliwickiego Budżetu
Obywatelskiego 2021.
Termin składania ofert: 13 września 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 13 września 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

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów
Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,
sprzeda nw. jednostki sprzętowe:

Profil Zaufany

Do rejestracji w systemie GEPAR konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Możesz go założyć za
pośrednictwem bankowości elektronicznej.

		

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 9,
44-100 Gliwice,
informuje,
iż dostępne są wnioski
o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny
2021/2022

Lp.

nazwa

1.

Kompaktor
model: 816 F2
marka: CATERPILLAR
Moc silnika: 179 kW
Wskazania drogomierza:
10 545 mth

2.

Spycharka gąsienicowa
model: D6R
marka: CATERPILLAR
Moc silnika: 123 kW
Wskazania drogomierza:
17 170 mth
Przeznaczenie: wysypiska śmieci
(bez zrywaka)

nr
nr
ewid. rej.

Cena
rok
prod. minimalna
[zł netto]

P 191

---

Zagęszczarka
znajduje się
dobrym stanie
2009 186 500,00 w
technicznym,
sprzęt używany,
sprawny.

---

Spycharka
znajduje się
dobrym stanie
2001 254 800,00 w
technicznym,
sprzęt używany,
sprawny.

P 107
P 132

Uwagi

Wszelkich informacji udziela: Dział DFK, nr tel. 32/331-61-99.
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pzogliwice.pl.
W ogłoszeniu opublikowanym w poprzednim numerze wkradł się błąd w adresie e-mail. Podany
powyżej jest prawidłowy.
Termin składania ofert: 16 września 2021 r.
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.
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OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA
MIASTA GLIWICE
Zawiadamiam mieszkańców miasta, że
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice
nr XXIV/488/2021 z 25 marca 2021 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice,
akcja powszechnej deratyzacji odbędzie
się w dniach

od 15 września 2021 r.
do 15 października 2021 r.
Deratyzacja będzie polegała na jednorazowym oraz równoczesnym wyłożeniu
trutki we wszystkich nieruchomościach
mieszkalnych i użytkowych, sklepach, wytwórniach oraz przetwórniach artykułów
spożywczych, obiektach przemysłowych,
jak również w obiektach kolejowych i gospodarstwach rolnych. Deratyzacją powinny zostać także objęte, w miarę potrzeb,
sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Przed przystąpieniem do deratyzacji należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. (we wskazanych
obiektach) celem pozbawienia gryzoni pożywienia. Do przeprowadzenia deratyzacji
należy używać preparatów ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo
Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we
własnym zakresie.
Trutkę należy wyłożyć w miejscach, gdzie
istnieje prawdopodobieństwo pojawienia
się gryzoni, w szczególności na śmietnikach, w piwnicach, na strychach, w budynkach gospodarczych itp. – zgodnie
z instrukcją podaną na opakowaniu.
Od 15 września do 15 października
2021 r. należy pozostawić wyłożoną
trutkę, uzupełniając ją w miarę potrzeb.
15 października 2021 r. należy zebrać
pozostałe resztki trutki i padłe gryzonie,
które należy przekazać do utylizacji.

Dzieci należy pouczyć
o niebezpieczeństwie zatrucia
i nie pozostawiać ich bez opieki.
Zwierzęta i ptactwo domowe należy
trzymać w zamknięciu podczas akcji
deratyzacji. W miejscach, gdzie wyłożono trutkę, należy umieścić wyraźne
ostrzeżenie: „UWAGA TRUTKA”. Na wypadek ewentualnego zatrucia człowieka
dorosłego lub dziecka wyłożoną trutką,
należy bezwzględnie i natychmiast skierować poszkodowanego do najbliższego
ośrodka zdrowia, względnie szpitala lub
pogotowia ratunkowego.
Kontrolę wykonania obwieszczenia przeprowadzać będą przedstawiciele Straży
Miejskiej i Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W stosunku do tych osób, które
nie wykonają obowiązków wynikających
z niniejszego Obwieszczenia, nakładane
będą mandaty karne, wynikające z art.
117 Kodeksu wykroczeń.
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ogłoszenia
oferty pracy
nabór nr KD.210.38.2021.UK-1
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale
Usług Komunalnych w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji 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,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do
16 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
korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę
wpływu uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez system
e-PUAP.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.39.2021.IR-6
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracowników na stanowiska urzędnicze w Wydziale
Inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji 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
21 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
korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę
wpływu uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez system
e-PUAP.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

nabór nr KD.210.40.2021.IR-7
Urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale
Inwestycji i Remontów w pełnym wymiarze czasu pracy
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest
w Biuletynie Informacji 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,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do
24 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
korespondencja będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Do korespondencji należy dołączyć skany wymaganych dokumentów. Za datę
wpływu uznaje się datę potwierdzenia
przyjęcia dokumentów przez system
e-PUAP.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Gliwicach po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/238-56-50.

ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

inspektora ds. technicznych
nr ref. 006/PK/2021

Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na prace remontowe,
w tym współudział przy wykonywaniu
przedmiarów i obmiarów robót,
• sporządzanie protokołów konieczności
i aneksów do umów,
• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu
remontów gminnych nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości
Książki Obiektu Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli
lokali oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla firm
ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych
lokali mieszkalnych oraz sporządzanie
protokołów zdawczo-odbiorczych, kart
stanu technicznego lokali mieszkalnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjalności budowlanej,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
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• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie
dodatkowym atutem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka
kultura osobista.
Oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu
pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe
wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (list
motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres:
kadry@zbmgliwice.pl, z podaniem numeru
referencyjnego i dopiskiem „Aplikacja na
stanowisko inspektora ds. technicznych”,
w terminie do 24 września 2021 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania
naboru bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy
się tylko z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

STRAŻ MIEJSKA W GLIWICACH
SM-OF.110.16.2021
Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
strażnika miejskiego w Straży Miejskiej w Gliwicach

