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takie poniedziałki to my rozumiemy – do Areny Gliwice ponownie zawitało kinder joy of Moving i to w doborowym 
towarzystwie! w Alternatywnych lekcjach wF Moniki Pyrek wzięły udział dzieci z Gliwic, a Mała Arena zamieniła się 
w ogromną salę gimnastyczną. co jest grane? już wyjaśniamy.

Lekcje wychowania fizycznego, 
które pamiętamy ze szkoły, to już 
przeszłość. W dobie pandemii, 
a co za tym idzie nieuchronnie 
powracającego zdalnego na-

uczania, potrzebujemy czegoś, 
co obudzi w najmłodszych spor-
towego ducha. Na tę potrzebę 
doskonale odpowiada między-
narodowy projekt prowadzony 

przez Grupę Ferrero. Założenie 
jest proste. Jeśli dzieci będą miały 
łatwy dostęp do różnorodnych 
i urozmaiconych form sportu, to 
w przyszłości staną się aktywnymi 
dorosłymi.

Alternatywne Lekcje WF to pro-
jekt, który w 2017 roku został 
zainicjowany przez Monikę Pyrek, 
jedną z najlepszych polskich lek-
koatletek w historii tej dyscypliny, 
a następnie stał się on częścią 
programu Kinder Joy of Moving.

Refleksomierz sprawdzający 
czas reakcji, ruchoma ścianka 
wspinaczkowa, bieg sprinterski 
z wykorzystaniem fotokomórek, 
stacja piłkarska i koszykarska, sy-
mulator jazdy na nartach – brzmi 
jak czarna magia? Nie dla dzieci – 
one poradziły sobie brawurowo, 
a oprócz nowych doświadczeń 
ich dzień wypełnił ogrom radości.

Nie taka technologia straszna, jak 
ją malują – czy ma coś wspólnego 
ze sportem? Oczywiście – i jedno, 
i drugie potrafi dostarczać nie-
samowitych emocji, a dzieciaki 
to przecież uwielbiają. Właśnie 
dlatego Monika Pyrek ruszyła 
w Polskę, a projekt realizowany 
jest pod patronatem oraz przy 
wykorzystaniu dofinansowania 
Ministerstwa Kultury, Dzie-

dzictwa Narodowego i Sportu. 
Patronat nad programem objął 
również Polski Komitet Olimpij-
ski.

 – Chcemy pokazać dzieciom, 
że sport jest przede wszystkim 
dobrą zabawą i frajdą. Wykorzy-
stujemy nowoczesne technologie 

i specjalistyczny sprzęt. Dzięki 
temu dzieci i młodzież traktują 
to jako atrakcję, a my przemyca-
my w tym ruch – mówi Monika 
Pyrek, inicjatorka akcji, wicemi-
strzyni świata w skoku o tyczce 
i czterokrotna olimpijka.
 
 Klaudia Kras / Arena Gliwice

jeśli kibicowanie zawodnikom piłki nożnej prze-
stało wam wystarczać – mamy dla was coś spe-
cjalnego. od 8 do 10 grudnia Arena Gliwice 
będzie w centrum teqballowych wydarzeń.
Panie, panowie, zapraszamy na 
Mistrzostwa Świata w Teqballu! 
Piłka nożna na stole? Tak, ten 
sport nie tylko istnieje, ale przede 
wszystkim robi zawrotną karierę 
i to w świetnym tempie. Dyscypli-
na urodziła się na Węgrzech i jest 
naprawdę widowiskowa – życzy-
my sobie i wam, żeby osiągnęła 
sukces na miarę kostki Rubika. 

To nie pierwsze spotkanie 
z teqballem w gliwickiej Arenie – 
w październiku mieliśmy przyjem-
ność gościć konsula generalnego 
Węgier w Krakowie, najważniej-
szych przedstawicieli Międzyna-

rodowej Federacji Teqballu oraz 
spore grono naprawdę utalento-
wanych adeptów tego młodego 
sportu. To nie wszystko – miała 
wtedy miejsce ceremonia prze-
kazania stołu, który ma przysłużyć 
się rozwojowi nowej dyscypliny 
i zaszczepić w mieszkańcach Gli-
wic teqballowego bakcyla. Czy 
tak się stało? Odwiedźcie Arenę 
Gliwice w grudniu i przekonajcie 
się sami. Przed nami trzy dni 
intensywnych, rozgrywek, wyjąt-
kowych gości i spektakularnych 
niespodzianek. Bądźcie z nami!
 
 Klaudia Kras / Arena Gliwice

ARenA Gliwice

Monika Pyrek trenowała w Arenie 

Mistrzostwa świata w Gliwicach
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Gliwicki Rynek niedługo przej-
dzie metamorfozę. Zaplanowa-
no więcej zieleni, pojawią się 
estetyczne elementy małej ar-
chitektury, nowe ławki i stojaki 
na rowery. Inwestycję zrealizuje 
Zarząd Dróg Miejskich. 

Zarząd Dróg Miej-
skich zastosuje 
po raz pierwszy 
specjalny system 
sadzenia drzew 
w zabrukowanym 
terenie.

