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Wyraźnego kształtu nabrały już zarówno poszczególne obiekty oraz „fale” zadaszenia kompleksu, jak i jego przyszły układ drogowy. W niedalekiej przyszłości
Centrum Przesiadkowe powstające po północnej stronie gliwickiego dworca
kolejowego skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę
komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.
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arena gliwice

Festiwal sportu i kolorów
na swoim koncie mają oprawę
największych wydarzeń sportowych. Prognoza na niedzielę? Mnóstwo zabawy i ogrom
radości! Dla najwytrwalszych
sportowców przygotowaliśmy
nagrody. Czekają na was konkurencje indywidualne oraz rodzinne. Mamy dla was jeszcze więcej
– konkurs dla dorosłych, którzy
sprawdzą swoje siły w rzutach
za 3 punkty oraz żonglerce (dla
zwycięzców mamy dwa zegarki
Suunto 7). Nie zabraknie również czasu na porcję praktycznej wiedzy – będziecie mieli
okazję skorzystać z symulatora
dachowania i jazdy na motocyklu, przypomnicie sobie zasady
pierwszej pomocy. Dodatkowo
czekać na Was będzie tor rowerowy, samochód na trolejach,
pokazy i liczne konkursy.

fot. archiwum UM Gliwice

Jesień zbliża się wielkimi krokami, więc postanowiliśmy maksymalnie wykorzystać ostatnie
dni słonecznej pogody na aktywności na świeżym powietrzu.
Startujemy o godz. 14.00 na
placu głównym. O każdej pełnej
godzinie czekają was kolorowe
eksplozje, czyli świetna zabawa
dla wszystkich kategorii wiekowych! We wspólnym, rodzinnym
gronie będziemy zmagać się
z wyzwaniami przygotowanymi
przez prawdziwych sportowych
wyjadaczy. W programie: futsal,
koszykówka, siatkówka, sporty
rakietowe, piłka ręczna, sporty
walki, strzelectwo, taneczne animacje z KS 3arte Arena Gliwice
i teqball, czyli piłka nożna na...
stole. Igrzyska poprowadzą mistrzowie w swoim fachu – Dawid
Biały i Marcin Maszka, którzy

fot. materiały Areny Gliwice

Już 26 września spotkamy się na placu głównym Areny Gliwice, by spędzić rodzinne popołudnie pełne sportowej rywalizacji,
prawdziwych emocji i… kolorowych eksplozji. Ale to nie wszystko – czekają na was Mistrzostwa Śląska we wspinaczce sportowej oraz Arena Bike Race. Zanim odstawimy rowery do garażu na zimę, wykręcimy jeszcze parę kilometrów!

ROWEROWA MOC
Czy mamy tu jakichś kolarzy?
26 września czeka was nie lada
wyzwanie, łatwo nie będzie – ekipa
PBT zadba o to, żebyście w pięknych okolicznościach przyrody
wycisnęli z siebie siódme poty.
Startujemy spod Areny Gliwice
i robimy pętlę. Wiedzie ona przez
polne i leśne tereny Rybnika, Żor,
Pojezierze Palowickie i kobiórskie
lasy. Wracamy malowniczymi terenami powiatu gliwickiego, żeby
znów spotkać się pod Areną Gliwice. Deniwelacja trasy to 562 metry,
za to trafimy na niej właściwie na
każdy rodzaj nawierzchni. Odcinki

po leśnych ścieżkach i polnych
szutrach (80%) przeplatane są
asfaltem lokalnych dróg i ścieżek
rowerowych (20%). Łatwo nie będzie, ale skok endorfin na mecie
– gwarantowany.

Jeszcze
wspinaczka
To nie wszystko! Zapraszamy
na szczególne wydarzenie dla
wszystkich fanów wspinaczki.
W dniach 25 i 26 września odbędą się Mistrzostwa Śląska 2021
we wspinaczce sportowej na ścianie wspinaczkowej Chwyciarnia
Arena Gliwice. Jeżeli jesteście ze

Śląska lub trenujecie w śląskich
klubach, to zapraszamy do wzięcia
udziału w zawodach i rywalizacji
w konkurencjach „wspinaczka na
czas” i „prowadzenie”. Zawody
przewidziane są dla 5 kategorii
wiekowych: dzieci młodsze, dzieci,
młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy.
Do wspólnej zabawy podczas
Rodzinnych Igrzysk Sportowych
zaprasza Miejska Komenda Policji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego oraz Miejskie Pogotowie Ratunkowe. Więcej na
arenagliwice.com.


Klaudia Kras / Arena Gliwice

Czas na małe BOOGIE WOOGIE!
W odpowiedzi na nieubłaganie zbliżającą się jesień, przychodzimy z propozycją nie do odrzucenia. Postawcie na taniec
i zajrzyjcie na lekcje boogie woogie do KS 3arte Arena Gliwice. Boogowe szaleństwo odbywa się tam regularnie – we wtorki, o godz. 19.45 z grupą początkującą. O boogie woogie słyszycie po raz pierwszy? Tym lepiej! Najwyższy czas na piękną
taneczną przygodę, która podniesie wasz poziom endorfin.
jesteś fanem rock’n’rollowego szaleństwa, z pewnością pokochasz
boogie! Dodatkowo, o ekipę boogie woogie troszczą się najlepsi
instruktorzy pod słońcem – Julka
i Daniel. Oprócz solidnej dawki
śmiechu, dostępu do niewyczerpalnego źródełka boogowej
enegii, gwarantują efektywną
naukę i wybitnie dobrą atmosferę.
Dodatkowo będziecie mieli okazję
stać się częścią ich drużyny. Zajęcia
w KS 3arte to nie tylko treningi, ale
również okazja do bycia częścią
rozrywkowego świata gliwickiej
Areny – prezentacje zespołu,

duże eventy taneczne, boogowe
prywatki i liczne występy. To jak?
Widzimy się na parkiecie?
Jeśli jesteście głodni tanecznej zabawy, wpadnijcie na plac główny
Areny – już 26 września czekają
na was animacje, które przygotowała załoga KS 3arte Arena
Gliwice. W programie zumba,
pokaz hip-hopu z warsztatami
i grup akrobatycznych. O godz.
14.30 startujemy z tanecznymi
zabawami!


Klaudia Kras / Arena Gliwice
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fot. materiały Areny Gliwice

Boogie woogie to jeden z najbardziej dynamicznych tańców swingowych, nazywany najszybszym
tańcem świata. Brat lindy hopa
i rock and rolla, jako taniec charakteryzuje się wyprostowaną postawą i szalonymi wariacjami w kroku
podstawowym, mnogością figur
i kreatywnymi choreografiami.
Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów w boogie
jest akompaniament fortepianu.
Przygoda z boogie to doskonała
opcja dla wszystkich, którzy permanentnie odnoszą wrażenie, że
urodzili się nieco za późno. Jeśli

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

Centrum Przesiadkowe

fot. R. Neumann / UM Gliwice

coraz większe!

W ostatnim czasie na placu budowy Centrum Przesiadkowego
zakończono montaż aluminiowej
konstrukcji elewacji budynku
głównego, służącego do obsługi pasażerów. Obecnie na
dwóch fasadach montowane jest
szklenie. Wykonano już wszystkie
wylewki pod posadzki oraz tynki
wewnętrzne, dobiegają też końca
prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż kanałów
wentylacyjnych i tras kablowych.
W przyszłym budynku pomocniczym CP (z pomieszczeniami
przeznaczonymi pod wynajem) na
ukończeniu jest wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i pokrycia dachowego. W najbliższej przyszłości
wykonawca rozpocznie zabudowę
aluminiowej konstrukcji elewacji.

W istniejącym i nowym tunelu
podziemnym łączącym Centrum
Przesiadkowe z dworcem kolejowym trwa montaż betonowych
płyt okładzinowych oraz prace
instalacyjne przy kanałach wentylacyjnych i trasach kablowych.
W następnej kolejności wykonawca rozpocznie zabudowę
granitowych płyt na posadzkach.

Na ukończeniu jest montaż kolejnej stalowej „fali” – konstrukcji
najwyższego zadaszenia nad

budynkiem do obsługi pasażerów. Na trzecim segmencie
trwa instalowanie oraz przytwierdzanie obróbek, siatek cięto-ciągnionych oraz tras kablowych.
W sąsiadującej z kompleksem
Centrum Przesiadkowego zabytkowej wieży ciśnień zamontowano nową stolarkę okienną
i odnowiono obróbki blacharskie.
Teraz trwają tam prace związane z renowacją kopuły i ścian.
Rozpoczęto też wykonywanie
instalacji wewnętrznych.
Cały czas toczą się roboty przy

infrastrukturze podziemnej

– sieci wodociągowej, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, kanalizacji kablowej. Rozpoczęto wykonywanie przyłącza ciepłowniczego.
Coraz bardziej zaawansowane są

prace związane z powstaniem
nowego układu drogowego
na terenie Centrum Przesiadkowego. Wykonano już znaczną
cześć podbudowy pod konstrukcje
nawierzchni jezdni i miejsc postojo-

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Plac przed dworcem PKP

wych (na nich ułożono dodatkowo
pierwsze pasma z kostki betonowej). Na przyszłych peronach
autobusowych trwa zabudowa krawężników. W ciągu ul. Toszeckiej
prowadzone są roboty związane
z konstrukcją nowej nawierzchni,
a na ul. Tarnogórskiej wykonawca
jest w trakcie wykonywania warstw
bitumicznych nawierzchni na jednej z połówek drogi. Ścieżka dla
pieszych i rowerzystów jest na
ukończeniu.

Uwaga! 24 września od
godz. 7.00 zacznie
obowiązywać zmieniona
organizacja ruchu na przebudowywanym odcinku
ul. Tarnogórskiej w sąsiedztwie Centrum Przesiadkowego – ruch (nadal jednokierunkowy, w stronę
ul. S. Witkiewicza) zostanie
poprowadzony lewą stroną jezdni. W tym samym
czasie zamknięty zostanie
wlot ul. O. Kolberga na
ul. Tarnogórską. Objazd
do ul. O. Kolberga będzie
odbywał się ulicami:
Tarnogórską, S. Witkiewicza, Opolską, Świętojańską
i S. Udzieli.
Inwestycję po północnej stronie
dworca PKP realizuje konsorcjum
firm: Mostostal Zabrze Gliwickie
Przedsiębiorstwo Budownictwa
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Plac Piastów

fot. M. Buksa / UM Gliwice

Wyraźnego kształtu nabrały już zarówno poszczególne obiekty oraz „fale” zadaszenia kompleksu, jak i jego
przyszły układ drogowy. W niedalekiej przyszłości Centrum Przesiadkowe powstające po północnej stronie
gliwickiego dworca kolejowego skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu
i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów
SA. Koszt prac to około 184 mln
zł. Na ten cel ze środków unijnych
pozyskano 129,5 mln zł. Roboty
powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

odcinku od dworca PKP w kierunku placu Piastów. Powstają
również miejsca parkingowe
w obszarze pomiędzy pętlą objazdową przy dworcu a ulicami
Okopową i Bohaterów Getta
Warszawskiego.

Zmienia się również pejzaż
miasta po południowej stronie dworca kolejowego. W tej

W rejonie placu Piastów prowadzone są prace związane z przebudową sieci cieplnej. Po wschodniej
stronie wyspy centralnej placu
oraz w jego północnej części
(dotychczasowe miejsce postoju
autobusów komunikacji miejskiej) realizowane są intensywne
roboty związane z przebudową
infrastruktury technicznej.

części przebudowany jest układ
drogowy, który wraz z Centrum
Przesiadkowym stworzy przyjazną i funkcjonalną przestrzeń
miejską.

Obecnie dobiegają końca prace
związane z nowym zagospodarowaniem ul. Na Piasku. Jeszcze
w tym miesiącu planowany jest
w tym miejscu montaż nowych
latarni oświetlenia ulicznego.
Równolegle roboty prowadzone są także na ul. Okopowej,
gdzie przebudowywana jest
sieć uzbrojenia podziemnego na

Przebudowę po południowej
stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska S.A. Koszt inwestycji
finansowanej z budżetu miasta
to ponad 41 mln zł. Umowny
termin zakończenia robót budowlanych to koniec 2022 r.

(kik)
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z miasta
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Wstęga Nadziei dla Białorusi
W Gliwicach zakończył się XII Międzynarodowy Plener Malarski
„Moje Miasto”. Przy tej okazji plastycy prezentowali w przestrzeni
miasta niezwykłą flagę – Wstęgę Nadziei dla Białorusi.

Z Gliwic flaga, która swą podróż
rozpoczęła w Olsztynie, przekaza-

na zostanie do Bytomia. Zgodnie
z założeniem projektu White-Red-White, Wstęga Nadziei dla
Białorusi ma wędrować po Polsce
i innych krajach europejskich.
Wstęga ma 12 metrów długości.
Została wykonana ze zszytych
ze sobą 120 prac tkaninowych.
Stworzyło je 70 artystów z Polski,
Białorusi, Litwy, Francji, Kanady
i USA. Biel i czerwień nawiązują do
barw historycznej, biało-czerwono-białej flagi Białorusi. W 2020 r.

fot. Gliwice TV

Badania profilaktyczne to ważny element naszej troski o zdrowie, ale z ich
systematycznością bywa różnie... Często niesłusznie odkładamy wizytę
u lekarza, bagatelizujemy symptomy lub ignorujemy je w obawie o złą
diagnozę. Dlatego w Gliwicach cyklicznie organizowane są bezpłatne akcje
prozdrowotne, które mają na celu uświadamianie, że wcześnie wykryta
choroba jest wyleczalna. Ostatnia – Czuły dotyk. O profilaktyce raka piersi
– odbyła się 18 września w CH Forum.