(stanowisko docelowe młodszy specjalista – starszy inspektor)
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) co najmniej 3-letni staż pracy,
f) ukończone szkolenie podstawowe,
g) cieszenie się nienaganną opinią,
h) sprawność pod względem fizycznym
i psychicznym,
i) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia
publicznego i umyślnie popełnione
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
j) uregulowany stosunek do służby
wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:
• ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych
(DzU z 2019 r., poz. 1282),
• ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. DzU
z 2021 r., poz.450 z późn.zm.),
• ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (DzU z 2019 r., poz.
1795);
b) udokumentowany staż pracy w straży gminnej/miejskiej;
c) umiejętność sztuk walki potwierdzona właściwym dyplomem;
d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta
Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie b) i c) dostępne są do pobrania w ogłoszeniu zamieszczonym na
stronie internetowej: sm.bip.gliwice.
eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach
-do-jednostek.
5. Zakres zadań wykonywanych na
stanowisku:
a) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta w zakresie
utrzymania czystości i porządku,
b) kontrola przestrzegania obowiązków
dotyczących czystości i porządku
oraz gospodarowania odpadami wynikających z przepisów Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Gliwice oraz ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach i ustawy o odpadach,
c) prowadzenie działań kontrolnych
związanych z ochroną środowiska,
w tym kontrolą spalania odpadów
w przydomowych paleniskach,
d) dbanie o powierzony rejon w zakresie
zanieczyszczania, zaśmiecenia oraz
tworzenia się dzikich wysypisk śmieci
i prowadzenie w tym zakresie niezbędnych czynności wyjaśniających,
d) kontrola wyznaczonych targowisk
oraz osób prowadzących sprzedaż
w innych miejscach na terenie gminy,
e) kontrola przestrzegania obowiązków
związanych z posiadaniem zwierząt
przez osoby utrzymujące zwierzęta
domowe,
f) stała współpraca, wymiana informacji i podejmowanie wspólnych
działań z Radą Miasta Gliwice, radami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz mieszkańcami
w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego.
6. Warunki pracy:
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach
atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy
w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas
określony lub nieokreślony uzgodnione podczas rozmowy kwalifikacyjnej albo okres wynikający
z przeniesienia pracownika z innej
jednostki.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) zatrudnienie nastąpi na stanowisko
adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata;
b) docelowe stanowisko przewidziane
dla pracownika realizującego wyżej
opisany zakres zadań to starszy inspektor;
c) proponowane warunki finansowe: wynagrodzenie zasadnicze do
4300 zł, dodatek stażowy do 20%,
miesięczne nagrody motywacyjne
do 500 zł oraz nagrody za szczególne
osiągnięcia powyżej 400 zł w systemie miesięcznym półrocznym
i rocznym;
d) dodatkowe atuty:
• praca biurowa w klimatyzowanych
pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych
uprawnień (KPP – kwalifikowana
pierwsza pomoc, do prowadzenia
pojazdów uprzywilejowanych, do
użytkowania urządzeń przeznaczonych do obezwładniania energią elektryczną (TASER),
• możliwość korzystania z własnej
siłowni oraz hali sportowej,
• obowiązkowy udziału w cotygodniowym szkoleniu w zakresie
technik interwencji i samoobrony,
w tym użycia środków przymusu
bezpośredniego, w tym urządzeń
Taser X2 oraz X26,
• systematyczne szkolenie z udzielania pierwszej pomocy,
• praca w młodym i dynamicznie
rozwijającym się zespole,
• jednostka nastawiona na rozwój
pracowników,
• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrznych,
• korzystanie z pracowniczej kasy
zapomogowo-pożyczkowej,
• korzystanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• pełne wyposażenie pracownika
w niezbędny asortyment;
e) planowany termin zatrudnienia:
październik – listopad 2021 r.
9. Termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane ofertą pracy
powinny dostarczyć komplet własnoręcznie podpisanych dokumentów do
19 września 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finansowego w godzinach pracy
straży,
b) za pośrednictwem poczty na adres
siedziby Straży Miejskiej w Gliwicach
(decyduje data wpływu oferty do
straży),
c) lub drogą elektroniczną na adres
e-mail: nabor@smgliwice.pl (należy przesłać fotokopię podpisanych
dokumentów).
Dokumenty, które wpłyną do Straży
Miejskiej w Gliwicach po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych ofert
kandydatów spełniających wymagania
konieczne określone w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.smgliwice.pl zakładka
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych
nastąpi do 22 września 2021 r.
10. Inne informacje:
a) selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza
się przeprowadzenie rozmowy z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji online – MS TEAMS, ZOOM),
b) oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie
podpisane,
c) planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej oraz wykaz numerów
referencyjnych ofert kandydatów
spełniających wymagania niezbędne
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Straży Miejskiej w Gliwicach,
d) wszystkie dokumenty zawarte
w ofercie należy sporządzić w języku
polskim w formie umożliwiającej ich
odczytanie (dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem),
e) dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-74 lub poprzez
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.

STRAŻ MIEJSKA W GLIWICACH
SM-OF.110.17.2021
Nabór do pracy na wolne stanowisko
urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach
1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa
polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną opinią,
f) sprawność pod względem
fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego
i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,
h) uregulowany stosunek do
służby wojskowej.
2. Wymagania, które będą dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:
• ustawy z 21 listopada
2008 r. o pracownikach
samorządowych (DzU
z 2019 r., poz. 1282),
• ustawy z 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 450
z późn.zm.),
• ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych (DzU
z 2019 r., poz. 1795);
b) umiejętność sztuk walki
potwierdzona właściwym
dyplomem;
c) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich;
d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi
komputera;
f) dobra znajomość topografii
miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.
Uwaga!
Dokumenty, o których mowa
w podpunkcie b) i c) dostępne
są do pobrania w ogłoszeniu
zamieszczonym na stronie internetowej: sm.bip.gliwice.eu/
kategoria/ogloszenia-o-naborach
-do-jednostek.
5. Zakres zadań wykonywanych
na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku
w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie
działań zmierzających do zapewnienia ładu i porządku
publicznego na terenie miasta
Gliwice,
c) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz współdziałanie
w tym celu z innymi służbami,
instytucjami i organizacjami,
d) praca w terenie poprzez patrolowanie dzielnic miasta
w zakresie utrzymania czystości i porządku,
e) kontrola przestrzegania obowiązków dotyczących czystości
i porządku oraz gospodarowania odpadami wynikających
z przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Gliwice oraz
ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i ustawy
o odpadach.
6. Warunki pracy:
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych warunkach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu
pracy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na
czas określony lub nieokreślony.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gliwicach w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w miesiącu poprzedzającym datę