Zamiast 8 drzewek, które są 
w złym stanie fitosanitarnym, 
posadzonych zostanie 11 więk-
szych drzew. – W efekcie uzgod-
nień z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, po ponownym 
przeanalizowaniu uwarunko-
wań na Rynku oraz różnych do-
stępnych obecnie nowoczesnych 
rozwiązań, zdecydowaliśmy się 
na najlepszą, naszym zdaniem, 
możliwość. Zrezygnowaliśmy 
z umieszczania drzew w dużych 
donicach, jak planowaliśmy 
pierwotnie, i będziemy sadzić 
drzewa w gruncie przy użyciu 
tzw. systemów antykompresyj-
nych, zapewniających roślinom 
optymalne warunki rozwoju 
w zabrukowanym terenie – in-
formuje Dawid Ochód, zastępca 
dyrektora Zarządu Dróg Miej-
skich.

Taki system ZDM zastosuje po 
raz pierwszy. Wykorzysta go 
także podczas sadzenia drzew 
przed dworcem kolejowym – 
przy okazji budowy Centrum 
Przesiadkowego. Pozwoli on 
na odpowiednie umocowanie 
drzew, napowietrzanie i na-
wadnianie. Niewłaściwemu 
rozrostowi korzeni zapobiegną 
maty antykorzeniowe i folie 
ochronne, które równocześnie 
zabezpieczą – wraz z niewielkim 
cokołem – przed spływaniem 

z płyty Rynku wody i substancji 
czyszczących. 

na Rynku pojawi 
się wysoka i niska 
zieleń, która po-
winna być atrakcyj-
na przez większą 
część roku.

Drzewa pojawią się na trzech pie-
rzejach Rynku – nie będą mogły 
być posadzone od strony wejścia 
do Ratusza z uwagi na gęstą sieć 
podziemnego uzbrojenia.  

Do nasadzeń został wybrany 
platan klonolistny. – To drzewo 
sprawdza się w przestrzeni miej-
skiej, ponadto bardzo dobrze 
toleruje cięcia pielęgnacyjne, 
więc możliwe będzie formowa-

nie koron drzew. Drzewa tego 
samego gatunku będą sadzone 
przed dworcem, dzięki czemu 
przestrzeń miejska kształtowana 
będzie w spójny sposób – mówi 
Dawid Ochód. 

Nowe ławki także nawiązywać 
będą do elementów małej archi-
tektury znajdujących się przy osi 
ul. Zwycięstwa, a dokładnie do 
ławek ustawionych na nowym 
skwerze nad Drogową Trasą 
Średnicową. Na Rynku pojawi 
się ich 26, więcej niż obecnie, 
a część będzie z oparciami, co 
będzie udogodnieniem zwłasz-
cza dla osób starszych. Prze-
widziano również kilkanaście 
stojaków na rowery.

Wysoka zieleń uzupełniona zo-
stanie o kompozycje z niskich 

roślin, krzewów i bylin, umiesz-
czonych na 13 niskich rabatach. 
Zaplanowano je przy drzewach 
oraz dodatkowo od strony wej-
ścia do Ratusza. Gatunki dobra-
ne zostaną w taki sposób, aby 
urozmaicić przestrzeń Rynku 
przez większą część roku i do-
stosować się do warunków na-
słonecznienia w danym miejscu.

w najbliższym cza-
sie ogłoszony może 
zostać przetarg na 
wykonanie prac.

Zgodnie z założeniami, drzewa 
i nowe elementy małej architek-
tury mają być dobrze wpisane 
w charakter Rynku, a kolorystyka 
dopasowana do istniejących 
nawierzchni. Pojawią się tylko 

w pasie, gdzie obecnie znajdują 
się granitowe płyty w kolorze 
grafitowym, co pozwoli na swo-
bodne poruszanie się pieszych 
i wjazd służb ratunkowych.  
Zachowana zostanie również 
możliwość dojazdu do ratusza, 
miejsce na organizację różnego 
rodzaju wydarzeń kulturalnych 
i gastronomiczne ogródki. 

Projekt modernizacji wykona-
ła gliwicka pracownia 44STO. 
Obecnie zamykany jest etap 
projektowania i trwa pozyski-
wanie pozwoleń na prowa-
dzenie robót. W najbliższych 
miesiącach ZDM planuje ogłosić 
przetarg na wykonanie prac. 
Jeżeli nie zajdą nieprzewidziane 
przeszkody, to Rynek w nowej 
odsłonie będziemy mogli zoba-
czyć w przyszłym roku.  (al)

Gliwicki Rynek wypięknieje. w historycznej przestrzeni pojawią się nowe rośliny i więcej ławek dla mieszkańców. 
Zielone kompozycje będą sprzyjać odpoczynkowi i stanowić całoroczną ozdobę. Projekt modernizacji zyskał już 
akceptację wojewódzkiego konserwatora Zabytków.