– Rak to choroba, która może
dopaść zarówno w młodym,

4

jak i starszym wieku, osobę
aktywną fizycznie, jak i nie dbającą o siebie, bogatą lub biedną.
Dlatego absolutnie każda kobieta powinna regularnie badać
piersi. Bywa, że kłopot można
wykryć samemu, dlatego warto
dowiedzieć się, jak przeprowadzić
samobadanie, a akcje typu „Czuły
dotyk” są ku temu dobrą okazją
– przekonywał dr hab. n. med.
Michał Jarząb.
Kilkugodzinna popołudniowa
akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Badały się zarówno osoby młode, jak i starsze.
– Warto pamiętać, ze rak piersi

flaga w tych barwach była używana przez protestujących Białorusinów po wyborach prezydenckich.
Celem inicjatorów akcji „Wstęga
Nadziei dla Białorusi” jest zwróce-

nie uwagi na obecną sytuację na
Białorusi, wspieranie pokojowej
walki o prawa człowieka i demokrację. 

(mm/mf)

#coNoweGO?

Profilaktyka ma sens

Czego tam nie było! Nauka samobadania piersi zakończona
uzyskaniem certyfikatu, kontrola
masy ciała BMI, konsultacje z dietetyczką, onkologiem i psychologiem, warsztaty jogi, wreszcie
– tworzenie flagi „czułego dotyku”. Zainteresowane tematem
panie mogły też m.in. posłuchać
rozmów z onkologiem, dr hab. n.
med. Michałem Jarząbem z Narodowego Instytutu Onkologii
im. M. Skłodowskiej-Curie – PIB
Oddziału w Gliwicach oraz z psycholog Marylą Sokołowską.

fot. M. Foltyn / UM Gliwice

– Pomysł wpisuje się w założenia
inicjatorów projektu „Wstęga
Nadziei dla Białorusi”. Ma przypominać o sytuacji w Białorusi,
skłaniać do refleksji i dyskusji,
zachęcać innych do podobnych
działań na rzecz wspierania pokojowej walki o prawa człowieka
i demokrację – mówi Agnieszka
Chrzanowska-Małys, jedna z artystek współtworząca wstęgę.

jest wyleczalny, o ile zostanie
odpowiednio szybko wykryty.
Regularna profilaktyka może
uratować życie, dlatego Miasto
Gliwice we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin organizuje cykliczne akcje prozdrowotne.
Cieszy nas, że biorą w nich udział
osoby w każdym wieku, w dużej
mierze młode. Pozytywne nawyki
to w perspektywie czasu dłuższe
życie i dobre zdrowie – podkreśla
Beata Jeżyk z Wydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych Urzędu
Miejskiego w Gliwicach.

20 września już po raz trzeci
przedstawiciele organizacji pozarządowych z Gliwic i regionu,
lokalni liderzy i wolontariusze mieli okazję bliżej poznać
III sektor oraz spotkać się z ekspertkami i ekspertami (tym razem
z zakresu pozyskiwania kapitału
na przedsięwzięcia społeczne).

Gliwic. Gościem specjalnym
był Piotr Cyrwus – polski aktor
filmowy i teatralny, a zarazem
społecznik silnie zaangażowany
w kampanie społeczne.  (kik)

Konferencja #coNoweGO, organizowana w Nowych Gliwicach przez
Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek
Działań Społecznych, pozwoliła
uczestnikom dowiedzieć się,
w którym kierunku iść, by zapewnić stabilność finansową swojej
organizacji oraz jak wykorzystywać
zasoby niematerialne.
W konferencji wzięła udział Ewa
Weber, zastępczyni prezydenta

fot. D. Nita-Garbiec / UM Gliwice

W czasie wakacji Wstęga Nadziei
dla Białorusi była eksponowana
w Centrum 3.0 przy ul. Studziennej
w Gliwicach. We wrześniu ruszyła
w miasto, razem z artystami uczestniczącymi w XII Międzynarodowym
Plenerze Malarskim „Moje Miasto”.
15 września plastycy zaprezentowali
swoje dzieło przy gliwickiej Radiostacji. Pięć dni później na skwerze
Doncaster przy Urzędzie Miejskim
wstęgę pokazywali uczniowie
Liceum Sztuk Plastycznych w Gliwicach i uczestnicy pleneru.

Partnerem wydarzenia było Miasto Gliwice. 
(mf/kik)
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ważne

Spisowa noc

Przyłączając się do akcji organizowanej przez
Główny Urząd Statystyczny, Gminne Biuro Spisowe zaprasza mieszkańców Gliwic, którzy
jeszcze nie dopełnili obowiązku spisowego,
na sobotnią „Noc Spisową”. 25 września w budynku Urzędu Miejskiego (ul. Zwycięstwa 21)
w godz. 8.00–24.00 będą czekali rachmistrzowie, którzy pomogą dokonać spisu.
Gminne Biuro Spisowe przypomina, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 jest
obowiązkowy, a są nim objęte
wszystkie osoby mieszkające
w Polsce – także obcokrajowcy.
Podstawowe informacje, które są niezbędne do spisania,

to znajomość numeru PESEL
– swojego i pozostałych domowników, metraż mieszkania, sposób ogrzewania mieszkania, rodzaj tytułu prawnego
do zajmowanego mieszkania.
Nie masz możliwości udziału w „Spisowej Nocy”? Od

poniedziałku 27 września

do czwartku 30 września

w budynku Urzędu Miejskiego – wejście od strony skweru Doncaster – w godzinach
urzędowania uruchomione
zostaną dodatkowe stanowiska rachmistrzów!

Nie czekajmy jednak do
końca i skorzystajmy z podstawowego, a zarazem najszybszego sposobu spisania
się – przez tzw. samospis.
Wystarczy wejść na stronę
internetową:

spis.gov.pl
i w ciągu kilkunastu minut
spisać wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu.


(Gminne Biuro Spisowe)

Pobiegną
Oko w Oko
z Rakiem

4 Bieg Oko w Oko z Rakiem odbędzie się w Gliwicach!
Uczestnicy zameldują się na starcie przy Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
w niedzielę 26 września.
Charytatywna impreza rozpocznie się o godz. 10.00 od
rozgrzewki do biegu na 5,2 km.
Biegacze wystartują o godz.
10.15. Na godz. 11.00 zaplanowano rozgrzewkę przed trasą
nordic walking. Start zawodów
w tej kategorii – o godz. 11.15.
Na koniec imprezy zaplanowano
Biegasz Ile Chcesz, czyli dowolną
liczbę okrążeń, bez klasyfikacji
zawodników, biegiem, z kijami,
spacerem. Cała impreza biegowa odbywa się na terenie Narodowego Instytutu Onkologii
w Gliwicach na wyznaczonych

i zabezpieczonych alejkach oraz
na ul. Wybrzeże Armii Krajowej.

Z tego względu 26 września
między godz. 8.00 a 15.00
zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów część ul. Wybrzeże Armii Krajowej – na
wysokości ul. Konopnickiej.

lem medycznym z Narodowego
Instytutu Onkologii oraz gry
i zabawy dla dzieci. Będą też występy artystyczne, stoisko amazonek i stanowisko wizażysty.
Podczas imprezy będzie także
można obciąć włosy i przekazać
je na peruki dla chorych onkologicznie.

Zawody sportowe to niejedyne
atrakcje, na które będzie można
natknąć się 26 września przy
gliwickim Instytucie Onkologii.
Zaplanowano także warsztaty
kulinarne z lekarzami i persone-

Organizatorem 4 Biegu Oko
w Oko z Rakiem jest Fundacja
Oko w Oko z Rakiem. Imprezę
objął patronatem prezydent
Gliwic Adam Neumann.

(mm)

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” odwiedza poszczególne dzielnice, by
porozmawiać o jakości życia w mieście, oczekiwaniach na przyszłość, działaniach społecznych,
szeroko rozumianej aktywności czy ekologii. Do
końca września charakterystyczne granatowe
namioty pojawią się w każdej części Gliwic.
W sobotę 25 września staną
w dzielnicy Obrońców Pokoju
obok parkingu przed Biedronką
(ul. I.J. Paderewskiego), między
godz. 10.00 a 12.00. W niedzielę
26 września pojawią się w dzielnicy Wojska Polskiego, między
godz. 10.00 a 12.00, w parku
Starokozielskim przy placu zabaw. We wtorek 28 września na
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Zatorzu staną w ramach odwołanych wcześniej spotkań przy
skrzyżowaniu ulic Poniatowskiegi
i Lipowej (w godz. 9.00–11.00).
Dodatkowych informacji udziela
Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach (e-mail: gliwice2040@
um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).

(kik)

5

kolory miasta

KVARTALO Obrońców Pokoju
To dzielnica młoda, o relatywnie krótkiej historii, jednak w jej granicach znalazły się tereny (de facto szobiszowickie) związane z dziedzictwem rodu von Welczek. Ale nie o nich będzie w tym odcinku mowa. Tym razem zabytki
czy powojenne budownictwo mieszkaniowe ustąpią miejsca... ulicy. Ma bowiem niepospolitego patrona, ośmiokrotnie nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla lekarza okulistę i lingwistę, Ludwika Łazarza Zamenhofa.
Nieprzypadkowo upamiętniono go w Gliwicach!

Za c zę ł y p o wstawa ć
pierwsze stowarzyszenia
nauki „języka nadziei” i tak
w naszych Gliwicach grupa

Gabriel Hanotaux zawetował propozycję wyboru
esperanto na główny język
Ligi Narodów. Bał się wyparcia francuszczyzny ze
sfery publicznej.

fot. E. Pokorska

miłośników nowego lingvo zorganizowała się już
w 1909 roku, cztery lata
po pierwszym Światowym
Kongresie Esperanta, a trzy
lata przed Światowym
Kongresem Esperanta
w Krakowie. Gliwickie
stowarzyszenie spotykało się w dawnym hotelu
Victoria przy obecnej
ul. Zwycięstwa 36. W tamtych czasach miejsce to
było częścią większego
kompleksu gastronomiczno-rozrywkowego. Na parterze budynku, od frontu,
znajdowała się ogólnodostępna sala restauracyjna

i to zapewne tam odbywały się spotkania. Jak
opisuje Małgorzata Kaganiec w artykule o hotelach
w przedwojennych Gliwicach, budynek hotelowy
sąsiadował z cukiernią
i kawiarnią, a z drugiej
strony z ogromną salą teatralną (to obecnie Ruiny
Teatru). „W pierwszym
okresie działalności,
tzn. do roku 1909,
c a ł y ko m p l e k s
należał do najlepszych na Górnym
Śląsku. Na gości
hotelowych czekały liczne atrakcje

– nocny kabaret, kawiarnia, koncerty i spektakle
teatralne. Można jedynie
domniemywać, że hotel
miał służyć wyłącznie do

Tworząc go, bazował oczywiście na językach romańskich – jako tych, które
w tamtych czasach były lepiej znane niż germańskie.
Niemniej czy przewidział,
że esperanto stanie się
realnym zagrożeniem
dla langue française? To właśnie
z tego względu
w latach dwudziestych
Francuz

Moje zainteresowanie
językiem, który w swym
zamyśle miał łączyć ludzi,
pomagając w porozumieniu i nie eliminując jednocześnie języków ojczystych,
powstało z obserwacji
przyjaciół: Ewy i Darka.
Tak ładnie i ciekawie opowiadali o samym lingvo
i spotkaniach z innymi
miłośnikami esperanto,
że… postanowiłam się do
nich przyłączyć. Prezes
stowarzyszenia esperantystów, Stanisław Mandrak,
utwierdził mnie tylko
w dokonanym wyborze,
mówiąc: Chcesz zająć się
biznesem, poznaj język
angielski. Chcesz mieć
wielu przyjaciół? Ucz się
esperanto!
La monumentoj de la kvartalo estos priskribitaj en
la sekva epizodo. Zabytki
osiedla zostaną opisane
w następnym odcinku.
Ĝis la revido!

ena publiczna
fot. dom

Prostota, melodyjność
i oczywiście pozytywne
przesłanie esperanto
szybko zyskały wielu
wyznawców.