publikacji niniejszego ogłoszenia
wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje
a) docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika
realizującego wyżej opisany
zakres zadań to inspektor;
b) zatrudnienie nastąpi na
stanowisko adekwatne do
doświadczenia i kwalifikacji
posiadanych przez kandydata
wyłonionego do zatrudnienia
w wyniku naboru;
c) proponowane warunki zatrudnienia: wynagrodzenie
zasadnicze, dodatek stażowy, nagrody motywacyjne
oraz nagrody za szczególne
osiągnięcia;
d) dodatkowe atuty:
• praca biurowa w klimatyzowanych pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych
uprawnień (pojazdy uprzywilejowane, użytkowanie
urządzeń przeznaczonych
do obezwładniania energią
elektryczną (TASER)),
• możliwość korzystania
z własnej siłowni oraz hali
sportowej,
• umożliwienie udziału
w cotygodniowym szkoleniu w zakresie technik interwencji i samoobrony, w tym
użycia środków przymusu
bezpośredniego, w tym
urządzeń TASER,
• systematyczne szkolenie
z udzielania pierwszej pomocy,
• praca w młodym i dynamicznie rozwijającym się
zespole,
• kadra kierownicza nastawiona na rozwój pracowników,
• szeroki wachlarz szkoleń
wewnętrznych;
e) planowany termin zatrudnienia: październik – listopad
2021 r.
9. Termin i miejsce składania
dokumentów
Osoby zainteresowane ofertą
pracy powinny dostarczyć komplet własnoręcznie podpisanych
dokumentów do 19 września
2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organizacyjno-Finansowego
w godzinach pracy straży,
b) za pośrednictwem poczty na
adres siedziby Straży Miejskiej
w Gliwicach (decyduje data
wpływu oferty do straży),
c) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nabor@smgliwice.
pl (należy przesłać fotokopię
podpisanych dokumentów).
Dokumenty, które wpłyną do
Straży Miejskiej w Gliwicach po
wyznaczonym terminie, nie będą
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających
wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.smgliwice.pl zakładka BIP
– NABORY.
Publikacja numerów referencyjnych nastąpi do 22 września
2021 r.
10. Inne informacje:
a) selekcja kandydatów przeprowadzona zostanie tylko na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
b) oświadczenia, życiorys, kwestionariusz powinny być własnoręcznie podpisane,
c) planowany termin rozmowy
kwalifikacyjnej oraz wykaz
numerów referencyjnych
ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne
w ogłoszeniu o naborze zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej
Straży Miejskiej w Gliwicach,
d) wszystkie dokumenty zawarte w ofercie należy sporządzić
w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie
(dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem),
e) dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 32/338-19-74 lub poprzez
e-mail: sm@sm.gliwice.eu.
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ogłoszenia
oferty pracy
Numer naboru DO/5/2021

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze specjalisty ds. rozliczeń z tytułu
podatku VAT w Dziale Księgowości,
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie internetowej mzuk.
bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-dojednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów
naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 17 września
2021 r. do godz. 11.00 w Dziale Spraw Pracowniczych
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c.
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Numer naboru DO/6/2021

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych w Gliwicach,
ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze inspektora ds. zieleni
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach na stronie internetowej mzuk.
bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-dojednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są informacje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,
• wymagań niezbędnych i dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym stanowisku,
• planowanych terminów poszczególnych etapów
naboru,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności.
Dokumenty należy składać w terminie do 13 września
2021 r. do godz. 11.00 w Dziale Spraw Pracowniczych
i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c.
Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczonym terminie,
nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu 32/335-04-35.

Miejski Zarząd Usług
Komunalnych
w Gliwicach,
ul. Strzelców
Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika
na czas zastępstwa, na stanowisku
pracownika cmentarzy w Dziale
Usług Pogrzebowo-Cmentarnych,
przy ul. Kozielskiej 120, w pełnym
wymiarze czasu pracy.

Wymagania konieczne:
• doświadczenie w pracach ziemnych,
• sumienność, dokładność,
• wykształcenie minimum zawodowe,
• niekaralność,
• gotowość do pracy również w soboty.
Mile widziane:
• prawo jazdy kat. B,
• doświadczenie w pielęgnacji zieleni,
• każde uprawnienia (kurs pilarza, kurs operatora koparki, SEP itp.).
Do podstawowych obowiązków pracownika
na ww. stanowisku będzie należało:
• kopanie grobów do pogrzebu oraz zasypywanie po zakończeniu ceremonii pogrzebowej,
• rzetelne i terminowe wykonanie usługi pogrzebowej oraz innych usług zleconych przez
klientów, tj. ustawienie obudów, formowanie
grobów,
• utrzymanie porządku na cmentarzu (grabienie trawy na cmentarzach, zamiatanie,
porządkowanie, odśnieżanie zimą alejek
i przejść oraz posypywanie ich piaskiem itp.),
• porządkowanie kaplicy wraz ze wszystkimi
pomieszczeniami, szatni, biura,
• obsługa kaplicy podczas ceremonii pogrzebowej (świece, muzyka i inne dodatki ceremonialne).
Oferty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Miejskiego Zarządu
Usług Komunalnych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich 25c (telefon 32/335-04-35) lub
na adres e-mail: kadry@mzuk.pl, w terminie do
24 września 2021 r.
Oferty winny zawierać:
1. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1000).”,
2. list motywacyjny.
Dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na
potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów
ubiegających się o zatrudnienie jest Miejski
Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora.
Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożonych ofert nie odsyłamy.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
Oferta pracy na stanowisko:

kierowca pogotowia
technicznego – mechanik

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.:
1. zajmowanie się pracami związanymi bezpośrednio z utrzymaniem właściwego
stanu taboru autobusowego na trasie,
2. prowadzenie pojazdu pogotowia technicznego i odholowywanie uszkodzonych pojazdów,
3. przeprowadzanie przeglądów i doraźnych napraw taboru autobusowego.
Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe kierunkowe,
3. prawo jazdy kat. C, D,
4. podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom kompetencji
społecznych i osobowościowych,
5. wymagany dobry poziom wiedzy zawodowej (zw. z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

List motywacyjny oraz życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty
wydane w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert
Dokumenty, w zamkniętej kopercie, należy
składać w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150, w godzinach od
7.30 do 14.00, do 20 września 2021 r.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełniają wymogi
zawarte w ogłoszeniu o naborze. O terminie rozmowy kandydaci będą informowani
indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwrócone.
Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie
zniszczone po 3 miesiącach po zakończeniu
naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod
numerem telefonu 32/330-46-63.