inwestycje

Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic
– Cieszę się, że Rynek zyska na atrakcyjności. To jedno z ulubionych i najpiękniejszych miejsc spotkań 
mieszkańców oraz gości przyjeżdżających do Gliwic – z urokliwymi kamienicami i licznymi lokalami 
gastronomicznymi. Posiada bardzo długą historię wpisaną w dzieje naszego miasta. Jest naszą perełką 
i wymaga jak najlepszej oprawy. Zmiany sprawią, że będzie jeszcze ładniejszy niż obecnie i bardziej 
przyjazny spacerowiczom w różnym wieku, zwłaszcza w upalne dni. Zgodnie z oczekiwaniami miesz-
kańców, na Rynku pojawi się więcej zieleni. Inwestycja dobrze wpisze się w kompleksowe działania 
dotyczące szerokiego udostępniania Starówki pieszym i rowerzystom.

jest zgoda konserwatora zabytków.  
Będą nowe drzewa i krzewy na Rynku
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uczniowie szkoły Podstawowej nr 8 i mieszkańcy Bojkowa zyskali nowe 
miejsce rekreacji – przy szkole oddano do użytku nowe boisko wielofunk-
cyjne i zmodernizowany plac zabaw. Przestrzeń jest dostępna nie tylko 
dla uczniów, ale też całej lokalnej społeczności. w otwarciu boiska wzięła 
udział Aleksandra wysocka, zastępca prezydenta Gliwic.
Nowe boisko szkolne przy ul. 
Spacerowej 6 ma wymiary  
40 m × 20 m, poliuretanową 
nawierzchnię, 4-torową bieżnię 
lekkoatletyczną oraz skocznię do 
skoków w dal. Jest wielofunkcyjne 
– mecze na nim mogą rozgrywać 
koszykarze, siatkarze oraz miło-
śnicy piłki nożnej i ręcznej. Całość 
otoczono piłkochwytem. Do dys-
pozycji uczniów i mieszkańców 
Gliwic jest też bieżnia, skocznia 
w dal oraz zmodernizowany plac 
zabaw wyposażony m.in. w ścianki 
linowe do wspinaczki. W ramach 
prac wybudowano też budynek 
gospodarczy na sprzęt sportowy, 
zmodernizowano górkę sanecz-
kową i altankę służącą zajęciom 
plenerowym. Ponadto szkoła 
zyskała wiatę rowerową i śmiet-
nikową oraz nowy system od-
wodnienia terenu i szkoły. Nowe 
obiekty sportowe zostały objęte 
monitoringiem wizyjnym. Z oka-
zji przecięcia wstęgi na otwarciu 
nowego boiska dzieci i młodzież 
z SP nr 8 przygotowały mini- 

spektakl nawiązujący do dyscyplin 
sportowych, jakie od teraz można 
uprawiać w Bojkowie w zupełnie 
nowym miejscu. Inwestycja kosz-
towała około 2,1 mln zł i została 
sfinansowana z budżetu miej-
skiego. 

– Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z nowego boiska. Ta inwestycja 
z pewnością wpłynie na poprawę 
jakości zajęć ruchowych dzieci i 

młodzieży i poprawi ich kondycję. 
Nowy kompleks sportowo-rekre-
acyjny będzie dostępny dla wszyst-
kich uczniów, a popołudniami – co 
ważne – również dla wszystkich 
chętnych mieszkańców. Mamy 
ogromną nadzieję, że to zachęci 
lokalną społeczność do jeszcze 
większej aktywności ruchowej 
i zdrowego stylu życia – mówi 
Adam Walczak, zastępca dyrektora 
SP nr 8 w Bojkowie. (mf)

5 grudnia na Rynku stanie wspaniała wiedeń-
ska karuzela, a prezenty rozda nie kto inny, jak 
święty mikołaj – oczywiście w towarzystwie 
swoich niezawodnych elfów! kuszące korzen-
nym aromatem pierniki i słodkie, pełne przy-
praw grzane wino – takie świąteczne zapachy 
i smaki będzie można znaleźć na Gliwickim 
jarmarku Bożonarodzeniowym.
Smakołyki, świąteczne ozdoby, 
rękodzieło – w drewnianych 
domkach na Rynku znajdziecie 
moc inspiracji na prezenty pod 
choinkę. Jarmark będzie czynny 
od poniedziałku do piątku mię-
dzy godz. 12.00 a 18.00, a w so-
boty i niedziele do godz. 19.00. 
Tegoroczny Jarmark potrwa do 
26 grudnia. Przez cały ten czas 
będzie można przejechać się na 
karuzeli wiedeńskiej – zdobio-
nej w stylu retro. Miasto Gliwice 
zaprasza na Jarmark!

5 grudnia specjalnym gościem 
Gliwickiego Jarmarku Bożona-
rodzeniowego będzie święty 
mikołaj. W tym roku jego elfi 
pomocnicy zaprezentują cyr-

kowe wręcz akrobacje! Oprócz 
tego czeka nas też Świąteczna 
Parada Maskotek – to po pro-
stu trzeba zobaczyć. Na Rynku 
tego dnia będzie można spotkać 
między innymi Psi Patrol! Mię-
dzy godz. 16.00 a 19.00 będzie 
można też „poćwiczyć prawą 
półkulę” – mamy dla was kre-
atywne warsztaty świąteczne. 
W planach jest między innymi 
tworzenie stroików świą-
tecznych i malowanie ozdób 
z drewna.