Dawny hotel Victoria
znajdował się w budynku
przy dzisiejszej
ul. Zwycięstwa 36

fot. Fotopolska.eu

Urodzony w 1859 roku
Ludwik Łazarz Zamenhof
– właściwie Eliezer Lewi
Samenhof – już od dziecka
mówił płynnie w trzech językach: jidysz, rosyjskim i polskim. W wieku 10 lat stworzył dramat „Wieża Babel,
czyli tragedia białostocka
w pięciu aktach”. O biblijnej
wieży, pomieszaniu języków
i co się z tym wiązało, niemożności porozumienia
myślał wielokrotnie. Jego
idée fixe stało się pokonanie bariery językowej, które
umożliwiłoby unicestwienie
w zarodku kłótni, nieporozumień i waśni między ludźmi.
Jeden język pociągnąłby za
sobą ten sam sposób myślenia o różnych sprawach.
Po gimnazjalnych i akademickich próbach, aktem
narodzin nowego, sztucznego tworu lingwistycznego
stała się publikacja „Język
międzynarodowy” opublikowana przez Zamenhofa
w lipcu 1887 roku pod pseudonimem (nomem omen)
Doktoro Esperanto. Teraz
mogę już wyjaśnić zaskakujące kvartalo w tytule – to
nic innego jak okolica, osiedle w esperanto!

Ewa Pokorska
miejski konserwator
zabytków

„Wieża Babel”,
Pieter Bruegel starszy

Ludwik Łazarz Zamenhof,
twórca języka esperanto
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Gdy powstawało esperanto, językiem międzynarodowym był francuski. Zamenhof chciał
jednak, aby język jego
pomysłu był łatwiejszy
do nauki.

Grób Ludwika Zamenhofa
na cmentarzu żydowskim
w Warszawie

fot. domena publiczna

fot. domena publiczna

przespania się po nocnych
atrakcjach w kompleksie
rozrywkowym „Hotel und
Cafe Victoria”.
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kultura

„Kiniarz Roku”
dla Gliwiczanki
Dr Urszula Biel otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych – „Kiniarz Roku”. To kolejna
nagroda przyznana kierownik gliwickiego kina
Amok. Gratulacje!
Dr Urszula Biel od lat kieruje kinem AMOK w Gliwicach, jest też
prezeską Śląskiego Towarzystwa
Filmowego i bada kulturę filmową naszego regionu w okresie
międzywojennym. Za swoją
działalność otrzymała kolejne
wyróżnienie – nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych „Kiniarz
Roku”. Uroczyste wręczenie odbyło się 14 września, podczas
gali otwarcia IX Konferencji Kin
Studyjnych w kieleckim kinie
„Fenomen”.
Urszula Biel jest również laureatką nagrody Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej w kategorii
KINO za rok 2013 i w kategorii

EDUKACJA FILMOWA za rok
2017, autorką pierwszej monografii dziejów kina na Górnym
Śląsku „Śląskie kina między
wojnami czyli przyjemność upolityczniona” (2002) oraz współautorką pozycji „Kina i okolice.
Z dziejów X muzy na Śląsku”.
W tym roku została wydana jej
nowa książka „Kultura filmowa
prowincji górnośląskiej. Kina,
właściciele, widzowie”, która
została uznana przez Polskie
Towarzystwo Badań nad Filmem
i Mediami za Książkę Roku 2020.
Dr Urszula Biel jest też laureatką nagrody prezydenta Gliwic
w dziedzinie kultury (1999 r.).

(mf)

W nadchodzący weekend szykuje się sporo kulturalnych atrakcji.
Koncert Kapeli Maliszów w Cechowni i 8. MFF Kino Dzieci w Amoku
– tego po prostu nie można przegapić!
 Teatr Miejski w Gliwicach

od piątku 24 września do
niedzieli 26 września zaprasza na „Wieczór kawalerski”.
Błyskotliwą komedię pomyłek wyreżyserował Giovanny
Castellanos.

W

sobotę 25 września
o godz. 10.00 rozpoczną
się warsztaty fotograficzne z Mariuszem Gorylem.
Wydarzenie jest elementem
Gliwickich Spotkań Literackich „Haczyk”.

fot. materiały organizatora

 W stacji Artystycznej Rynek

(Rynek 4–5) w sobotę o godz.
10.00 rozpoczną się warszta-

Dr Urszula Biel

ty umuzykalniające dla dzieci
„Mini Nutki”.

 O godz. 14.00 w sobotę w Cen-

filmowych dla dzieci. Repertuar jest dostępny na stronie
amok.gliwice.pl.

trum 3.0 przy ul. Studziennej
6 wystartują warsztaty
w ramach III Ogólnopolskiego
Festiwalu Wokalnego Osób
z Niepełnosprawnościami.
Na godz. 16.00 zaplanowano
koncert eliminacyjny.

 W sobotę o godz. 19.00 w Ce-

 W sobotę w kinie studyjnym

na załapać się na Wegańską
Kuchnię Społeczną. Przynieść
coś na wspólny stół i ciesz się
pysznym jedzeniem! Początek o godz. 15.00.


(mm)

Amok (ul. Dolnych Wałów
3) rozpocznie się 8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy
Kino Dzieci. Do 2 października będzie można obejrzeć
dziewięć ciekawych premier

chowni w Nowych Gliwicach
(ul. Bojkowska 35a) wystąpi
folkowa Kapela Maliszów.
Zapraszamy na eksplozję
karpackich dźwięków!

 W niedzielę w SAR-ze moż-

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

Literacka jesień w bibliotece

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!
W Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Gliwicach trwa projekt „Haczyk
– gliwickie spotkania literackie”,
którego tematem przewodnim
tegorocznej edycji są podróże –
w szerokim kontekście literackim
i artystycznym.

z których przynajmniej jedna osoba
jest pełnoletnia). Wymogiem wzięcia udziału w grze jest posiadanie
przez drużynę minimum jednego
smartfona/tabletu z zainstalowaną
aplikacją ActionTrack (dostępną
bezpłatnie w Google Play i AppStore) z mobilnym dostępem do
Internetu.

28 września o godz. 18.00
w Bibliotece Centralnej odbędzie się spotkanie poświęcone
literaturze górskiej z Dariuszem
Kortko i Marcinem Pietraszewskim, autorami biografii
Jerzego Kukuczki i Krzysztofa
Wielickiego. Rozmowę przeprowadzi Agnieszka Włoka.

Dariusz Kortko i Marcin Pietraszewski to dziennikarze „Gazety Wyborczej”, laureaci wielu prestiżowych
nagród dziennikarskich. Absolwenci Uniwersytetu Śląskiego,
mieszkają i pracują w Katowicach
na Górnym Śląsku. Wspólnie napisali dwie bestsellerowe biografie
wielkich himalaistów: Jerzego
Kukuczki i Krzysztofa Wielickiego.

Pełny regulamin gry dostępny jest
na stronie www.biblioteka.gliwice.
pl.

Są także autorami książki o Mirosławie Hermaszewskim – jedynym
polskim kosmonaucie.
Spotkanie będzie transmitowane
na żywo na Facebooku Miejskiej
Biblioteki w Gliwicach (www.facebook.com/MBPGliwice).

W sobotę, 2 października,
biblioteka zaprasza do wspól-

nej zabawy w mobilnej grze
miejskiej „W 80 minut dookoła
świata”. W Gliwicach odnaleziono legendarny rękopis – dziennik
Phileasa Fogga, człowieka, który
przemierzył dookoła kulę ziemską
w zaledwie 80 dni. Wystawiony
w bibliotecznych gablotach miał
przyciągnąć tłumy turystów, stał
się jednak łakomym kąskiem dla
paserów, którzy niewątpliwie będą
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chcieli zarobić krocie na sprzedaży
tego białego kruka na czarnym
rynku. Zadaniem gracza będzie
przechwycenie kart z dziennika
Phileasa Fogga z rąk szajki.
Gra rozpocznie się o godz. 10.00
w Bibliotece Centralnej MBP
w Gliwicach. W grze wziąć udział
mogą gracze indywidualni oraz
drużyny (minimum dwuosobowe,

Obowiązują wcześniejsze zapisy (telefonicznie: 32/238-26-24
lub mailowo: instrukcyjny@
biblioteka.gliwice.pl).
Daj się porwać w podróż literackim szlakiem z Miejską Biblioteką
Publiczną w Gliwicach!  (MBP)
Spotkanie odbędzie się w ramach
projektu „Haczyk – gliwickie spotkania literackie”, dofinansowanego
ze środków MKDNiS pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury.
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sport

W Gdańsku górą gospodarze

Początek należał do piłkarzy Lechii, którzy pewnie weszli w mecz
i rozpoczęli spotkanie od celnego
strzału na bramkę Františka Placha. Słowacki golkiper zaliczył
pierwszą skuteczną interwencję
w drugiej minucie, lecz w dwunastej nie mógł nic poradzić na silne
uderzenie Łukasza Zwolińskiego.
Piast starał się stworzyć zagrożenie pod bramką gospodarzy, lecz
defensywa Lechistów na początku spotkania była tak szczelna,
jak słoweński mur w drugim
secie meczu półfinałowego
siatkarskich mistrzostw Europy.

Gospodarze w dalszym ciągu starali się również o podwyższenie
prowadzenia, ale raz kapitalnie
bronił Fero Plach, a w kolejnej
sytuacji golkipera wyręczył jeden
ze stoperów Niebiesko-Czerwonych. Po gliwickiej stronie strzały
oddawali Steczyk oraz Alberto
Toril, ale bez skutku bramkowego, przynajmniej w pierwszej
połowie. Ta część rywalizacji nie
przyniosła już goli, a gliwiczanie,
by myśleć o korzystnym wyniku,
musieli dodać sobie w szatni jeszcze więcej woli walki na drugą
część rywalizacji.

Po przerwie obie drużyny toczyły
wyrównaną rywalizację, ale to
jednak gospodarze mieli jedynkę
z przodu i to Piast potrzebował
bramki, by myśleć chociażby o jednym punkcie. Przez długie minuty
brakowało konkretnego zagrożenia pod bramką Alomerovicia. To
Biało-Zieloni po dwóch mocnych
próbach Macieja Gajosa bardziej
postraszyli Františka Placha.
Trener Waldemar Fornalik starał
się posyłać pozytywne sygnały
z ławki, wpuszczając kolejnych
zawodników, ale i ci nie znaleźli
sposobu na strzelenie gola. Po raz

fot. piast-gliwice.eu

Po trudnym i wymagającym spotkaniu Piasta z Lechią w Gdańsku to gospodarze
utrzymali skromne jednobramkowe prowadzenie, uzyskane w dwunastej minucie
gry. Autorem jedynej bramki w tym meczu okazał się Łukasz Zwoliński. Gliwiczanie,
mimo usilnych starań, nie zdołali odpowiedzieć na trafienie napastnika Biało-Zielonych i musieli udać się w daleką podróż do Gliwic bez zdobyczy punktowej.

kolejny w tym sezonie brakuje niewiele, ale mimo tego Piast musiał
odłożyć zdobywanie punktów
na kolejne spotkania. Niebiesko-Czerwoni w środku tygodnia
powalczą o awans do kolejnej
rundy w Fortuna Pucharze Polski,

a dwa następne mecze ligowe
zagrają w Gliwicach z drużynami
z Krakowa. Najpierw z Cracovią
w poniedziałek, a już w piątek
z Wisłą.
Biuro Prasowe
GKS Piast SA

Są trzy punkty!
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Jest zwycięstwo!
fot. piast.gliwice.pl

Piast był faworytem meczu, ale
to goście na początku przeważali
i stworzyli sobie kilka okazji na
otwarcie wyniku. Bardzo dobrze w ten mecz wszedł jednak
Michał Widuch, który wybronił
wszystkie strzały rywali. Orlando
Duarte widząc, że gra nie układa
się tak, jak sobie zaplanował, już
w 6. minucie wziął czas. Manewr
ten przyniósł pożądany efekt, bo
potem gliwiczanie zaczęli grać lepiej, co w 12. minucie przełożyło
się na bramkę. W polu karnym
faulowany był Śmiałkowski i arbiter wskazał na szósty metr. Sytuację tę na gola zamienił Cadini.
Było to premierowe trafienie
Brazylijczyka w barwach Piasta.
Wydawało się, że gospodarze
pójdą za ciosem, aby jeszcze
przed przerwą wypracować
sobie odpowiednią przewagę,
ale nie porafili zdobyć drugiego
gola. Łapali za to faule i na 4 minuty przed końcem spotkania
mieli ich już pięć. Aby nie złapać
szóstego przewinienia, Orlando
Duarte zdecydował się na grę
z wycofanym bramkarzem, aby
jak najdłuższej jego podopieczni utrzymywali się przy piłce.
Wydawało się, że manewr ten
powiedzie się, ale tuż przed zakończeniem pierwszej połowy
Michał Grochowski wykorzystał
to, że do bramki dopiero co
wracał Michał Widuch i precyzyjnym uderzeniem z połowy
boiska w okienko doprowadził
do wyrównania. Takie gole nawet w futsalu zdarzają się raz
na sezon.

fot. materiały GTK

W drugiej kolejce spotkań o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Piast Gliwice,
grając w Arenie Gliwice przed własną publicznością, pokonał Futsal Team
Brzeg 3:1. To premierowe spotkanie we własnej hali w sezonie 2021/2022
mogło się już odbyć z udziałem kibiców, którzy licznie zasiedli na trybunach.