Śląska Sieć Metropolitalna
Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37P,
44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika
na stanowisko:

młodszy specjalista ds. serwisu

Miejsce pracy: Gliwice

Do głównych zadań osoby
zatrudnionej na stanowisku będzie należało:
• montaż i bieżąca eksploatacja urządzeń,
instalacji, sieci teleinformatycznych, światłowodowych i elektroenergetycznych,
• realizacja planów konserwacyjnych, współpraca z pierwszą linią
wsparcia przy usuwaniu
awarii eksploatowanych
urządzeń, instalacji i sieci oraz dokumentowanie
tych prac według protokołów,
• nadzór nad dostępną
dokumentacją serwisową i techniczną,
• inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska.
Nasze wymagania to:
• doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do
prowadzenia eksploatacji urządzeń, instalacji
i sieci teleinformatycznych, światłowodowych
i elektroenergetycznych,
• uprawnienia elektryczne
SEP do 1 kV – eksploatacja instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obsługi,
konserwacji, remontów,
montażu,
• brak przeciwwskazań
do pracy na wysokości
pow. 3 m,
• komunikatywność, dobra organizacja pracy
oraz umiejętność współpracy z zespołem,
• zaangażowanie oraz
sumienność w realizacji powierzonych zadań,
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego na poziomie
pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,

• doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych przy instalacjach i urządzeniach
elektrycznych, umiejętność wykonywania prac
pomiarowych,
• uprawnienia elektryczne
SEP do 1 kV – dozór instalacji, sieci i urządzeń
elektroenergetycznych
w zakresie obsługi, konserwacji, remontów,
montażu i w zakresie
kontrolno-pomiarowym,
• prawo jazdy kat. B+E.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy
o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych
kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe
na życie,
• możliwość rozwijania swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną
wyzwań pracę, w młodym zespole, w firmie
o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na naszą ofertą, prześlij nam list motywacyjny,
swoje CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę
na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji na adres:
rekrutacje@ssm.silesia.pl
w temacie „Kandydat na
stanowisko młodszego specjalisty ds. serwisu” lub złóż
osobiście w sekretariacie
Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo
odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po
sześciu miesiącach od dnia
naboru podlegają zniszczeniu.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
Oferta pracy na stanowisko:

monter opon

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.:
1. przygotowanie opon do naprawy,
2. przygotowanie opon do montażu,
3. wymiana opon w pojazdach,
4. prowadzenie dokumentacji wymiany opon,
5. klasyfikowanie opon do naprawy
lub kasacji.
Wymagania niezbędne:
1. minimum 3 lata doświadczenia
w zakresie zadań,
2. wykształcenie zawodowe dowolne,
kursy i szkolenia z zakresu napraw,
montażu i wyważania opon,
3. podstawowy poziom kompetencji poznawczych, dobry poziom kompetencji społecznych i osobowościowych,
4. wymagany dobry poziom wiedzy
zawodowej (związany z realizowanymi zadaniami).
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys zawodowy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

List motywacyjny oraz życiorys zawodowy powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim w formie
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
Miejsce składania ofert
Dokumenty, w zamkniętej kopercie,
należy składać w Kancelarii Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Chorzowskiej 150, w godzinach od
7.30 do 14.00, do 10 września 2021 r.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną
zaproszeni kandydaci, którzy spełniają
wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze. O terminie rozmowy kandydaci
będą informowani indywidualnie.
Złożone dokumenty nie będą zwrócone. Oferty niewykorzystane zostaną
komisyjnie zniszczone po 3 miesiącach
po zakończeniu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerem telefonu 32/330-46-63.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH – PRACODAWCY, ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA
O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NR 2016/679 Z 27 KWIETNIA 2016 R.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, adres e-mail: info@
pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433.
2. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@
pkm-gliwice.com.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a. rekrutacji pracowników: przeprowadzenia
naboru na wolne stanowisko pracy, rozpatrywania kandydatur i wyboru kandydata
na wolne stanowisko pracy,
b. archiwizacji dokumentacji.
Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w powyższych celach są:

• obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9
ust. 2 lit. b rozporządzenia) wynikający
z Kodeksu pracy,
• prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), którym jest potwierdzenie i udokumentowanie podawanych przez Pana/
Panią danych osobowych i jest oparty na
art. 221 § 5 Kodeksu pracy,
• w zakresie, w jakim podaje Pan/Pani
w dowolnej formie i z własnej inicjatywy
dodatkowe dane osobowe, inne od zakresu wymaganego przez przepisy prawa
podstawą przetwarzania jest udzielona
przez Panią/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9
ust. 2 lit. a rozporządzenia oraz przepisy
art. 22 1a-1b Kodeksu pracy).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych
mogą być osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy
systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi lub kurierzy w przypadku
prowadzenia korespondencji.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie
danych w wymaganym zakresie jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie pozostawienie
Pana/Pani aplikacji bez rozpatrzenia.
6. Pana/Pani dane osobowe w zakresie dokumentacji aplikacyjnej będą przechowywane
przez okres do 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (dla osób niezatrudnionych) lub
do momentu wycofania zgody (dla zakresu
objętego zgodą).
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7. W przypadku zatrudnienia dokumentacja
z naboru zostanie włączona do Pana/Pani
akt pracowniczych i będzie przechowywana
zgodnie z przepisami prawa.
Okres przechowywania może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach
w celach związanych z ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym
mowa w art. 22 rozporządzenia.
9. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki
dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także przenoszenia danych.
10. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika na stanowisko:

administrator ds. systemów
informatycznych (Linux)