10 grudnia wspólnie będziemy 
świętować Międzynarodowy 
Dzień wolontariusza. Na 
Rynku spotkacie się z przedsta-
wicielami gliwickich organizacji 

pozarządowych, a niesamowity 
występ z laserami da teatr 
ognia nAM-tARA. Organizato-
rem obchodów będzie Centrum 
3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań 
Społecznych.

W sobotę 18 grudnia znów za-
prosimy Was na godz. 16.00 na 
ekowarsztaty. Tym razem spró-
bujemy zrobić zimowe miasto 
w słoiku, będzie też okazja 
nauczyć się tworzyć filcowe 
zabawki oraz świąteczne 
breloki i bransoletki. W sam 
raz na prezent! Rozgrzejemy się 

także brazylijską bossa-novą 
z zespołem Pedro y Mari. Dla 
miłośników folkowych klima-
tów wystąpi kapela Góralska 
Zbójnicy ze Szczyrku.

W niedzielę 19 grudnia między 
godz. 9.00 a 10.30 radio RMF 
FM rozda kilkaset drzewek 
w ramach akcji „choinki pod 
choinkę”. Kto pierwszy, ten 
lepszy! Po południu na scenie 
wystąpią orkiestra Dęta 
ostropa i gospelowy zespół 
sound. Niesamowity pokaz 
tańca irlandzkiego da gliwicki 

zespół salake. Przekażemy so-
bie także Betlejemskie Świa-
tło Pokoju i złożymy świątecz-
ne życzenia. Malutki płomień 
odpalony w Grocie Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem przemie-
rza cały świat, niosąc ludziom 
znak zrozumienia i pojednania 
pomiędzy narodami. Do Gliwic 
przywożą go harcerze. Podczas 
Jarmarku na Rynku płomień 
zostanie uroczyście przekazany 
władzom miasta. Dla mieszkań-
ców będzie to również okazja do 
zabrania Światła do własnego 
zacisza domowego. (mm)
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nowe boisko  
dla Bojkowa

Święta coraz bliżej!
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Szanowni Państwo
Pracownicy Socjalni

 
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 

obchodzonego 21 listopada,  
pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia 

i wyrazić niezmienny szacunek  
dla wykonywanej przez Państwa pracy  

na rzecz najbardziej potrzebujących 
mieszkańców miasta Gliwice.

Państwa trud, zaangażowanie i wrażliwość  
na krzywdę bliźniego  

nie pozostają niezauważone  
i stanowią wzór godny naśladowania. 

Posiadają Państwo niezwykły  
dar czynienia dobra.  

Proszę go w sobie pielęgnować,  
aby każdy mógł dostrzec jego wartość.

Jestem przekonany, że profesjonalizm  
będzie nadal towarzyszył Państwu 
w pomnażaniu dotychczasowego  

dorobku i osiągnięć.

Życzę Państwu satysfakcji z realizacji 
dobrze wykonanych obowiązków, zdrowia,  

siły ducha i niewyczerpanej energii  
w realizacji zamierzeń.  

Życzę także Państwu wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Prezydent Gliwic
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inwestycje

czy deszcz, czy pogoda – zmiany na placu robót wielkiej miejskiej inwestycji są coraz bardziej widoczne. nowo-
czesny kompleks centrum Przesiadkowego z charakterystycznymi „falami” zadaszeń i odnowioną ponadstuletnią 
wieżą ciśnień w tle będzie łączył transport koleją z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i między-
narodowych, oferując także podróżnym miejsca postojowe dla samochodów, wygodną infrastrukturę rowerową 
oraz zaplecze komercyjne.
Dobiega końca wykonywanie 
elewacji przyszłego budyn-
ku głównego CP. Wewnątrz 
obiektu montowana jest tzw. 
sucha zabudowa, a w toaletach 
układane są płytki. Budowlańcy 
kontynuują prace związane z in-
stalacjami wewnętrznymi i pod-
łączaniem budynku do miejskiej 
sieci ciepłowniczej.

W przyszłym budynku pomoc-
niczym (z pomieszczeniami 
przeznaczonymi pod wynajem) 
wykonano wylewki cementowe 
pod posadzki i zamontowano na 
dachu żaluzje akustyczne. Trwa-
ją prace związane z powstawa-
niem elewacji.

Budowlańcy zakończyli montaż 
stalowej konstrukcji piątego 
segmentu „fal” zadaszeń i ukła-
dają tam pokrycie dachowe. 
Obecnie powstaje szkielet 
ostatniego, szóstego segmentu 
zadaszenia. Na pierwszych wia-
tach rozpoczęto prace związane 
z wykonaniem instalacji foto-
woltaicznej.