Na drugą połowę zawodnicy Piasta wyszli już bardziej
skoncentrowani i od początku tej odsłony dominowali
na parkiecie. Efekt przyszedł
w 26 minucie. Wtedy to po podaniu z głębi pola Śmiałkowski
powalczył o piłkę, dzięki czemu ta trafiła do Dasaieva, ten
uderzył na bramkę, na linii stał
jednak zawodnik gości i odbił
ją, ale wprost pod nogi Zatovicia, ten też jednak trafił w leżącego już gracza z Brzegu, ale
nogę w tym zamieszaniu zdołał
włożyć Dasaiev i umieścił piłkę
w bramce. Gol nie zdeprymował jednych przyjezdnych, którzy dalej atakowali i mieli okazje na wyrównanie. Viacheslav
Kozhemiaka wyszedł sam na
sam z Widuchem, ale przegrał
ten pojedynek. Gliwiczanie
potem dobrze grali w defensywie, nie pozwalając nawet
na oddanie celnych strzałów,

choć goście dwoili się i troili.
W 35. minucie Śmiałkowski
zdecydował się przerzucić piłkę
przez całe boisko, jego intencje
dobrze przeczytał Zatović, który uciekł rywalom i uderzeniem
z pierwszej piłki ponad bramkarzem gości podwyższył wynik
na 3:1. Tak jak się można było
potem spodziewać, trener drużyny z Brzegu postanowł zagrać
z wycofanym bramkarzem, ale
nie przynosiło to pożądanego
efektu. Gdy Piast odzyskał piłkę, Orlando Duarte zdecydował
się na podobny manewr i było
to dobre posunięcie. Goście
nie stworzyli sobie już okazji,
a gospodarze byli bliscy podwyższenie wyniku, ostatecznie
jednak skończyło się na 3:1
i tym samym Niebiesko-Czerwoni dopisali sobie trzy punkty
do swojego konta.


(piast.gliwice.pl/kik)

GTK przegrywało z Legią przez ponad 30 minut, jednak ambitna walka do samego końca pozwoliła mu
doprowadzić do wyrównania. W ostatniej sekundzie
meczu celny, zwycięski rzut oddał Matthew Williams. Dla gliwiczan to pierwszy triumf w sezonie.
Nie takiego początku sezonu
spodziewano się w Gliwicach.
GTK przegrało dwa pierwsze
mecze i musiało szukać punktów
w starciu z silną Legią Warszawa.
Z kolei podopieczni Wojciecha
Kamińskiego rozpoczęli sezon od
dwóch wygranych i chcieli swoją
serię podtrzymać. Mocno zmobilizowani gospodarze rywalizację
z drużyną ze stolicy rozpoczęli bardzo dobrze, goście nie zamierzali
jednak zostawać z tyłu. Legia po
10 minutach gry miała trzy punkty
przewagi (19:22).
Gliwiczanie cały czas byli blisko, ale dojść rywala nie mogli.
Główna w tym zasługa Łukasza
Koszarka, który umiejętnie prowadził grę swojej drużyny, a kiedy trzeba było, wcielał się także
w rolę egzekutora. W pewnym
momencie Legia odskoczyła na
10 punktów przewagi. Dopiero
sama końcówka pierwszej połowy
pozwoliła gliwiczanom zbliżyć się
do przeciwnika po udanych zagraniach Hindsa i Woodsa (36:42).

W drugiej połowie gry GTK ponownie zaczęło odrabiać straty.
Przyjezdni cały czas kontrolowali
jednak sytuację, a Koszarek wyśmienicie obsłużył pod koszem
najpierw Wykę, a następnie Jure
Skificia. Przed końcem tej kwarty zza linii 6,75 m trafił jeszcze
Williams (58:62) i losy spotkania
nadal były otwarte.
W czwartej kwarcie GTK nie
zamierzało się poddawać i doprowadziło do remisu, a nawet
prowadzenia. Po kolejnym
wyrównaniu przez legionistów
ostatnia akcja meczu należała
do gliwiczan. Pierwsza próba
Woodsa okazała się niecelna.
Gliwiczanom udało się jednak
zebrać piłkę i ta powędrowała do
Williamsa, który rzutem w ostatniej sekundzie meczu zapewnił
gospodarzom pierwszy komplet
punktów w tym sezonie.
Kolejny mecz GTK zagra w Toruniu, a rywalem będą Twarde
Pierniki.
(GTK/kik)
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Działa już Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków.
Jak najszybciej złożyć deklarację?
Właścicielu! Zarządco budynku! 1 lipca wystartował obowiązkowy ogólnopolski rejestr źródeł ciepła w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków tworzonej przez Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). CEEB będzie m.in. narzędziem wspierającym wymianę nieekologicznych kotłów grzewczych, z których najstarsze – zgodnie ze śląską uchwałą
antysmogową – muszą zniknąć z naszych domostw do końca tego roku. Złożenie deklaracji
do CEEB jest obowiązkowe, a najłatwiej zrobić to przez Internet, za pośrednictwem serwisu
zone.gunb.gov.pl. Podpowiadamy, co należy wiedzieć.

Gdy jesteś właścicielem lub
współwłaścicielem domu jednorodzinnego, zarządcą budynku
wielorodzinnego lub właścicielem mieszkania, w którym
na własną rękę zainstalowałeś
dodatkowe źródło ciepła (np.
kozę, piec czy kominek) o mocy
do 1 MW.

!

ILE MAM
CZASU NA
ZŁOŻENIE
DEKLARACJI?

zbiorowego zamieszkania, np.
hoteli czy internatów) oraz „B”
(dla budynków niemieszkalnych,
o różnych typach działalności –
od garaży, piekarni, przez muzea,
biblioteki, domy kultury, szkoły,
dworce, szklarnie, szpitale, biura, po kotłownie, gospodarstwa
rolne i kościoły). Jeśli w budynku
mieszkalnym znajdują się lokale
niemieszkalne, to należy wypełnić dwie deklaracje!

KROK 2.
ŹRÓDŁA
CIEPŁA
System zapyta cię, czy źródło
zostało uruchomione po 1 lipca
2021 roku.

Rejestrujesz wszystkie źródła
ciepła i spalania paliw, jakie są
w budynku. Najwięcej miejsca
w deklaracji poświęcone jest
kotłom na paliwa stałe. Trzeba określić, czy jest to kocioł
z ręcznym czy automatycznym
podawaniem paliwa (zasypowy).
Następnie podać, jakiej klasy jest
kocioł (ekoprojekt, klasy 3–5 lub
poniżej klasy 3; jest też opcja
„bez informacji”. W przypadku
tych kotłów należy też podać,
jakie jest stosowane paliwo – czy
jest to węgiel, biomasa, pellet
czy drewno).
Trzeba też zarejestrować kotły
gazowe, olejowe, piece kaflowe, kominki, ogrzewanie z miej-

fot. Pexels

!

KIEDY
PODLEGAM
OBOWIĄZKOWI
REJESTRACJI?

skiej sieci, kolektory słoneczne,
pompy ciepła, ogrzewanie elek-

 12 miesięcy – w przypadku
istniejących budynków,
 14 dni – od uruchomienia
źródła ciepła – w przypadku nowych obiektów, jak
i w przypadku obiektów
istniejących, w których
instaluje się nowe źródło
ciepła.

!

Warto wiedzieć, że w serwisie zone.gunb.gov.pl wdrożono narzędzia sprawdzające, wyświetlające
odpowiednie komunikaty
i podpowiedzi, jeśli jakiejś
niezbędnej informacji zabraknie w deklaracji elektronicznej – to niewątpliwa
zaleta w stosunku do jej
wersji papierowej.

JAK
ZROBIĆ TO
NAJSZYBCIEJ?

Najlepiej online na komputerze,
za pośrednictwem serwisu zone.
gunb.gov.pl. Do rejestracji konieczne jest posiadanie profilu
zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

KROK 3.
ZŁOŻENIE
DEKLARACJI

fot. Freepik

KROK 1.
BUDYNEK
I ADRES
Po zarejestrowaniu się (np. przez
profil zaufany), wybierasz opcję
„budynek”, gdzie dodajesz adres
lub adresy nieruchomości, jeśli
posiadasz ich więcej. Następnie
do wyboru są formularze „A”
(dla budynków mieszkalnych –
domów jednorodzinnych, kamienic, bloków itp. oraz budynków

tryczne. Nie trzeba podawać
ani roku produkcji, jego mocy,
ani typu kotła. Co ważne, ma
znaczenie, czy jest to źródło
używane czy nie – jeśli jest
w budynku, to trzeba je zgłosić,
odpowiednio zaznaczając, czy
urządzenie jest eksploatowane
czy nie. Liczą się też urządzenia
wykorzystywane do ogrzewania
wody użytkowej.

Rejestr źródeł ciepła jest pierwszą częścią Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków. W tej bazie, oprócz danych o ogrzewaniu, znajdą się też informacje
o budynkach, programach pomocowych dla mieszkańców czy kontrolach kominiarskich. Dodatkowe informacje, instrukcje oraz przykłady wypełnienia deklaracji, publikowane przez GUNB, można pozyskać ze strony: www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
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Na końcu system pyta, czy na
pewno chcesz złożyć deklarację. Kliknięcie „złóż” oznacza,
że czynności nie można cofnąć.
Można natomiast zapisać kopię
roboczą, jeśli potrzebne jest
zweryfikowanie informacji przed
wysłaniem deklaracji. Swoją
deklarację zobaczysz potem
w systemie – wystarczy wrócić
do początku i wybrać opcję „deklaracje złożone”.


(kik)
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WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

Program dotacji
z budżetu miasta

Program Czyste
powietrze

Program Czyste
powietrze
nad Gliwicami

Zasięg

Miasto Gliwice

Cały kraj

Miasto Gliwice

Finansowanie

Budżet Miasta
Gliwice

WFOŚiGW

Środki UE
+ Budżet Miasta
Gliwice

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji

X



X

Obejmuje również budynki wielorodzinne

X

X







Dotacja do kotłów gazowych






Dotacja do indywid. instalacji grzewczej zależna od dostępu do sieci PEC

X

X




Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji

+ 6 tys. zł

+ 10 tys. zł

X



X

nie dotyczy




Można łączyć z programem Czyste powietrze



nie dotyczy



Można łączyć z programem Czyste powietrze nad Gliwicami

X



nie dotyczy

1997

2018

2021: nabór
2022–2023: realizacja
Od max. 13,5 tys. zł

Dotacja do pomp ciepła
Dotacja do kotłów biomasowych

Nabór ciągły i refundacja
Można łączyć z programem dotacji z budżetu miasta

Od kiedy funkcjonuje

Od max. 6 tys. zł

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego

dla kotłów gazowych
do max. 10 tys. zł
dla pomp ciepła

Od max. 9 tys. zł

dla kotłów gazowych
do max. 27 tys. zł
dla pomp ciepła

X

X

dla kotłów gazowych
do max. 36 tys. zł
dla pomp ciepła

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Inwestor, na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (z wyłączeniem jednostek sektora
finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe,

z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły na paliwo stałe węglowe, spełniające wymogi klasy 5
w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

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

SZERSZE
INFORMACJE:

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
URZĘDU MIEJSKIEGO
W GLIWICACH
32/238-54-45,
32/239-13-32,
32/238-54-82
10

do 8 tys. zł – przy montażu kotła automatycznego na paliwo stałe, spełniającego
wymogi klasy 5 w zakresie emisji wg normyEN 303-5, w budynku poddanym
ociepleniu (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku).

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, naj-

później do końca następnego roku po odbiorze inwestycji, z wyjątkiem kotłów na
paliwo stałe (bo dotyczy to tylko inwestycji zakończonych w 2020 r., w przypadku
których wniosek należy złożyć do końca 2021 r.).
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DOTACJA Z WFOŚiGW – program „Czyste powietrze”
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła

ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup
i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);
do 37 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym)

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak

i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie.
SZERSZE INFORMACJE: Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21), tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00,
czw. w godz. 14.00–16.00), czystepowietrze.gov.pl.

POŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚiGW
I UZYSKAJ DO 100% ZWROTU KOSZTÓW INWESTYCJI
„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
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji,
ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów
ogrzewania i OZE!

JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz

z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.
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SZERSZE
INFORMACJE:

INFOLINIA OPERATORA
DLA MIESZKAŃCÓW:
721-747-447,
693-551-490,
gliwice@niskaemisja.pl
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warto wiedzieć

Prace dyplomowe
o Gliwicach pilnie
POSZUKIWANE!