Miejsce pracy: Gliwice
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie wykonywała zadania
związane m.in. z obsługą i utrzymaniem systemów teleinformatycznych klientów spółki.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie
należało:
• projektowanie, instalacja
i utrzymanie serwerów i aplikacji opartych o rozwiązania
z rodziny LINUX,
• tworzenie i automatyzacja procesów przy użyciu skryptów lub
dostępnych narzędzi,
• konfiguracja usług WEB Server,
• konfiguracja i administracja
systemów poczty elektronicznej,
• tworzenie infrastruktury serwerowej wykorzystującej rozwiązania konteneryzacji,
• wdrażanie innych rozwiązań
opartych o produkty OpenSource z rodziny LINUX,
• diagnozowanie i usuwanie
awarii oraz udzielanie wsparcia technicznego,
• tworzenie procedur i dokumentacji oraz współdzielenie
wiedzy w zespole,
• dbanie o bezpieczeństwo
i standaryzację rozwiązań.
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej
średnie;
• bardzo dobra znajomość
i doświadczenie z systemami
operacyjnymi z rodziny LINUX
na poziomie administracyjnym
(RedHat, CentOS, Suse, Debian, Ubuntu, Kali Linux );
• dobra znajomość zagadnień
związanych z bezpieczeństwem
systemów LINUX;
• bardzo dobra znajomość i doświadczenie związane z kontenerami (docker);
• umiejętność automatyzacji zadań wykorzystując dostępne
narzędzia, skrypty i języki (np.:
bash, python, perl, ansible,
puppet, chef);
• doświadczenie w konfiguracji
i administracji serwerami:
• http (apache, nginx, tomcat),
• load balancer (haproxy),
• pocztowymi (postifx, dovecot);

• dobra znajomość administracji środowiskami wirtualnymi
(Vmware);
• podstawowa umiejętność konfiguracji systemów MS Windows oraz pakietu MS Office;
• znajomość elementów infrastruktury sieciowej LAN/MAN/
WAN/WLAN;
• umiejętność tworzenia procedur i dokumentacji;
• otwartość i chęć podejmowania nowych ambitnych
wyzwań;
• umiejętność samodzielnego
poszukiwania rozwiązań i myślenia analitycznego;
• odpowiedzialność i rzetelność;
• dyspozycyjność;
• komunikatywność;
• prawo jazdy kat. B.
Dodatkowym atutem będzie:
• posiadanie certyfikatów ze
szkoleń i/lub kursów obejmujących zakres techniczny opisany
w wymaganiach.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia
w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do
posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na
życie,
• możliwość rozwijania swoich
kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę, w młodym zespole, w firmie o stabilnej pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na
naszą ofertą, prześlij nam list
motywacyjny, swoje CV wraz
z oświadczeniem zawierającym
zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na adres: rekrutacje@ssm.
silesia.pl w temacie „Kandydat
na stanowisko administratora
ds. systemów informatycznych”
lub złóż osobiście w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej
Sp. z o.o. przy ul. Bojkowskiej 37P
w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty
pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają
zniszczeniu.

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.,
ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
poszukuje pracownika na stanowisko:

specjalista ds. monitorowania
systemów sieciowych

Miejsce pracy: Gliwice

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za
realizację zadań w zakresie nadzoru
nad systemami informatycznymi.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku będzie należało:
• nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych LAN/
WAN,
• nadzór nad prawidłową pracą
systemów serwerowych oraz
aplikacji sieciowych,
• weryfikacja poprawności wykonywania procesów backupu,
• bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność dokumentacji
wewnętrznej,
• przygotowywanie raportów,
• nadzór nad poziomem jakości
świadczonych usług,
• współpraca z zespołem administratorów (pierwszy poziom
HelpDesku).
Nasze wymagania to:
• wykształcenie co najmniej
średnie,
• znajomość podstaw administracji systemami operacyjnymi
(Linux, Windows),
• znajomość podstaw zagadnień
protokołów sieciowych oraz
zarządzania sieciami komputerowymi,
• umiejętność analitycznego
myślenia oraz łatwość rozwiązywania problemów,
• odpowiedzialność i rzetelność,
• dyspozycyjność (zmianowy
czas pracy).