W przyszłych przejściach pod-
ziemnych dobiega końca mon-
taż ściennych płyt betonowych 
i układanie granitowych płyt 
podłogowych. Na pochylni 
stanowiącej dojście do istnieją-
cego tunelu montowane są ba-
lustrady, a w drugim (nowym) 
rozpoczęto zabudowę sufitów 
podwieszanych.

W sąsiadującej z kompleksem 
Centrum Przesiadkowego po-
nadstuletniej, zabytkowej wie-
ży ciśnień ułożono docelową 
hydroizolację na kopule i tynk 
renowacyjny na elewacji. Za-
montowano komplet stolarki 
okiennej i obróbki blacharskie, 
zdemontowano rusztowanie 
elewacyjne, wykonano suche 
zabudowy, zakończono układanie 
płytek podłogowych i ściennych, 
ułożono też okablowanie energe-
tyczne i strukturalne.

Na pierwszych odcinkach dróg 
wewnętrznych na terenie Cen-
trum Przesiadkowego i na części 
ul. Toszeckiej wykonano już na-
wierzchnię asfaltową (warstwę 
wiążącą). Kontynuowane są 
roboty związane z wykonaniem 
murów z gabionów, infrastrukturą 
podziemną i układem drogowym. 
Na ul. Tarnogórskiej powstaje kon-
strukcja lewej połowy jezdni. Ma 
murach oporowych od strony ul. 
Kolberga trwa montaż balustrad. 

W niedalekiej przyszłości Cen-
trum Przesiadkowe powstające 
po północnej stronie gliwickiego 
dworca kolejowego skupi wszyst-
kie środki transportu miejskiego, 
wpłynie na poprawę komfortu 
i jakości podróży mieszkańców 
całego regionu, zwiększy też 
bezpieczeństwo pieszych, rowe-
rzystów i kierowców. Inwestycję 
realizuje konsorcjum firm: Mo-
stostal Zabrze Gliwickie Przedsię-

biorstwo Budownictwa Przemy-
słowego 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 ko-
niec sierpnia 2022 r.

Po południowej 
stronie dworca 
kolejowego prze-
budowywany jest 
układ drogowy, 
który wraz z cen-
trum Przesiad-
kowym stworzy 
przyjazną i funkcjo-
nalną przestrzeń 
miejską.

Przy ul. Na Piasku zakończono 
prace związane z przebudową 

uzbrojenia podziemnego oraz 
wykonaniem nawierzchni jezd-
ni i chodników. W najbliższym 
czasie planowany jest montaż 
latarni oświetleniowych, a do 
końca roku – ustawienie małej 
architektury (koszy na śmieci).

Przy ul. Okopowej zakończono 
roboty związane z przebudową 
sieci wodno-kanalizacyjnej i te-
letechnicznej. W toku są prace 
przy realizacji instalacji elek-
troenergetycznej. Wykonany 
został chodnik po stronie baru 
„Pod pierożkiem” i stopniowo 
układana jest nawierzchnia 
jezdni. Po dokonaniu prze-
łączeń kabli w rejonie stacji 
transformatorowej ułożony 
zostanie chodnik po drugiej 
stronie ulicy. Do wykonania 
pozostanie montaż oświetlenia 
ulicznego oraz małej architek-
tury.

Na placu Piastów trwają prace 
związane z przebudową uzbroje-
nia podziemnego. Ułożona została 
niemal cała sieć cieplna, a do wy-
konania zostaje tzw. renowacja 
kanału deszczowego metodą 
rękawa i zabudowa nowej komo-
ry żelbetowej na kanale, a także 
przekładki sieci kolidujących z pro-
jektowanym układem drogowym.

Na placu przed dworcem PKP 
przebudowano i wykonano sieci 
podziemne związane z nowym 
układem drogowym w części 
przylegającej bezpośrednio do 
ul. Okopowej. Trwa układanie 
nawierzchni jezdni, miejsc posto-
jowych i chodników na przedłuże-
niu ul. Zwycięstwa. Dodatkowo, na 
odcinku ul. Zwycięstwa od skrzy-
żowania z ul. Dubois do wylotu na 
dworzec PKP demontowana jest 
infrastruktura tramwajowa.

Terenem pod remontowanym 
ciągiem pieszo-rowerowym 
przy ul. Berbeckiego zajmuje 
się od sierpnia Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji. 
Naprawiana jest tam sieć wodo-
ciągowa i kanalizacja sanitarna.

Całość prac po południowej 
stronie dworca PKP realizuje 
Eurovia Polska S.A. Koszt inwe-
stycji finansowanej z budżetu 
miasta to ponad 41 mln zł. 
Umowny termin zakończenia 
robót budowlanych to koniec 
2022 r. (kik)

co słychać na budowie?
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teatr Miejski w Gliwicach ponownie wystawi „naj-
mrodzkiego”, a w ramach „Śląskiego tygodnia” w Bi-
bliotece centralnej zagra grupa krzikopa. co jeszcze 
robić w Gliwicach podczas nadchodzącego weekendu? 
Mamy dla was garść kulturalnych propozycji!

wszystkie wydarzenia kulturalne są publiko-
wane na stronie kultura.gliwice.eu. jesteś 
organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na 
naszą stronę poprzez formularz. 

piątek 26 listopada

	Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach (ul. Juna-
ków 4) zaprasza do „Pracowni 
kreatywnej”. O godz. 16.00 
rozpoczną się warsztaty szycia 
zawieszek warzywnych do kluczy.