Dzień Otwarty
Inżyniera
Budownictwa

Rusza XVI edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą
Gliwic. Autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich lub doktorskich, które mogą być wykorzystane do promocji miasta, mają szanse
na wygranie nagród pieniężnych lub rzeczowych. Termin zgłoszeń upływa
15 października. W poprzednich latach nagrodzono w sumie 52 osoby.
W konkursie mogą wziąć udział
absolwenci studiów wyższych,
którzy obronili tytuły w latach
2018–2021 i nie brali udziału w poprzednich edycjach.
Uwaga! Prawo do zgłaszania
prac mają władze uczelni lub
wydziału, posiadające prawo
do nadawania tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub
doktora. Autorzy mogą także
zgłosić prace do konkursu – po
uzyskaniu rekomendacji władz
uczelni, wydziału lub placówki badawczej. O tym, które
prace zostaną nagrodzone,
zadecyduje Prezydent Miasta
Gliwice w oparciu o opinię
komisji konkursowej, w skład
której wejdą przedstawiciele
Prezydenta Miasta, Rady Miasta Gliwice oraz Politechniki
Śląskiej.
Termin zgłoszeń do konkursu
upływa 15 października. Prace przyjmowane są w sekretariacie Wydziału Promocji
i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

(ul. Zwycięstwa 21, p. 132, tel.
32/239-12-89). Regulamin
jest dostępny w Biuletynie

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

Gliwickiej Elektronicznej
Platformie AnalitycznoRozrachunkowej

Krok I

Profil Zaufany

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

Krok II

Załóż konto GEPAR

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

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.
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Budowa czy remont własnego mieszkania lub firmy
budzą wiele pytań i wątpliwości. Z pomocą przychodzą
inżynierowie budownictwa, którzy 25 września będą
służyć bezpłatną radą w punktach konsultacyjnych –
w Gliwicach będzie to punkt przy ul. Akademickiej 5.
Podczas jednodniowej, ogólnopolskiej akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”,
fachowcy będą odpowiadać na
nurtujące pytania dotyczące
m.in. procedur związanych z budową czy remontem, wyborem
kierownika budowy, materiałów
i technologii, przybliżą też zawód
inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.

ul. Akademickiej 5, w pokoju 133.
Z konsultacji będzie można skorzystać w godz. od 9.00 do 16.00.

W Gliwicach punkt konsultacyjny
zostanie zorganizowany w sobotę, 25 września, w placówce
terenowej Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
na Politechnice Śląskiej, przy

Więcej informacji na temat Dnia
Otwartego inżyniera budownictwa można znaleźć na stronie
internetowej www.piib.org.pl.

Jeżeli, ze względu na obostrzenia
związane z pandemią, nie będą
możliwe bezpośrednie spotkania,
zorganizowane zostaną porady
telefoniczne pod nr. tel. 32/301-01-77 oraz za pomocą poczty
elektronicznej pod adresem:
ptgliwice@slk.piib.org.pl.
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Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Gliwicach (bip.
gliwice.eu). 
(UM)

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 25 września elektrośmieci będzie można
oddać:

• godz. 10.00–12.00 – Trynek ul. Młodych Patriotów
(parking przy wjeździe
z ul. Żwirki i Wigury)
• godz. 12.30–14.30 – Obrońców Pokoju, ul. Paderewskiego (parking samochodowy).

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 do-

starczać 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.
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z miasta
Śląskie Centrum Logistyki S.A.

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 Śląskie Centrum Logistyki S.A.
portu: drogowego, kolejowego
i wodnego śródlądowego.
ŚCL zajmuje się świadczeniem
usług z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu
drogowego, logistyką magazynową, przeładunkiem towarów,
wynajmem nieruchomości oraz
usługami agencji celnej.
W ostatnich latach spółka poczyniła znaczne inwestycje w celu poprawy i ulepszenia infrastruktury.
Na terenie o powierzchni 47 ha
powstały nowoczesne magazyny:
Eco Log Stal – z przeznaczeniem
na wyroby stalowe, bezpieczny
ADR – dla wyrobów chemicznych
oraz magazyn General Cargo –
w sumie to 28 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej.

fot. materiały ŚCL

Magazyn General Cargo

fot. materiały ŚCL

Śląskie Centrum Logistyki S.A. jest
jednym z liderów branży logistycznej, działającym na rynku od 1989 r.
Miasto Gliwice jest największym
udziałowcem spółki – posiada
77,78% akcji. Świetna lokalizacja,
m.in. dostęp do międzynarodowych szlaków kolejowych (w tym
C-E 30), skrzyżowania dróg DTŚ,
DK-88 z autostradami A1 i A4 oraz
port wraz z Kanałem Gliwickim
i Odrzańską Drogą Wodną sprawiają, że spółka jest miejscem
z dostępem do 3 rodzajów trans-

Infrastruktura Śląskiego Centrum Logistyki S.A.

Na terenie o powierzchni
47,5948 ha firma posiada łącznie
24 budynki, infrastrukturę drogową, kolejową i towarzyszącą
(w tym parkingi TIR), terminal
kontenerowy, place składowe oraz
baseny i zasobnie portowe. Spółka
dysponuje obecnie 25 ciągnikami
oraz 30 naczepami.
W styczniu 2021 r. sfinalizowano
rozbudowę magazynu stali, która
zwiększyła możliwości przeładunkowe i składowe. W 2020 r. na terenie
ŚCL przeładowano 211 147 ton wyrobów stalowych, które przyjechały

na 2 131 wagonach kolejowych
i wyjechały na 5 337 ciężarówkach. W pozostałych magazynach
ŚCL składowano ponad 20 000
palet każdego dnia, w roku 2020
zrealizowano też 15 000 zleceń
transportowych i przygotowano
4 654 zgłoszeń celnych. Obecnie
spółka przygotowuje się do budowy
niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku terminala intermodalnego
do przeładunku naczep samochodowych na specjalistyczne wagony
kolejowe. Terminal będzie częścią
składową logistycznego łańcucha
dostaw towarów, wykorzystujące-

go transport kolejowy jako główny
sposób przemieszczania ładunków
pomiędzy Gliwicami a terminalami
w innych wysoko zurbanizowanych
i uprzemysłowionych regionach
Europy.
W 2020 r. spółka wypracowała
zysk w wysokości niemal 2,6 mln zł
(netto).
Więcej informacji na temat Śląskiego Centrum Logistyki S.A.
można znaleźć na stronie internetowej www.scl.com.pl.

(mf)

fot. materiały ŚCL

Flota samochodowa ŚCL

fot. materiały ŚCL

Magazyn Stali Eco Log Stal
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KOMUNIKATY / ogłoszenia
oferty pracy
Miejski Zarząd Usług Komunalnych
w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni dwóch pracowników na stanowisko opiekuna zwierząt
w Schronisku dla zwierząt przy ul. Wschodniej,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Giełda staroci
co tydzień
Mamy dobrą wiadomość dla miłośników „rzeczy z duszą”. Od 19 września mamy więcej
okazji, by wyszukać do swojej kolekcji wartościowe znaczki, wiekowe puzderka czy zabytkowe monety – giełda staroci na terenie targu przy ul. Lipowej jest czynna co tydzień!
Na gliwickiej giełdzie staroci spotykają się pasjonaci, hobbyści i wystawcy
z całego Śląska. Od 19 września ich
spotkania są częstsze, bo giełda staroci na targu przy ul. Lipowej jest
czynna w każdą niedzielę w godz. od
6.00 do 12.00, nie – jak dotychczas
– dwa razy w miesiącu. Inicjatywa
wyszła od użytkowników i sprzedających.

– Pod nazwą „starocie” kryje się
wszystko, co ma wartość dla kupującego. Na stoiskach znajdziemy
m.in. kryształy, porcelanę, znaczki,
bibeloty, monety, zabawki, książki,
ubrania, zegarki. Zdarzają się też
piękne meble. To są rzeczy unikatowe,
które dzięki takim miejscom jak nasza
giełda staroci otrzymują drugie życie.
Mamy nadzieję, że pomysł okaże się

trafiony i w każdą niedzielę targ przy
Lipowej będzie tętnił życiem – mówi
Paweł Tyrakowski z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach,
który zarządza targowiskiem przy
ul. Lipowej.
Więcej informacji na temat giełdy
staroci można uzyskać pod nr. tel.
32/331-04-46.
(mf)

obwieszczenia I komunikaty
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
odbywa 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 wyłożo-

ną 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.

Informacja o terminie wnoszenia III raty
opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych w roku 2021.
Wydział Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przypomina
przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (punkty handlowe i gastronomiczne) oraz przedsiębiorcom
posiadającym tzw. zezwolenia kateringowe, że z dniem 30 września 2021 r.
upływa termin wniesienia III raty za korzystanie z zezwolenia w roku 2021.
Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy urzędu:
ING BSK S.A. nr: 03 1050 1230 1000 0022 7694 9514.
W tytule przelewu należy wpisać numer zezwolenia oraz oznaczyć wpłatę
jako III rata.
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Rządowy program pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w latach 2020–2022, realizowany w 2021 roku
W roku szkolnym 2021/2022 pomoc
w formie dofinansowania zakupu
podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia
ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych
jest udzielana uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością ruchową,
w tym z afazją,
6) z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to
niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa
odpowiednio w pkt. 1–6,
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to
niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa
odpowiednio w pkt. 1–6 i 8
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022
do szkół dla dzieci i młodzieży do:
• branżowej szkoły I stopnia,
• branżowej szkoły II stopnia,
• klas I–III czteroletniego liceum
ogólnokształcącego,
• klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
• klas I–III pięcioletniego technikum,
• klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
• klas III–VI ogólnokształcącej szkoły
muzycznej II stopnia,
• klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły
baletowej,
• klas I–III liceum sztuk plastycznych,

• klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych
w liceum sztuk plastycznych,
• klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum
sztuk plastycznych;
• uczęszczającym w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Wnioski o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników należy
składać w szkole, do której uczeń
uczęszcza roku szkolnym 2021/2022,
w nieprzekraczalnym terminie do
15 października 2021 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego. W przypadku uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
dofinansowanie obejmuje również
zakup materiałów edukacyjnych.
Wartość pomocy finansowej jest uzależniona od rodzaju niepełnosprawności oraz typu szkoły, do której uczeń
będzie uczęszczał – szczegółowych
informacji udzielają pracownicy szkoły oraz Wydziału Edukacji UM w Gliwicach. Pomoc finansowa udzielana
jest niezależnie od dochodu.
Wypłata pieniędzy wnioskodawcom
nastąpi po przedłożeniu przez rodziców/pełnoletnich uczniów w szkole
dowodu zakupu podręczników. Informację w zakresie szczegółowych
zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać
w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022, realizowanego w 2021 roku.

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
• dyspozycyjność (praca wg harmonogramu, również w weekendy).
Mile widziane:
• doświadczenie w pracy ze
zwierzętami.
Do podstawowych obowiązków
pracownika na ww. stanowisku
będzie należało:
• karmienie i pielęgnacja zwierząt,
• opieka nad zwierzętami chorymi lub po zabiegach chirurgicznych, w tym podawanie
leków, zgodnie z wytycznymi
lekarza weterynarii,
• sprzątanie pomieszczeń dla
zwierząt i inne prace porządkowe,
• bezpieczne i łagodne obchodzenie się ze zwierzętami.
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 zwierać:
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.

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.

nabór nr KD.210.41.2021.ZA-1

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Zamówień Publicznych
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 oraz
dodatkowych,
• wymaganych dokumentów
i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy
składać do 6 października 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.
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ogłoszenia
oferty pracy
nabór nr KD.210.43.2021.GE-2

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Geodezji i Kartografii
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 oraz
dodatkowych,
• wymaganych dokumentów
i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 11 października
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.210.42.2021.PO-4

Urząd Miejski w Gliwicach,
ul. Zwycięstwa 21,
zatrudni pracownika na stanowisko
urzędnicze w Wydziale Podatków i Opłat
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 1 października
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.

OFERTA PRACY NA STANOWISKO:

magazynier – operator suwnicy
Miejsce pracy: Gliwice

Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru z magazynu
zgodnie z obowiązującymi
procedurami,
• kontrola stanu faktycznego
dostarczonych towarów,
• przeprowadzanie okresowych
inwentaryzacji powierzonego
towaru,
• kontrola sprzętu i oprzyrządowania stosowanego przy przeładunkach wyrobów i towarów
pod względem uszkodzeń oraz
dokonywanie zgłoszeń stwierdzonych usterek,
• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidłowości przełożonemu.
Twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic
sterowanych bezprzewodowo
z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków
widłowych – mile widziane,
• preferowane doświadczenie
w pracy w magazynie,
• gotowość do pracy w systemie
zmianowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne nastawienie.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie istniejącej na
rynku od ponad 30 lat;
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie
(3800 – 4300 zł brutto/mies.)
+ premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie
grupowe;
• praca w nowoczesnym magazynie z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wysyłania CV na adres
e-mail: rekrutacja@scl.com.pl lub
kontakt telefoniczny pod numerem 608-525-440.
Szczegółowe informacje dostępne
są także na stronie internetowej
www.scl.com.pl w zakładce Kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne
do Śląskiego Centrum Logistyki
S.A. z siedzibą w Gliwicach przy
ul. Portowej 28 (pracodawca,
administrator danych), zgadzasz
się na przetwarzanie przez pracodawcę Twoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu. Pełną informację
odnośnie przetwarzania Twoich
danych osobowych znajdziesz
tutaj scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/.