Dodatkowym atutem będzie:
• znajomość języka angielskiego,
• posiadanie certyfikatów ze
szkoleń i/lub kursów obejmujących zakres opisany w wymaganiach.
Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia
w ramach umowy o pracę,
• wynagrodzenie adekwatne do
posiadanych kompetencji,
• ubezpieczenie grupowe na
życie,
• możliwość rozwijania swoich
kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
• ciekawą, ambitną, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej
pozycji.
Jeśli jesteś zainteresowany/na
naszą ofertą, prześlij nam list
motywacyjny, swoje CV wraz
z oświadczeniem zawierającym
zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji na adres: rekrutacje@
ssm.silesia.pl w temacie „Kandydat na stanowisko specjalisty
ds. monitorowania systemów
sieciowych” lub złóż osobiście
w sekretariacie Śląskiej Sieci
Metropolitalnej Sp. z o.o. przy
ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane
oferty pracy.
Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają
zniszczeniu.
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ogłoszenia
oferty pracy
Numer naboru: ZDM-KP.110.1.22.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze
w Referacie Centrum Sterowania Ruchem
w pełnym wymiarze czasu pracy (3 etaty)
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało m.in.
1. Bieżąca kontrola funkcjonowania
tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta
Gliwice.
2. Projektowanie i wdrażanie nowych
procedur i programów sygnalizacji
świetlnej dotyczących funkcjonowania tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice.
3. Współpraca z podmiotami utrzymującymi infrastrukturę tunelu w ciągu
Drogowej Trasy Średnicowej oraz
sygnalizacje świetlne na terenie
miasta Gliwice.
4. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz
analiza wniosków składanych przez
zewnętrzne podmioty w zakresie
tunelu w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz działania sygnalizacji świetlnej na terenie miasta
Gliwice.
5. Prowadzenie i planowanie inwestycji związanych z funkcjonowaniem
tunelu w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych
na terenie miasta Gliwice.
6. Weryfikacja obrazu uzyskanego
z monitoringu znajdującego się na
terenie miasta Gliwice oraz tunelu
w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej na terenie miasta Gliwice pod
kątem bezpieczeństwa, zachowania
płynności ruchu itp.
7. Przygotowanie i gromadzenie dokumentów do archiwizacji związanych
z tunelem w ciągu Drogowej Trasy
Średnicowej oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Gliwice.
8. Współpraca z Centrum Ratownictwa Gliwice, Strażą Miejską, Policją
i innymi organami administracji, samorządów, kolei i innych zarządców
dróg, w zakresie projektów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
9. Prowadzenie wymaganej sprawozdawczości.
10. Przygotowywanie propozycji robót
z zakresu prowadzonych zadań.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe techniczne.
2. Umiejętność projektowania programów sygnalizacji świetlnych.
3. Znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na
drogach, ustawy o samorządzie
gminnym, ustawy o pracownikach
samorządowych, ustawy o drogach
publicznych, ustawy Prawo o ruchu
drogowym.
4. Obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym.
5. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość topografii miasta Gliwice,
2. Umiejętność obsługi sterowników
sygnalizacji świetlnych.
3. Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata.
4. Uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV.
5. Znajomość oprogramowania AutoCad, Microstation, Vissim, Vissum.
6. Znajomość funkcjonowania tuneli
drogowych.
7. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
8. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
9. Znajomość zakresu działalności Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność,
zdolności organizacyjne, umiejętność rzeczowej współpracy z zespołem realizacyjnym, aktywność
w rozwiązywaniu problemów,
samodzielność, zaangażowanie,
systematyczność, dyspozycyjność,
odpowiedzialność za powierzone
zadania, silne nastawienie na realizację wyznaczonych celów, wysoka kultura osobista, odporność
na stres.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31
(dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych), II piętro.
2. Praca w systemie zmianowym.
3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy.
3. Praca na wysokości powyżej 3 m.
4. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy.
5. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
6. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz
telefoniczny).
7. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją czasu.
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8. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje, zaświadczenie
z uczelni.
5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 10 września 2021 r. do godz. 14.30
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych kopertach oznaczonych wyłącznie numerem naboru,
2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie oznaczonym numerem naboru – decyduje data wpływu dokumentów
do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Dokumenty, które wpłyną do Zarządu Dróg Miejskich po wyznaczonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
W chwili złożenia dokumentów aplikacyjnych kandydat otrzymuje numer
referencyjny, obowiązujący w czasie
trwania naboru. Kandydat zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. od następnego dnia roboczego po terminie
składania dokumentów) do uzyskania
informacji o nadanym numerze referencyjnym. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu
32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu
merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl
w zakładce NABORY wraz z wykazem
numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi do 13 września
2021 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 16 września 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę
publikacji niniejszego ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego
ogłoszenia o naborze jest niższy niż
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu
na stanowiskach urzędniczych,
z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych
kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym
stopniu spełniających wymagania
dodatkowe.
3. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia
zobowiązany jest do złożenia wraz
z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu
procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282)
publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku
przeprowadzonego naboru.
7. Oferty niekompletne i/ lub zawierające niepodpisane dokumenty nie
będą rozpatrywane.
8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Numer naboru 4/2021
Dyrektor Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej,
44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych
z rozliczaniem finansowym oraz
reprezentowaniem Miasta Gliwice
we wspólnotach mieszkaniowych.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu),
• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami (DzU
z 2020 r., poz. 1990), o własności
lokali (DzU z 2021 r., poz.1048.),
Kodeksu cywilnego (DzU z 2020 r.,
poz. 1740),
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
Wymagania dodatkowe:
• umiejętność redagowania pism
urzędowych,
• umiejętność pracy w zespole,
• obsługa komputera w stopniu
bardzo dobrym,
• znajomość topografii miasta Gliwice.
Cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność,
zorganizowanie, odporność na
stres.
Informacje o warunkach pracy na
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy,
praca na I, II lub III piętrze siedziby
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pl. Inwalidów Wojennych 3,
12, Gliwice,
• praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• w zależności od potrzeb istnieje
konieczność wyjścia 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 (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń
(opublikowany na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – www.zgm-gliwice.pl
w zakładce Praca);
• oświadczenie o korzystaniu z pełni
praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych;
• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwa skarbowe i nie toczy się przeciwko
mnie postępowanie karne,
• przyjmuję do wiadomości fakt
obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej mojego
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 umożliwiającej ich
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą zostać złożone wraz
z tłumaczeniem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 4/2021,
w biurze podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów
Wojennych 12, 44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 września
2021 r. do godz. 13.30.
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 merytorycznych: 17 września
2021 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani
indywidualnie o terminie testu merytorycznego.
Inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie

Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 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 na BIP oraz na stronie
internetowej ZGM),
• nadesłane oferty nie są odsyłane
(osoby zainteresowane zwrotem
dokumentów mogą je odebrać
w ZGM, zgłaszając się osobiście,
nieodebrane dokumenty po trzech
miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu),
• w przypadku zmiany terminu
przeprowadzenia testów merytorycznych odpowiednia informacja
zostanie umieszczona w BIP oraz
na stronie internetowej ZGM,
• zgodnie z ustawą z 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych – publikacji w Biuletynie
Informacji Publicznej podlegają
dane osobowe kandydata zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru,
• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
niniejszego ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie
przekroczył 6%,
• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, 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 ZBIERANYCH PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ
ZADAŃ USTAWOWYCH 1

1. Administratorem danych osobowych
jest Zakład Gospodarki 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 listopada
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 sprostowania,
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
danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu 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
dane 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.
6. Dane osobowe będą przechowywane
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
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 archiwalnym
i archiwach.
7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej
nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowanie.
Realizacja obowiązku informacyjnego
w związku z wymaganiami 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).
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Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 2 września 2021 r.