	O godz. 17.00 w Filii nr 15 MBP 
w Gliwicach (ul. Piastowska 3) 
rozpoczną się zajęcia szacho-
we dla początkujących dzieci. 
O godz. 18.00 przy szachownicy 
spotkają się bardziej zaawanso-
wani młodzi gracze.

	Folkowy zespół krzikopa wy-
stąpi o godz. 18.00 w Bibliotece 
Centralnej (ul. Kościuszki 17). 
Koncert prezentujący muzyczne 
tradycje Górnego Śląska w no-
woczesnym brzmieniu jest ele-
mentem „Śląskiego Tygodnia”.

	O godz. 18.30 w Stacji Arty-
stycznej Rynek (Rynek 4–5) 
rozpocznie się spotkanie 
z janem opielką, któremu 
będzie przyświecało pytanie 
„Zgoda na odczłowieczanie?”. 
Tematem będą wydarzenia na 
granicy polsko-białoruskiej.

sobota 27 listopada
	W Willi Caro (ul. Dolnych Wa-

łów 8a) zaplanowano warsz-
taty rękodzieła ludowego. 
O godz. 11.00 i 13.00 rozpoczną 
się zajęcia, podczas których 
uczestnicy wykonają ptaszki 
stryszawskie na choinkę.

	O godz. 15.00 w Willi Caro roz-
pocznie się spotkanie promo-
cyjne książki „Afrobiografia”. 
Weźmie w nim udział autor – ja-
nusz kokot.

niedziela 28 listopada
	O godz. 16.15 w kinie Amok (ul. 

Dolnych Wałów 3) rozpocznie 
się Kinowy podwieczorek dla 
rodziny. Widzowie zobaczą 
„Świąteczną wyprawę Pana 
Patyka” w reżyserii Andre-
asa j. Riisera.

przez cały weekend

	TMG (ul. Nowy Świat 55–57) 
zaprasza widzów na spektakl 
Michała siegoczyńskiego 
„najmrodzki, czyli dawno 
temu w Gliwicach” oraz 
„Dzieci z Bullerbyn” w re-
żyserii jerzego jana Połoń-
skiego.

	Zapraszamy także do odwie-
dzenia wystaw czasowych pre-
zentowanych przez Muzeum 
w Gliwicach. Do 13 lutego 
2022 roku w Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) można 
oglądać ekspozycję „naj-
wyższej próby! Rzeźbiarze 
i rzeźby i połowy XX w. na 
Górnym Śląsku”. Do końca 
roku na Rynku jest także eks-
ponowana wystawa plan-
szowa „tadeusz Różewicz. 
Raport ocalonego”.

	To już ostatni weekend, kie-
dy w Bibliotece Centralnej 
można oglądać wystawę 
akwareli Grzegorza chude-
go – „XV”. To także ostatnia 
szansa obejrzenie ekspozycji 
prezentowanych w ramach 
IX Ogólnopolskiego Festiwalu 
Fotografii Otworkowej OFFO 
2021: „w mieście i poza 
miastem” Antona svrčeka 
i „orońsko 1” kordiana 
Pawlaka w Biblioforum (Cen-
trum Handlowe Forum, ul. Li-
powa 1) oraz „crossworlds” 
jeffa Mcconnella i Diany 
Pankovej w galerii Perkoz 
(Filia nr 5 MBP w Gliwicach, ul. 
Perkoza 12). Także z końcem 
listopada dobiegnie końca 
wystawa „tadeusz Różewicz 
w obiektywie Adama Ha-
wałeja” w Bibliotece Central-
nej.

	W SAR-ze do 11 grudnia można 
oglądać wystawę „60 na 100. 
sąsiadki. Głosem kobiet 
o powstaniach śląskich 
i plebiscycie”. 
 (mm)

od 3 grudnia do 6 lutego w czytelni sztuki (willa caro, ul. Dolnych wałów 
8a) będzie prezentowana nowa wystawa fotograficzna. kuratorką ekspozycji 
„kazimiera Dyakowska. naga. Portret i akt 1959–1966” jest ewelina lasota.
Kazimiera Dyakowska od 1959 
roku była członkinią Gliwickiego 
Towarzystwa Fotograficznego. 
Ukończyła wychowanie fizyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
co może posłużyć za wyjaśnie-
nie, skąd w jej sztuce takie za-
interesowanie ludzkim ciałem. 
Dyakowska często fotografowała 
młode, wysportowane kobiety. 
Uzupełnieniem wystawy prac 
fotograficznych będzie książka 
autorstwa Eweliny Lasoty.