Numer naboru 6/2021
Dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
44-100 Gliwice, pl. Inwalidów Wojennych 12,
ogłasza nabór na

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE EKSPLOATACJI I REMONTÓW,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie
należało:
• prowadzenie spraw w oparciu o ustawę
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego,
• prowadzenie zadań w zakresie remontów i modernizacji zasobu komunalnego.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią dyplomu),
• znajomość przepisów ustaw: o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tj. z 26 marca 2020 r. (DzU z 2020 r.,
poz. 611), Prawo budowlane, tj. z 7 lipca
2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 1333),
• 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,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• zdolności w zakresie interpretacji dokumentów, aktów prawnych, wytycznych,
dokumentacji finansowej.
Wymagania dodatkowe:
• obsługa komputera w stopniu bardzo
dobrym,
• umiejętność redagowania pism urzędowych,
• mile widziana znajomość rozliczania
projektów ze wsparciem finansowym
ze źródeł zewnętrznych (WFOŚiGW,
projekty unijne itp.)
Cechy charakteru:
• dobra organizacja pracy, umiejętność
pracy w zespole, sumienność, zaangażowanie i dynamiczne podejście do
wykonywania obowiązków służbowych.
Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na
I, II lub III piętrze 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.zgmgliwice.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 6/2021 w biurze
podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, plac Inwalidów Wojennych 12,
44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do 5 października 2021 r. do
godz. 15.00.
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.
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Planowany termin przeprowadzenia testów merytorycznych: 12 października
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.zgmgliwice.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).
1

Powiatowy Urząd
Pracy w Gliwicach
 dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:
Oferty z 16 września 2021 r.

● magazynier 
– obsługa suwnicy II S
wykształcenie min. zawodowe;
doświadczenie w pracy w magazynie; gotowość do pracy w systemie
zmianowym; uprawnienia do obsługi suwnicy II S; zakres obowiązków:
obsługa dostaw i wysyłek magazynowych, wydawanie i przyjmowanie towarów, rozładunek dostarczonych towarów do magazynu oraz
odpowiednie ich rozmieszczanie,
kontrola zapasów magazynowych
i zapewnienie zgodności stanów
magazynowych, sporządzanie dokumentacji magazynowej, uczestnictwo w programach usprawnień;
równoważny system czasu pracy;
miejsce pracy: Gliwice;

ruchomości, organizowanie wykonania konserwacji i usuwania awarii
siłami własnymi lub zlecanie ich
wykonania przez inne podmioty
gospodarcze lub osoby, bieżące
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej związanej z utrzymaniem
budynków, prowadzenie na bieżąco
elektronicznej książki zgłoszeń oraz
sporządzanie okresowych analiz zarejestrowanych zgłoszeń w zakresie
awarii i usterek, organizowanie (na
koniec każdego miesiąca) odczytów
urządzeń pomiarowych dostarczanych do budynków mediów, prowadzenie ewidencji odczytów, dokonywanie odczytów wodomierzy wraz
z obsługą oprogramowania; jedna
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● elektryk – instalator

● ogrodnik/pomocnik

● pracownik fizyczny 
– monter fotowoltaiki

● elektromonter

wykształcenie zawodowe lub średnie w zawodzie; staż pracy: min.
3 lata w zawodzie; uprawnienia
elektryczne do 1 kV; prawo jazdy
kat. B; praca na samodzielnym
stanowisku – usuwanie usterek
i awarii, prowadzenie prac konserwacyjnych; mile widziana osoba
z orzeczeniem o niepełnosprawności; jedna zmiana; miejsce pracy:
Gliwice;

wykształcenie: brak wymagań;
doświadczenie zawodowe mile
widziane lub osoby chętne do przyuczenia; sprawność fizyczna; zakres
obowiązków: montaż konstrukcji
fotowoltaicznych, zdolność do pracy na wysokości, praca częściowo
na dachach; dwie zmiany; miejsce
pracy: teren Gliwic + delegacje na
teren kraju; pracodawca zapewnia
dojazd z Gliwic do miejsca pracy;

● administrator 
nieruchomości
wykształcenie średnie; 5-letni staż
pracy; zakres obowiązków: wykonywanie czynności związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nie-

wykształcenie: brak wymagań;
mile widziane doświadczenie zawodowe; prawo jazdy kat. B oraz
umiejętność obsługi kos i sprzętu
ogrodniczego; zakres obowiązków:
nasadzenia roślin, koszenie trawy,
pielenie, pielęgnacja terenów
zielonych, wszelkie prace związane z terenami zielonymi; miejsce
pracy: Gliwice oraz miejscowości
ościenne;

wykształcenie średnie lub zawodowe, specjalność: elektryk lub automatyk; doświadczenie zawodowe
jako elektromonter w obszarze
utrzymania ruchu oraz na stanowisku maszynisty urządzeń pomocniczych kotłowni; umiejętność
czytania dokumentacji elektrycznej (schematy, DTR); posiadanie
uprawnień energetycznych E1, E2
w zakresie eksploatacji; prawo jazdy
kat. B; umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność (praca zmianowa),
zdyscyplinowanie, umiejętność
rozwiązywania problemów, samodzielność, rzetelność i odpowiedzialność; zakres obowiązków:
obsługa, konserwacja i remonty
urządzeń elektroenergetycznych;
trzy zmiany; miejsce pracy: Knurów.

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.

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,

• 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).”.
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ogłoszenia
oferty pracy
Nr naboru: ZDM-KP.110.1.24.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji dróg
w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty).
Do głównych obowiązków pracownika
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie powierzonych zadań
w zakresie planowania, analizowania, koordynowania i kontrolowania
na etapie dokumentacji projektowej
oraz robót inwestycyjnych, w tym
przygotowywanie materiałów technicznych oraz opisów przedmiotu
zamówienia do przeprowadzenia
postępowań przetargowych.
2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powykonawczych i prowadzenie rozliczeń
finansowych prowadzonych zadań,
kontrola zgodności realizacji prac budowlanych z przyjętym przez inwestora harmonogramem, zatwierdzenie
harmonogramów prac budowlanych.
4. Nadzór nad terminami i udział
w odbiorach robót oraz przeglądach
technicznych w okresie gwarancyjnym i egzekwowanie od wykonawcy
realizacji robót naprawczych.
5. Prowadzenie czynności związanych
ze sporządzeniem i rozliczeniem
inwestycji w postaci dowodu księgowego i przekazaniem jako środka
trwałego PT.
6. Wystąpienia o przyznanie dofinansowań inwestycji i ich rozliczanie.
7. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje, pisma, zapytania i wnioski
radnych, urzędów, instytucji oraz
mieszkańców.
8. Współpraca z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
9. Prowadzenie innych działań w zakresie związanym z realizacją inwestycji.
1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone
uzyskaniem tytułu inżyniera lub
magistra inżyniera o kierunku: inżynieria lądowa, budownictwo lub inny
kierunek związany z projektowaniem
i budową dróg (udokumentowane
kserokopią dyplomu). Preferowana
specjalizacja z zakresu: dróg i autostrad, budownictwa komunikacyjnego, inżynierii drogowo-kolejowej,
konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynierii lądowej.
1.2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w bezpośrednim uczestnictwie
w procesie budowlanym jako
wykonawca, nadzór lub zamawiający, związanym z realizacją robót
budowlanych branży drogowej lub
pokrewnej.
1.3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane
– podlegające ocenie w ramach końcowej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń,
w rozumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Mile
widziane uprawnienia w specjalności drogowej lub branży pokrewnej
– 2 etaty.
2.2. Znajomość zakresu działalności
statutowej Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
2.3. Znajomość procedur uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie
robót.
2.4. Znajomość ustaw, niezbędnych do
wykonywania czynności na przedmiotowym stanowisku, w szczególności: o samorządzie gminnym,
o pracownikach samorządowych,
o drogach publicznych, Prawa budowlanego, o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie, Prawa zamówień
publicznych, ustawa o finansach
publicznych.
2.5. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
2.6. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
3. 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.
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg
Miejskich przy ul. Płowieckiej 31
(dostosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych, I piętro) i na
terenie miasta Gliwice.
4.2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru
czasu pracy.
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4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza
stałe miejsce pracy.
4.4. Zdolność przyswajania stałego dopływu informacji.
4.5. Wymagana gotowość do udzielania
odpowiedzi w związku z obsługą
klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz
telefoniczny).
4.6. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia
5.1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy.
5.5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne
formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie zdm.bip.gliwice.
eu/ w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie
do 1 października 2021 r. do godz. 14.30
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach
oznaczonych wyłącznie numerem
naboru,
b) 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 i godzina 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
4 października 2021 r.
Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:
6 października 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy:
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Inne informacje
6.1. 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%.
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.
6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać
z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
6.4. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Dróg
Miejskich w Gliwicach jest dostępny
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.
6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy,
a nieodebrane po zakończeniu procesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.
6.6. 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.
6.7. Oferty niekompletne i/lub zawierające niepodpisane dokumenty nie
będą rozpatrywane.
6.8. Procedura naboru zostanie przeprowadzona z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa, aktualnych na wyznaczony i ogłoszony wraz z numerami referencyjnymi dzień naboru.

Numer naboru: ZDM-KP.110.1.26.2021
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 (4 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
w 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. 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.
3. Obsługa komputera w stopniu
bardzo dobrym.
4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie w ramach
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość topografii miasta Gliwice.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli
drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
5. 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.
4. Praca na wysokości powyżej 3 m.
5. Konieczne wyjścia lub wyjazdy
poza stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku
z obsługą klienta wewnętrznego
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
8. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją
czasu.
9. 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 8 października 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 11 października 2021 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 13 października 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: ZDM-KP.110.1.25.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – informatyk,
w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:
1. Nadzór nad systemami informatycznymi Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
2. Administrowanie aplikacjami
wspierającymi pracę Zarządu
Dróg Miejskich w Gliwicach.
3. Administrowanie siecią komputerową Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
4. Zapewnienie ciągłości działania
sprzętu informatycznego oraz
aplikacji Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach.
5. Udzielanie pomocy pracownikom Zarządu Dróg Miejskich
w Gliwicach w zakresie technologii informatycznych.
6. Bieżące tworzenie dokumentacji
obecnych i przyszłych rozwiązań.
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe informatyczne.
2. Minimum 2 lata doświadczenia
pracy na podobnym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności
prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Prawo jazdy kat. B.
6. Znajomość języka angielskiego
w stopniu umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej.
7. Posiadanie wiedzy zapewniającej
obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy systemów
informatycznych oraz stanowisk
pracy wyposażonych w komputery.
8. Znajomość na poziomie administrowania systemami informatycznymi w poniższym zakresie:
a) serwery, macierze dyskowe,
przełączniki sieciowe HPE,
b) systemy bezpieczeństwa Firewall,
c) systemy operacyjne (Windows Server 2008/2012/2016
oraz Windows 10),
d) administrowanie domeną
Microsoft Active Directory
oraz dystrybucją poprawek
dla serwerów i stacji końcowych,
e) pakiety biurowe (Microsoft
Office, Open Office),
f) środowisko maszyn wirtualnych VMware vSphere ESXi
6.7.,
g) biurowy sprzęt peryferyjny.
Wymagania pożądane (preferowane – podlegające ocenie
w ramach końcowej prezentacji
kandydatów)
1. Znajomość przepisów prawa
z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych (ustawy o dostępie do informacji publicznej,
ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania
administracyjnego).
2. Znajomość obsługi baz danych
Microsoft SQL Server 2008 /
2012 / 2014.
3. Umiejętność redagowania pism
urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania
samodzielnych decyzji.
5. 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).
2. W wyjątkowych sytuacjach możliwa praca w systemie zmianowym.
3. Praca z monitorem ekranowym
powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
4. Konieczne wyjścia lub wyjazdy
poza stałe miejsce pracy.
5. Zdolność przyswajania stałego
dopływu informacji.
6. Wymagana gotowość do udzielania odpowiedzi w związku
z obsługą klienta wewnętrznego
i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
7. Praca w stresie i konieczność podejmowania decyzji pod presją
czasu.
8. Wymagana umiejętność obsługi
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem
naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
staż pracy i kwalifikacje.
5. Formularz oświadczeń.
UWAGA – wszystkie potrzebne formularze oraz oświadczenia są
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NABORY.
Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny muszą być własnoręcznie
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 1 października 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 4 października 2021 r.
Planowany termin testów merytorycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej: 7 października 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 oraz pod ogłoszeniem
o naborze opublikowanym na
www.zdm.gliwice.pl w zakładce
NABORY.
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.
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ogłoszenia
nieruchomości
Przetargi ogłoszone przez
Prezydenta Miasta Gliwice,
których organizatorem
jest Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Gliwicach

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:

NIERUCHOMOŚCI
NA SPRZEDAŻ
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 1097/5, obręb Żerniki, położonej na
płn. od ul. Omańkowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice, użytek:
RIVb – grunty orne, pow. 0,0800 ha, księga
wieczysta nr GL1G/00095480/7.

przeznaczone do zbycia, stanowiące
własność Miasta Gliwice:

• wykaz nr 159/2021 do 5 października 2021 r.,
• wykaz nr 160/2021 do 5 października 2021 r.,
• wykaz nr 161/2021 do 5 października 2021 r.;

Termin przetargu: 19 października 2021 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 256 400,00 zł

przeznaczone do wydzierżawienia,
stanowiące własność Miasta Gliwice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wykaz nr 109/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 146/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 147/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 152/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 153/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 156/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 158/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 162/2021 do 5 października 2021 r.,
wykaz nr 163/2021 do 5 października 2021 r.

Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

Wadium: 25 640,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 października 2021 r.
---------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Gliwice, obejmującej:

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

• 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.

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.)

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

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

że w budynku Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w Gliwicach przy placu Inwalidów Wojennych 12 zostały
podane do publicznej wiadomości nw.
wykazy:
1. Lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 484/2021, 486/2021, 489/2021, 496/2021,
505/2021 do 5 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
2. Wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 401/2021, 506/2021, 516/2021
do 30 września 2021 r.,
• nr 507/2021, 510/2021, 512–515/2021
do 1 października 2021 r.,
• nr 508/2021 do 4 października 2021 r.,
• nr 350/2021 do 5 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
3. Lokali przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 503/2021 do 1 października 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
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.

oferuje do wynajęcia pomieszczenia
biurowe w Gliwicach w doskonałej
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad
A1 i A4, DTŚ, DK 88).
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyzacją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, ochraniany
oraz monitorowany telewizją przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od
śródmieścia Gliwic. Komunikacja miejska – linie
autobusowe 178 i 202.
Kontakt:
Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28,
44-100 Gliwice, tel. 32/301-84-84 lub e-mail:
marketing@scl.com.pl

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, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach
(gliwice.eu) oraz na stronie podmiotowej Wojewody Śląskiego w Biuletynie
Informacji Publicznej, został podany do
publicznej wiadomości wykaz zawierający nieruchomość:
przeznaczoną do użyczenia na rzecz Politechniki Śląskiej, stanowiącą własność Skarbu
Państwa:
• nr 21/SP/2021 do 4 października 2021 r.
Pełna treść wykazu dostępna jest na
bip.gliwice.eu w dziale Ogłoszenia i komunikaty
urzędowe / Wykazy nieruchomości
do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.
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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:

• 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.
---------------------------------------------------------------------I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako:

• dz. nr 1097/6, obręb Żerniki, położonej na
płn. od ul. Omańkowskiej w Gliwicach, stanowiącej własność Miasta Gliwice, użytek:
RIVb – grunty orne, pow. 0,0802 ha, księga
wieczysta nr GL1G/00095479/7.
Termin przetargu: 26 października 2021 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257 000,00 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: 25 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 20 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.

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

LOKALE NA SPRZEDAŻ
MIESZKALNE
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
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
Wadium: 9700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

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

UL. WYSZYŃSKIEGO 14D, lokal nr V, piwnica,
parter, I piętro, pow. 1147,79 m2, piwnica:
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomieszczenie
sanitarne i WC, parter: 9 pomieszczeń, 9 korytarzy, 1 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
Wadium: 114 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

UL. GWIAZDY POLARNEJ 54, lokal nr V, parter, pow.
15,93 m2, 1 pomieszczenie, lokal do generalnego
remontu
Termin przetargu: 11 października 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 32 300,00 zł
Wadium: 3300,00 zł
Termin oględzin: 29 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby (bez osób
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy kontaktować się do 27 września 2021 r. z ROM 10,
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

UL. NASYP 4A, lokal nr I, parter, pow. 48,39 m2,
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu

Termin przetargu: 11 października 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 118 800,00 zł
Wadium: 11 900,00 zł
Termin oględzin: 30 września 2021 r. W oględzinach jednocześnie
mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami prosimy
kontaktować się do 27 września 2021 r. z ROM 2, Oddział 1,
ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
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.
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ogłoszenia
nieruchomości
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Gliwicach
przy ul. Dolnych Wałów 11,

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11,
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
wysokość stawki czynszu na garaże położone przy:
I PRZETARG

działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice,

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokale użytkowe położone przy:
I PRZETARG
1. ul. Góry Chełmskiej 48/U-2, front, parter, I piętro,

lokal użytkowy o powierzchni 154,30 m , składający się
z 8 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: elektryczną,
wodno-kanalizacyjną, WC w lokalu, ogrzewanie – c.o.
sieciowe (umowa indywidualna z PEC). Stan techniczny
lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność
Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 8,00 zł
Wadium: 3703,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.
2

2. ul. Góry Chełmskiej 48/U-5, parter (poniżej tere-

nu), lokal użytkowy o powierzchni 28,54 m2, składający
się z 1 pomieszczenia, brak instalacji: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej – lokal nie ma niezależnego
zasilania w energię elektryczną, WC – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu. Nieruchomość stanowi własność
Gliwic – miasta na prawach powiatu.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 8,00 zł
Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych
do przystąpienia do przetargu odbędzie się 8 października 2021 r. (piątek) w godz. od 9.00 do 9.30 w pokoju
121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 8 października 2021 r. (piątek)
o godz. 10.00 wg kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM
I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2021 r. wadium na rachunek bankowy ZBM
I TBS w ING Banku Śląskim S.A. nr 20 1050 1285 1000
0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na
rachunek bankowy spółki). Tytuł wpłaty: Przetarg –
adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL
osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której lokal
będzie wynajmowany.
Dostarczenie do 6 października 2021 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – lokal użytkowy” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami
siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów
11 bądź do Biura Obsługi Klienta w godzinach urzędowania spółki,
• pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do
ZBM I TBS Sp. z o.o.
kompletu dokumentów/kserokopii:
a. potwierdzenia dowodu wpłaty:
• z informacją o numerze rachunku bankowego, na
które ma zostać zwrócone wadium, w przypadku
niewygrania przetargu,
• z informacją o danych personalnych (imię nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu,
seria i numer dowodu osobistego) osoby, która
będzie brała udział w przetargu;
b. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytkowego, treścią Regulaminu
przetargu oraz wzorem umowy najmu lokalu użytkowego – załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia
2021 r. (do pobrania na stronie internetowej
zbmgliwice.pl);
c. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta
Gliwice z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik
nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice
nr PM-4476/2021 z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania
na stronie internetowej zbmgliwice.pl);
d. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM
II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/
dzierżawy, wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu;
e. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie
aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
f. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności
gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami dokumentów, o których mowa w pkt 1 w celu ich
weryfikacji.
3. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego
lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób, dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział
w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnic-

Wadium: 685,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,80 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%

3. ul. Raciborska 6/U-1, front, parter, lokal użytkowy

o powierzchni 103,41 m2, składający się z 5 pomieszczeń i wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną,
WC w lokalu, instalacja elektryczna – do wykonania,
ogrzewanie – brak. Stan techniczny lokalu – do remontu.
Nieruchomość w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta
na prawach powiatu*
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni
lokalu: 15,00 zł
Wadium: 4653,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 1,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%
*Nieruchomość, w której usytuowany jest lokal, znajduje
się w samoistnym posiadaniu Gliwic – miasta na prawach
powiatu, co oznacza, iż Miasto Gliwice włada przedmiotową nieruchomością jak właściciel, lecz nim nie jest;
aktualnie brak możliwości wykupu na własność ww. lokalu.
twa do organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty wadium.
5. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założenie maseczki,
zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się
do innych zaleceń komisji przetargowej.
Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną dopuszczone do licytacji.
Z treścią Regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego,
wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można
zapoznać się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi
Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o. ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych
z tytułu zawarcia umowy najmu, bez prawa żądania
naliczania odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu
nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg
wygrał, nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu
lokalu użytkowego składa do dyspozycji organizatora
przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-miesięcznego czynszu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we
własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową
najmu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania lokalu użytkowego z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin
27 września 2021 r. (poniedziałek).
Każda osoba obowiązkowo powinna być wyposażona
w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach
oraz powinna spełniać warunki określone ustawą
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie zdrowotnym
oraz zachowania społecznego. Konieczna punktualność
oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
1. ul. Góry Chełmskiej 48/U-2 – godz. 10.30 – 10.45.
2. ul. Góry Chełmskiej 48/U-5 – godz. 10.30 – 10.45.
3. ul. Raciborska 6/U-1 – godz. 10.00 – 10.15.
-------------------------------------------------------------------------Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie
Danych Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1
z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd
Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100, ul. Dolnych Wałów 11.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Małgorzata
Barczewska, tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych
w rozumieniu przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dane przekazywane
będą podmiotom trzecim, wyłącznie w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających z niej rozliczeń.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku
prawnego wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez
okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tej umowy
wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy rozporządzenia.

1. ul. Stanisława Konarskiego 4, ZG/G-4, stanowisko ga-

2. ul. Górnych Wałów 3A, ZG/G-3, garaż o powierzchni

rażowe o powierzchni 13,58 m2 w garażu dwustanowiskowym
(działka nr 172, obręb Politechnika, GL1G/00047154/2), garaż
nie ma zasilania energią elektryczną, najemca powinien wystąpić do firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej
i zawrzeć indywidualną umowę przyłączeniową, brak instalacji
wodno-kanalizacyjnej. Stan techniczny garażu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni garażu: 5,00 zł
Wadium: 204,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

16,22 m2 (działka nr 1483, obręb Stare Miasto, GL1G/00022002/1),
garaż nie ma zasilania energią elektryczną, najemca powinien
wystąpić do firmy zajmującej się dystrybucją energii elektrycznej
i zawrzeć indywidualną umowę przyłączeniową, instalacja wodno-kanalizacyjna – jest. Stan techniczny garażu – do remontu.
W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.
Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1 m2 powierzchni garażu: 5,00 zł
Wadium: 243,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1 m2: 0,50 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do
przystąpienia do przetargu odbędzie się 7 października 2021
r. (czwartek) w godz. od 9.00 do 9.30 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy
ul. Dolnych Wałów 11.
Przetarg rozpocznie się 7 października 2021 r. (czwartek) o godz.
10.00 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS
Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 5 października
2021 r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING Banku
Śląskim S.A. nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje
data wpływu wadium na rachunek bankowy spółki). Tytuł
wpłaty: Przetarg – adres licytowanego garażu, imię, nazwisko
oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której
garaż będzie wynajmowany.
Dostarczenie do 5 października 2021 r.:
• w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg – garaż” do
skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS
Sp. z o.o. przy Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi
Klienta w godzinach urzędowania spółki,
• pocztą – decyduje data dostarczenia przesyłki do ZBM
I TBS Sp. z o.o.
kompletu dokumentów/kserokopii:
a. potwierdzenia dowodu wpłaty:
• z informacją o numerze rachunku bankowego, na które
ma zostać zwrócone wadium, w przypadku niewygrania
przetargu,
• z informacją o danych personalnych (imię nazwisko,
nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer
dowodu osobistego) osoby, która będzie brała udział
w przetargu;
b. oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi garażu, treścią Regulaminu przetargu oraz wzorem
umowy najmu/dzierżawy garażu – załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej
zbmgliwice.pl);
c. oświadczenia o braku zaległości wobec Miasta Gliwice
z tytułu podatku/dzierżawy – załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-4476/2021
z 3 sierpnia 2021 r. (do pobrania na stronie internetowej
zbmgliwice.pl);
d. aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS
Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/dzierżawy,
wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu przetargu;
e. aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowy
spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego
zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
f. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności
gospodarczej.
2. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami
dokumentów, o których mowa w pkt 1 w celu ich weryfikacji.
3. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub
paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych
osób, dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.

4. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do organizatora
przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty wadium.
5. Zachowanie reżimu sanitarnego, tj. założenie maseczki, zachowanie dystansu społecznego, zastosowanie się do innych
zaleceń komisji przetargowej.
Osoby, które nie spełnią ww. warunków nie zostaną dopuszczone
do licytacji.
Z treścią Regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu/dzierżawy można zapoznać się w godzinach urzędowania w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o.,
ul. Dolnych Wałów 11, I piętro.
Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu
tylko na jeden garaż.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu
zawarcia umowy najmu/dzierżawy, bez prawa żądania naliczania
odsetek od tej kwoty,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
• zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania
garażu z przetargu,
• przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał,
nie podpisze umowy najmu/dzierżawy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem garażu do użytkowania najemca/dzierżawca wykonuje we
własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu/
dzierżawy.
Na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice, organizator zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu bądź też wycofania garażu
z przetargu bez podania przyczyny.
Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin
30 września 2021 r. (czwartek).
Każda osoba obowiązkowo powinna być wyposażona w nałożoną
maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz powinna spełniać
warunki określone ustawą z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19 w zakresie
zdrowotnym oraz zachowania społecznego. Konieczna punktualność oraz zdyscyplinowanie podczas oględzin.
1. ul. Stanisława Konarskiego 4, ZG/G-4 – godz. 10.00 – 10.15.
2. ul. Górnych Wałów 3A, ZG/G-4 – godz. 10.30 – 10.45.
--------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.),
zwanego dalej rozporządzeniem, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków
Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach, 44-100, ul. Dolnych Wałów 11.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pani Małgorzata Barczewska,
tel. 32/332-29-59, adres e-mail: iod@zbmgliwice.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją
powyższej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu
przepisów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, z zastrzeżeniem
sytuacji, w której dane przekazywane będą podmiotom trzecim, wyłącznie
w celu wykonywania niniejszej umowy, w tym dokonania wynikających
z niej rozliczeń.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku prawnego
wynikającego z umowy, a także po jego ustaniu, przez okres przedawnienia
roszczeń związanych z realizacją tej umowy wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia swoich danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/
Pana narusza przepisy rozporządzenia.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
w Gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
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 tel. 32/335-01-25, -26, w godz. 7.00 – 15.00 oraz 32/335-01-04.