● pracownik montażu

wykształcenie: brak wymagań;
chęci do pracy; dobry wzrok,
zdolności manualne do składania;
pakowania elementów z tworzyw
sztucznych (medycznych); oferta
także dla osób uczących się w systemie zaocznym; umowa-zlecenie
z możliwością podpisania umowy
o pracę, godziny pracy do ustalenia z pracodawcą; miejsce pracy:
Pyskowice;

● asystent rodziny

wykształcenie wyższe, kierunek:
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca
socjalna; kandydat nie może być
karany, nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej lub
władza rodzicielska nie została
mu ograniczona; doświadczenie
zawodowe w pracy z rodziną; zakres obowiązków: praca z rodzinami przeżywającymi trudności
w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (zarówno
dorosłymi, jak i dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej),
zadaniowy system czasu pracy;
miejsce pracy: Gliwice;

● monter konstrukcji 
spawanych
wykształcenie min. zawodowe;
doświadczenie przy montażu
konstrukcji spawanych oraz
znajomość rysunku technicznego; zakres obowiązków: montaż
konstrukcji, przygotowywanie
elementów do spawania, utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy; dwie zmiany; miejsce
pracy: Gliwice – Łabędy;

● sprzedawca

wykształcenie: brak wymagań; doświadczenie zawodowe mile widziane; książeczka sanepidowska
lub gotowość do jej wyrobienia;
sklep mięso – wędliny; dwie zmiany w godz. 6.00–18.30, od wtorku

do soboty; 3/4 etatu; miejsce pracy: Gliwice;

● konserwator
wykształcenie zawodowe; doświadczenie w zakresie eksploatacji technicznej budynku (instalacje
gazowe, wod.-kan., c.o.); prawo
jazdy kat. B – mile widziane; sumienność, dokładność; zakres
obowiązków: nadzór nad prawidłowym działaniem instalacji w budynkach, drobne prace naprawcze,
instalacyjne, i budowlane; jedna
zmiana; miejsce pracy: Pyskowice (oferta także dla emeryta lub
rencisty);

● pracownik 
produkcyjno-magazynowy
wykształcenie zawodowe/średnie; mile widziane uprawnienia
UDT do obsługi wózków widłowych; zakres obowiązków: rozładunek i załadunek towarów
w magazynie, wykonywanie
transportów wew. komponentów i produktów, konfekcjonowanie wyrobów do odpowiednich
opakowań; trzy zmiany; miejsce
pracy: Gliwice;

● asystentka 
stomatologiczna
wykształcenie średnie kierunkowe; umiejętność pracy w zespole,
komunikatywność, sumienność,
dokładność i dobra organizacja
pracy; asystowanie przy zabiegach
stomatologicznych – praca na
„cztery ręce”, przygotowywanie
stanowiska pracy oraz dbanie o higieniczność gabinetu, utrzymanie
czystości na swoim stanowisku
pracy, sterylizacja narzędzi i sprzętu; dwie zmiany; miejsce pracy:
Gliwice, 1/2 lub cały etat – do
uzgodnienia.

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

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic
i Mostów S.A. w Gliwicach zatrudni

mistrza utrzymania ruchu
wytwórni betonu i kruszarni

Podstawowe obowiązki
Podstawowym obowiązkiem mistrza
utrzymania ruchu wytwórni betonu
i kruszarni jest zapewnienie sprawnego
działania maszyn i urządzeń wytwórni
i kruszarni, terminowej realizacji prac
przeglądowych i remontowych oraz
przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz
realizacja planów produkcji i sprzedaży,
a w szczególności:
1. w zakresie eksploatacji maszyn
i urządzeń:
• zapewnienie pełnej funkcjonalności
wszystkich maszyn i urządzeń,
• koordynacja przeglądów okresowych maszyn oraz ich konserwacji,
• pomoc w przygotowaniu i realizacji planów remontowych maszyn
i urządzeń,
• dokonywanie ocen stanu technicznego maszyn i urządzeń, współdziałanie przy zlecaniu remontów i dokonywanie kontroli ich wykonania,
• zarządzanie zespołem operatorów;

2. w zakresie produkcji i sprzedaży:
• zapewnienie utrzymania wymaganych recepturami parametrów
produkcji betonów,
• zapewnienie płynności dostaw
surowców i materiałów – bieżąca
analiza jakościowa i cenowa rynku
dostawców,
• opracowywanie i aktualizacja cenników,
• nadzór nad jakością betonu poprzez
współpracę z laboratorium,
• realizacja finansowego planu sprzedaży i kosztów,
• koordynowanie dostawy gruzu i odbioru wytworzonych asortymentów
kruszyw (monitoring rynku celem

pozyskiwania nowych odbiorców
betonu).
Wymagania:
• wykształcenie wyższe – preferowane
budowlane,
• praktyczna znajomość technologii
produkcji betonu oraz umiejętność
obsługi komputera, a w szczególności systemu Comarch XL,
• dokładność, sumienność, pracowitość i komunikatywność.
Miejsce wykonywania pracy:
• biuro zarządu spółki, wytwórnia
betonu, kruszarnia.
Miejsce składania ofert:
• osoby chętne do podjęcia pracy
w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku proszone
są o składanie dokumentów
w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice,
ul. Nad Bytomką 1 lub przesyłanie
w formie elektronicznej na adres
e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl
lub ecieszowic@pruim.gliwice.pl,
tel. 32/331-82-29.
Okres składania ofert: ofert należy
przesłać do 17 września 2021 r.
Dokumenty składane należy opatrzyć
klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
prowadzenia rekrutacji”.
(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych – RODO).
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ogłoszenia
nieruchomości
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
UL. FLORIAŃSKA 22, lokal nr 1, parter, pow.
54,59 m2 + piwnica: 13,51 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 198 400,00 zł
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
kuchennym, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł
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, kuchnia, łazienka, WC, przedpokój,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 215 900,00 zł
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 generalnego
remontu
Termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 215 100,00 zł
Wadium: 21 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

UL. HORSTA BIENKA 18, lokal nr 2, parter, pow.
48,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, po-

mieszczenie higieniczno-sanitarne, lokal do
generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 158 300,00 zł
Termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 6,
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 15 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

UL. PSZCZYŃSKA 112B, lokal nr 2, parter, pow.
43,33 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 133 200,00 zł
Termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 3,
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 13 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

UL. SZYBOWCOWA 19, lokal nr 5, I piętro, pow.
36,90 m2 + piwnica: 8,00 m2, 1 pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 300,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 14 września 2021 r. z ROM 3,
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 11 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