– Zarówno wystawa prac 
Kazimiery Dyakowskiej, jak 
i towarzysząca jej publikacja 
stanowią kolejny etap prac 
badawczych poświęconych 

dokonaniom osób należących 
do Gliwickiego Towarzystwa 
Fotograficznego. Inicjowane 
i konsekwentnie prowadzone 

od ponad dziesięciu lat w ra-
mach programu Czytelni Sztuki 
poszukiwania odsłaniają, a na-
stępnie prezentują w formie 
wystawienniczej i wydawniczej 
bujną aktywność twórczą wy-
bitnych indywidualności tego 
niezwykłego środowiska sku-
pionego wokół GTF-u, a więc 
takich twórców jak m.in. Zofia 
Rydet czy Jerzy Lewczyński. 
Wkrótce nakładem Czytelni 
Sztuki ukaże się publikacja 
podsumowująca działalność 
Gliwickiego Towarzystwa Fo-
tograficznego w opracowaniu 
dr. Adama Soboty – powiedział 
Grzegorz Krawczyk, dyrektor 
Muzeum w Gliwicach. (mm)

Akty i portrety w czytelni sztuki

„wesoły wędrownik 2021” za nami

Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej ma już 25 lat. Z tej 
okazji 20 listopada grupa wystąpiła w kościele pw. św. Bartłomieja 
w Gliwicach z „Petite messe solennelle” Gioacchina Rossiniego.
Podczas jubileuszowego kon-
certu Akademickiemu Zespo-
łowi Muzycznemu Politechniki 
Śląskiej towarzyszył Chór Mie-
szany KLASTER. Partie solowe 
wykonali Anna Noworzyn 
(sopran), Dominika Noskie-
wicz (alt), Piotr Brożek (tenor) 
i Jakub Borgiel (bas). Na forte-
pianie zagrał Grzegorz Biegas, 

a na organach Daniel Strządała. 
Dyrygowała prof. Krystyna Krzy-
żanowska-Łoboda.

Akademicki Zespół Muzyczny 
wykonuje muzykę klasyczną 
i rozrywkową, w swoim 
repertuarze ma również 
gospel. Występują w nim 
przede wszystkim studenci, 

absolwenci i pracownicy Poli-
techniki Śląskiej, ale nie tylko 
– dołączyć do grupy może 
każdy, kto interesuje się mu-
zyką. Zespołem dyryguje prof. 
Krystyna Krzyżanowska-Łobo-
da. W ciągu 25 lat działalności 
AZM zdobył wiele nagród na 
prestiżowych konkursach.
 (mm)

6 i 7 listopada miłośnicy muzyki po raz kolejny zanurzyli się w twórczości 
gliwickiego kompozytora norberta Blachy. Po warsztatach gospel w centrum 
edukacyjnym im. św. jana Pawła ii odbył się koncert „wesoły wędrownik”.

– Tegoroczna edycja przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. 
Uczestnicy, którzy wzięli udział 
w warsztatach i koncercie, 
stworzyli niebywale „rodzinną” 
ekipę – mówi Gabriela Blacha, 
organizatorka wydarzenia. Na 
scenie Centrum Edukacyjnego 
im. św. Jana Pawła II wystąpił 
9-osobowy zespół i 50-osobowy 
chór. Było wyjątkowo!

Koncert „Wesoły Wędrownik” 
z muzyką Norberta Blachy od-

był się w tym roku w naszym 
mieście po raz dziewiąty. 
Norbert Blacha był gliwickim 
kompozytorem, pianistą, or-

ganistą i aranżerem. Był zwią-
zany między innymi z nurtem 
muzyki religijnej. 
 (mm)

fo
t. 

M
. B

uk
sa

 / 
UM

 G
liw

ice

fo
t. 

K.
 D

ya
ko

w
sk

a 
/ m

at
er

ia
ły

 o
rg

an
iza

to
ra

25 lat AZM-u
fo

t. 
m

at
er

ia
ły

 o
rg

an
iza

to
ra

https://spis.gov.pl/
https://kultura.gliwice.eu/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 447/2021 (1084), 25 listopada 2021 7

KULTURA

Pochodzący z Gliwic reporter i pisarz Zbigniew Rokita za książkę „kajś. opowieść o Górnym Śląsku” otrzymał 
w 2021 roku podwójną nagrodę literacką „nike”. 19 listopada w ramach „Śląskiego tygodnia” spotkał się z czytel-
nikami na scenie Forum. w rozmowie z „Miejskim serwisem informacyjnym – Gliwice” Zbigniew Rokita zdradza, 
jak przebiegała praca nad „kajś” i jakie są jego ulubione miejsca w Gliwicach.
32 lata, druga książka i po-
dwójna nagroda literacka 
„nike” na koncie. Podwójna, 
bo przyznana przez konkur-
sowe jury oraz głosem czy-
telniczek i czytelników. Robi 
wrażenie! czy pisząc „kajś”, 
spodziewał się Pan, że ta 
„opowieść o Górnym Śląsku” 
będzie czytana z takim zainte-
resowaniem w całej Polsce?