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
Położenie i opis

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

GLIWICE, UL. POZIOMKOWA
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.
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).

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.
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*

Termin przetargu

Godzina przetargu

1.

77/34

Czechowice Północ

GL1G/00092888/6

1196

254 800,00

25 500,00

5 października 2021 r.

12 października 2021 r.

10.00

2.

77/36

Czechowice Północ

GL1G/00092892/7

1205

256 500,00

25 700,00

5 października 2021 r.

12 października 2021 r.

11.00

* 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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Bądź na bieżąco.
Weź gazetę...
LP.

NAZWA PUNKTU

1

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień
„FAMILIA”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
– Filia w Gliwicach
NFZ
Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej
Sp. z o.o.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Zakład Opieki Zdrowotnej MEDEN Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA
II Urząd Skarbowy
Delikatesy DONIA
Sklep ABC
Sklep ŻABKA
Mini Market – sklep ABC
KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.
Sano Sp. z o.o. NZOZ
Sklep Famili
Sklep JULIA
Delikatesy TATRA
Sklep ODIDO na stacji benzynowej
NZOZ Centrum Medyczne Kopernik Sp. z o.o.
Kryta pływalnia OLIMPIJCZYK
MBP – Filia nr 21
Supermarket STOKROTKA
PGNiG Biuro Obsługi Klienta
Spółdzielnia Mieszkaniowa KOPERNIK
Piekarnia „KŁOS”
Gliwicka Giełda Samochodowa
Przychodnia Unia Bracka
Zakłady Mechaniczne BUMAR-ŁABĘDY SA
Sklep spożywczy ALDO
Sklep spożywczy CHATKA PUCHATKA
Huta Łabędy SA
Sklep
MBP – Filia nr 30
HP Polska Adler Pelzer Group
Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Sklep BOGNA (ODIDO)
Sklep JEGO
Spółdzielnia Mieszkaniowa ZIELONY ZAKĄTEK
Sklep MAJA
Sklep ROMEX (ODIDO)
Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Łabędy
Śląskie Centrum Logistyki SA
Piekarnia
NZOZ Vitamed Sp. z o.o.
NZOZ Przychodnia ALMA-MED
Stacja paliw Shell
Piekarnia „Chlebuś”
Kiosk
NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o.
Sklep spożywczy
Kawiarnia MARYSIEŃKA
Auto Czosnowski
Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE
Sp. z o.o.
Politechnika Śląska (Wydział Górniczy)
Politechnika Śląska (Rektorat)
Przychodnia Akademicka Sp. z o.o.
Komenda PSP
Sklep motoryzacyjny
Interior Sp. z o.o.
Kiosk z prasą i chemią
Kryta pływalnia MEWA
MBP – Filia nr 5
Dom Pomocy Społecznej NASZ DOM
Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. NZOZ
Teatr Miejski w Gliwicach
Biuro Obsługi Klienta UM w filii OPS
Kryta pływalnia NEPTUN
Salonik prasowy MARTEX
Sklep spożywczy „Chlebuś”
Punkt LOTTO
MBP – Filia nr 16
Simply Market Gliwice
NZOZ EUROMEDICAL
Stacja paliw LOTOS
TESCO Extra Gliwice
Sklep spożywczy „Pod klonem”
Kryta pływalnia DELFIN
Przychodnia Toszecka Sp. z o.o. NZOZ
Kiosk
Sklep spożywczy „Chlebuś”
Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice”
Restauracja DiVinio
Sklep ogólnospożywczy PIOTRUŚ
PSB BUSTER
Stacja paliw PKS (obok SELGROS)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

ADRES

...w każdy
czwartek
OSIEDLE

ul. Dębowa 5

Baildona

ul. Hutnicza 9

Baildona

ul. Wincentego Pola 16
ul. Wincentego Pola 16

Baildona
Baildona

ul. Jagiellońska 21
ul. Zabrska 6
ul. Chorzowska 150
ul. Nad Bytomką 1
ul. Młodego Hutnika 2
ul. Bojkowska 108
ul. Rolników 147
ul. Rolników 203
ul. Rolników 358
ul. Alfreda Nobla 3
ul. Sopocka 6
ul. Łódzka 18
ul. Zakopiańska 14
ul. Kozielska 456
ul. Jagodowa 6
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4
ul. Oriona 120
ul. Syriusza 30
ul. Kopernika 16
ul. Toszecka 101
ul. Jowisza 30
ul. Jowisza 1a
ul. Błonie 12
ul. Błonie 3
ul. Mechaników 9
ul. Strzelców Bytomskich 30
ul. Strzelców Bytomskich 42
ul. Anny Jagiellonki 45
ul. Partyzantów 10
ul. Partyzantów 25
ul. Leonarda da Vinci 9
ul. Adama Opla 1
ul. Staromiejska 59
ul. Literatów 74
ul. Zygmuntowska 36B
ul. Metalowców 5
ul. Staromiejska 11
ul. Rzeczycka 17/2
ul. Portowa 28
ul. Popiełuszki 8
ul. Różana 7
ul. Paderewskiego 80
ul. Tarnogórska 163
ul. Architektów 43
ul. Geodetów 1
ul. Lekarska 10
ul. Daszyńskiego 593
ul. Daszyńskiego 453
ul. Daszyńskiego 325
ul. Kaszubska 23
ul. Konarskiego 18C

Baildona
Baildona
Baildona
Baildona
Baildona
Bojków
Bojków
Bojków
Bojków
Brzezinka
Brzezinka
Brzezinka
Brzezinka
Brzezinka
Czechowice
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Kopernika
Ligota Zabrska
Ligota Zabrska
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Łabędy
Obrońców Pokoju
Obrońców Pokoju
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Ostropa
Politechnika
Politechnika

ul. Akademicka 2
ul. Akademicka 2A
ul. Łużycka 5
ul. Wrocławska 1
ul. Pszczyńska 65A
ul. Derkacza 9
ul. Czajki 19
ul. Mewy 36
ul. Perkoza 12
ul. Derkacza 10
ul. Rybitwy 2
ul. Nowy Świat 55-57
ul. Reymonta 18
ul. Dzionkarzy
ul. Korczoka 51
ul. Jedności 4a
ul. Jedności 4b
ul. Przedwiośnie 2
ul. Szafirowa 55
ul. Szafirowa 18
ul. Kozielska 128
ul. Łabędzka 26
ul. Świętojańska 15A
ul. Warszawska 35
ul. Toszecka 18
ul. Sztabu Powstańczego 21a
ul. Sztabu Powstańczego 1
ul. Sztabu Powstańczego 3
ul. Grottgera 58
ul. Tarnogórska 73
ul. Składowa 2
ul. Toszecka 11

Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Politechnika
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sikornik
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Sośnica
Stare Gliwice
Stare Gliwice
Stare Gliwice
Stare Gliwice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice
Szobiszowice

LP.

NAZWA PUNKTU

88.
89.

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
– stary budynek portiernia
Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Piekarnia „Chlebuś”
Sklep całodobowy „PIAST”
Punkt Obsługi Pasażera ZTM
Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych – CW
MDK (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GCOP)
Komenda Miejska Policji – RECEPCJA
Bar CZAR GAR
MBP – Biblioteka Centralna
MBP – Filia nr 1
Muzeum w Gliwicach – Willa Caro
Zakład pogrzebowy HADES
Gabinet dentystyczny DENTINAL
Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski
NZOZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.
Ośrodek Pomocy Społecznej
PALMIARNIA MIEJSKA w parku Chopina
Powiatowy Urząd Pracy
NZOZ Przychodnia Eskulap Sp. z o.o.
Archiwum Państwowe
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZOZ
Etno bazar
Zakład fotograficzny FORMAT
Studio fryzjerskie FIGARO
Bar u Piotra
Urząd Miejski w Gliwicach
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Bar kawowy KAWA, HERBATA
ZNP w Gliwicach
Filia Urzędu Miejskiego w Gliwicach
DPS „OPOKA”
Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
NOWE GLIWICE (budynek dawnej cechowni)
Hala Jasna31
MBP – Filia nr 7
Okręgowy Urząd Górniczy
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

ADRES

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
pl. Piastów 8
pl. Piastów 6
pl. Piastów 2
ul. Kościuszki 29
ul. Zwycięstwa 1
ul. Barlickiego 3
ul. Powstańców Warszawy 12
ul. Młyńska 8
ul. Kościuszki 17
pl. Inwalidów Wojennych 3
ul. Dolnych Wałów 8a
ul. Młyńska 2
ul. Dolnych Wałów 20
ul. Pod Murami 2
ul. Kościuszki 1
ul. Górnych Wałów 9
ul. Fredry 6
pl. Inwalidów Wojennych 12
pl. marszałka Piłsudskiego 5a
ul. Zygmunta Starego 8
ul. Zygmunta Starego 17
ul. Zygmunta Starego 20
ul. Wyszyńskiego 14B
ul. Wyszyńskiego 14C
ul. Wyszyńskiego 12
ul. Zwycięstwa 17
ul. Zwycięstwa 21
pl. Inwalidów Wojennych 12
ul. Basztowa 7
ul. Bankowa 10
ul. Jasna 31A
ul. Pszczyńska 100
ul. Bojkowska 37P
ul. Bojkowska 37
ul. Jasna 31
ul. Junaków 4
ul. Jasna 31
ul. Asnyka 10
ul. Rybnicka 27

130. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

Przychodnia Unia Bracka Gliwice
Sklep ŻABKA
Apteka Pharmacon
ZLPiS Medicor Sp. z o.o.
Piekarnia Pilchowice
Stary Hangar Fitness & Wellness Club
NZOZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o.
Sklep spożywczy
Park Handlowy ARENA
Centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska
MBP – Filia nr 9
Sklep ŻABKA
Ośrodek Zdrowia MEDYK Sp. z o.o.
Restauracja Ciasto i farsz
Avantor
NZOZ VITO-MED Sp. z o.o.
Zarząd Dróg Miejskich
I Urząd Skarbowy
Salon fryzjerski KN
Hurtownia elektryczna
Salon Fryzjerski BEATA
Sklep SMAKUŚ
Sklep TERESKA
Jednostka Wojskowa (WKU)
NZOZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o.
APTEKA
Sklep DELIKATESY
Sklep wielobranżowy
Animed Sp. z o.o. NZOZ
Drogeria ALSTO
MBP – Filia nr 17
FORUM
Górnośląskie Centrum Edukacyjne
Internat przy ZST-I w Gliwicach
Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ
Sklep spożywczy obok restauracji
Pizzeria BOMBOLA
Punkt pocztowy
Sklep NETTO
Sklep SPOŁEM
Sklep GRONO
Sklep ŻABKA
Sklep ŻABKA

OSIEDLE

ul. Dolnych Wałów 3
Śródmieście
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

ul. Bojkowska 20
ul. Cichociemnych 18
ul. Cichociemnych 18
ul. Cichociemnych 14
ul. Cichociemnych 6
ul. Toruńska 1
plac Jaśminu 2
plac Jaśminu 2
al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1
ul. Bolesława Śmiałego 2B
ul. Czwartaków 18
ul. Kozielska 80
ul. Kozielska 16
ul. Jasnogórska 3
ul. Sowińskiego 11
ul. Radiowa 2
ul. Płowiecka 31
ul. Góry Chełmskiej 15
ul. Daszyńskiego 144
ul. Daszyńskiego 144
ul. Emilii Plater 1
ul. Emilii Plater 1
ul. Emilii Plater 3
ul. Zawiszy Czarnego 7
ul. Dolnej Wsi 62
ul. Dolnej Wsi 62
ul. Daszyńskiego 167
ul. Dolnej Wsi 58
ul. Lipowa 36
ul. Lipowa 57
ul. Spółdzielcza 33A
ul. Lipowa 1
ul. Okrzei 20
ul. Krakusa 16
ul. Opolska 18
ul. Czarnieckiego 33
ul. Skowrońskiego 26
ul. Lipowa 48
ul. Kurpiowska 2c
ul. Elsnera 50
ul. Rogozińskiego 35
ul. Tarnogórska 239
ul. Tarnogórska 214A

Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Śródmieście
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Trynek
Wilcze Gardło
Wilcze Gardło
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wojska Polskiego
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Wójtowa Wieś
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Zatorze
Żerniki
Żerniki
Żerniki
Żerniki
Żerniki

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

ZAŁATW
SPRAWĘ
PRZEZ
INTERNET
Chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:




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

Aby uzyskać Profil Zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden z nich znajduje się w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie
Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę wideo,
z urzędnikiem Ministerstwa Cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon
– na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft Teams.

Od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na
ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SEKAP (platforma
elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GEPAR, login.gov.pl.
Posiadając Profil Zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej Elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GEPAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki
lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 pobrać Unijny Certyfikat COVID,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w CEIDG
łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (IKP),
 podpisać JPK_VAT,
 wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (Twój e-PIT),
 sprawdzić liczby punktów karnych.
Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez Internet.

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