UL. ŁUŻYCKA 6, lokal nr 5, I piętro, pow. 60,02 m2
+ piwnica: 3,82 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 200 200,00 zł
Termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 2
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 20 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

UL. PIASTOWSKA 14, lokal nr 2, parter, pow.
35,72 m2 + piwnica: 4,05 m2, 1 pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 121 300,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 3,
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 12 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

UL. ŚW. BRONISŁAWY 14, lokal nr 2, parter, pow.
29,34 m2 + piwnica: 3,87 m2, 1 pokój, kuchnia,
WC, przedpokój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 96 400,00 zł
Termin oględzin: 23 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 6,
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

UŻYTKOWE
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
Wadium: 7100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

UL. DWORCOWA 40D, lokal nr 1, parter, pow.
52,20 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 76 900,00 zł
Termin oględzin: 17 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 14 września 2021 r. z ROM 1,
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 7700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 19, lokal nr I,
parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, lokal
do generalnego remontu

Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 23 200,00 zł
Termin oględzin: 22 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 10,
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Wadium: 2400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

UL. TARNOGÓRSKA 20A, lokal nr I, parter, pow.
64,75 m2, 4 pomieszczenia, korytarz, pomieszczenie sanitarne, WC, lokal do generalnego
remontu, do wymiany strop drewniany pomiędzy lokalem użytkowym a mieszkaniem
na I piętrze

Termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 195 900,00 zł
Termin oględzin: 22 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 6,
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.

UL. WYSZYŃSKIEGO 14D, lokal nr V, piwnica,
parter, I piętro, pow. 1147,79 m2, piwnica:
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomieszczenie sanitarne i WC, parter: 9 pomieszczeń, 9 korytarzy, 1 pomieszczenie 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 jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej
godziny z minutami prosimy kontaktować się odpowiednio
do 24 sierpnia 2021 r. i 20 września 2021 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 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.

zawiadamia o ogłoszeniu
przetargu ustnego nieograniczonego odbywającego się w
drodze licytacji

na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej
przy ul. Mikołaja
Kopernika 39B
w Gliwicach.
Licytacja rozpocznie się
27 września 2021 r.
o godz. 12.00.
Szczegóły dostępne są
na stronie internetowej
www.pec.gliwice.pl
i pod numerem telefonu
32/335-01-25, -26,
w godz. 7.00 – 15.00
oraz 32/335-01-04.

Opis:
Działki mają regularny kształt, zbliżony do prostokąta, są niezabudowane i nieogrodzone
(z wyjątkiem granic przylegających do nich nieruchomości, jeśli tamte zostały ogrodzone)
porośnięte dziko rosnącą roślinnością i samosiejkami brzóz. Działki są uzbrojone
w przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne (przyłącze na działce lub tuż przy jej granicy).
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się przyłącze energii elektrycznej oraz gazowe.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (uchwała
Rady Miejskiej w Gliwicach nr LXIII/906/2014
z 8 maja 2014 r.) teren oznaczony jest
symbolem 13MN – co oznacza tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
istniejące.

Wraz z każdą działką jest sprzedawany udział wynoszący 1/31 w działce nr 77/1,
obręb Czechowice Północ, KW nr GL1G/00092858/7, która stanowi ulicę dojazdową
(ul. Poziomkowa).

Ponadto teren obejmujący działki
znajduje się w strefie „OW” obserwacji
archeologicznej.

Lp.

Nr
działki

Obręb

Nr księgi
wieczystej

Powierzchnia
[m2]

Cena
wywoławcza
[zł brutto]

Wadium
[zł]

Termin wpłaty
wadium*

1.

77/34

Czechowice
Północ

GL1G/00092888/6

1196

254 800,00

25 500,00

5 października 12 października
2021 r.
2021 r.

10.00

2.

77/36

Czechowice
Północ

GL1G/00092892/7

1205

256 500,00

25 700,00

5 października 12 października
2021 r.
2021 r.

11.00

Termin
przetargu

Godzina
przetargu

* Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta Gliwice.
Przetargi odbędą się w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 206
(miejsce przetargu może ulec zmianie – informacja będzie opublikowana w BIP).
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Gliwicach w godz.: pn. – śr.: 8.00-16.00, cz.: 8.00-17.00, pt.: 8.00-15.00, pokój 16, ul. Jasna 31A, tel. 32/338-64-12, 32/338-64-10,
32/338-64-11.
Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej miasta – gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
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Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990
z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach, na parterze budynku przy
ul. Zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości wykazy zawierające
nieruchomości:
przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 155/2021 do 23 września 2021 r.;

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 142/2021 do 23 września 2021 r.,
• wykaz nr 143/2021 do 23 września 2021 r.,
• wykaz nr 144/2021 do 23 września 2021 r.

Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem
jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach
NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Gliwice, obejmującej:

• zabudowaną działkę nr 371/6, obręb Kuźnica, KW GL1G/00122499/2 o powierzchni
1,8823 ha, użytek BA – tereny przemysłowe,
wraz z przeniesieniem prawa własności budynku hali produkcyjnej o pow. użytkowej
5705 m2.
Termin przetargu: 26 października 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
7 537 000,00 zł
Wadium: 753 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.
---------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej
oznaczonej jako:

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
zagospodarowania

Gliwice, ul. Poziomkowa

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

Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług
(DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), nieruchomość zabudowana
zwolniona jest od opodatkowania podatkiem VAT.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydenta Miasta Gliwice ogłosił II ustne przetargi nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

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

lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 438/2021, 485/2021, 488/2021,
490-491/2021 do 20 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/

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

Wadium: 19 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

Położenie i opis

że w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały podane do
publicznej wiadomości nw. wykazy:

• dz. nr 609, obręb Kłodnica, położonej w Gliwicach przy ul. Dworskiej, stanowiącej własność
Miasta Gliwice, użytki: Bp – zurbanizowane
tereny niezabudowane, RVIb – grunty orne,
powierzchnia 0,4005 ha, księga wieczysta
nr GL1G/00038964/7.
Termin przetargu: 26 października 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto:
1 296 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wadium: 129 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 19 października 2021 r.

*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 Nieruchomościami UM
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu
w dziale Ogłoszenia i komunikaty 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.
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