Zbigniew Rokita: Poprawna, ale 
i szczera odpowiedź brzmi: nie. 
Myślałem, że ta książka będzie 
miała zasięg bardziej regionalny, 
mniej ogólnopolski. Oczywiście za-
kładałem, że będzie czytana w ca-
łej Polsce, choćby za sprawą siły 
wydawnictwa Czarne i serii Sulina, 
w której się ukazała. Zdziwiło mnie 
jednak to, jak wiele osób z regio-
nów o zupełnie innych doświad-
czeniach niż Śląsk odnalazło siebie 
w śląskich losach. Takie zjawiska 
jak dylematy tożsamościowe, 
potrzeba zakorzenienia, konflikty 
pamięci na Śląsku wydarzają się 
bardziej niż w Wielkopolsce, na 
Podlasiu czy w Galicji, ale wiele 
mechanizmów jest podobnych.

kiedy postanowił Pan napisać 
książkę o Śląsku i Gliwicach, 
swoim rodzinnym mieście? 
czy „kajś” jest opowieścią, 
którą snuł Pan w swojej gło-
wie od dawna, czy pomysł na 
nią przyszedł nagle?

Wszystkim tym „nasiąkałem” 
jako dziecko i młodzieniec, 
mieszkając w Gliwicach, czyli 
do 19 roku życia. Ta opowieść 
na pewno jakoś tam się snuła, 
ale nie była wtedy opowieścią 
reporterską. Później wyjechałem 
z Gliwic na stałe. Z kolei decyzja 

o napisaniu książki nie wiąże 
się z żadną romantyczną histo-
rią. Jestem dziennikarzem i żyję 
z pisania – można powiedzieć, 
że mam pisanie w zakresie obo-
wiązków. Pewnego dnia pomy-
ślałem sobie po prostu, że mam 
tutaj fajną reporterską historię 

do opisania. I tak zrobiłem – opi-
sałem ją.

jest pan reporterem, a o nich 
mówi się, że powinni być 
„przezroczyści”. czy ciężko 
było pisać reportaż, który 
splatał się z historią rodzinną, 
a więc czymś, z czym piszący 
jest silnie związany?

I miło, i ciężko. Sytuacja, kiedy 
reporter jest „przezroczysty”, 
jest sytuacją pewnego komfor-
tu. Nie trzeba być tak uważnym 
na granice między publicznym 
i prywatnym. Nie trzeba od-
dawać komuś obcemu swojej 
prywatności, intymności. Sytu-
acja, gdy trzeba iść do swoich 
krewnych i autoryzować u nich 
wypowiedzi, jest trudna. Ale chy-
ba najtrudniej jest wtedy, kiedy 
te wypowiedzi trzeba autoryzo-
wać u samego siebie. Piszący 
ma też czasem pokusę, żeby go 
było w tej książce bardzo dużo. 
To łechce próżność i trzeba bar-
dzo dużej uważności, żeby nie 
popaść w jakąś grafomanię.

A wracając do Gliwic, do któ-
rych Pan także często wraca, 
to jakie są ulubione miejsca 
Zbigniewa Rokity? Gdzie 
chętnie Pan zagląda?

Na różne sposoby najbliższe są 
mi dwa miejsca, dwie moje małe 

„Domowiny” [w jęz. łużyckich: 
„Ojczyzny” – dop. red.] – Wój-
towa Wieś i Ostropa. „Wojtulę” 
znam dobrze, bo stamtąd po-
chodzę i tam wracam. Ostropa 
to taka moja „mityczna kraina”. 
Mityczna dlatego, że mimo że ja 
od dekad, czyli przez całe moje 
życie i jeszcze dłużej, nie mam 
tam żadnych krewnych i znam 
to miejsce stosunkowo słabo, to 
Ostropa jest taką moją mitycz-
ną krainą dziecięctwa.

A nad czym obecnie Pan 
pracuje?

Obecnie „przeklikuję się” między 
wieloma tematami. Zajmuję się 
i dziennikarstwem prasowym, 
i teatrem. Pracuję nad mate-
riałem o 40-leciu pacyfikacji 
kopalni Wujek. Niedawno 
ukończyłem pracę nad drama-
tem dotyczącym wydarzeń na 
Śląsku w 1945 roku, który re-
alizowałem w ramach Stypen-
dium Marszałka Województwa 
Śląskiego w dziedzinie kultury.  
Z kolei z Robertem Talarczykiem 
we współpracy teatrów Śląskie-
go i Zagłębia zrobiliśmy spektakl 
„Nikaj” – i pracujemy już nad 
następną rzeczą. Tym razem 
będziemy chcieli opowiedzieć 
w teatrze Śląsk z perspektywy 
kibiców piłkarskich. Niedługo 
pewnie zacznie się też coś „książ-
kowego”.  (mm)

trwają próby do „Dzikiego wschodu”

Zbigniew Rokita z powrotem w Gliwicach

„DZiki wscHÓD, czyli nieprawdopodobna, lecz do bólu prawdziwa opowieść 
o krzywdzie i zemście, o nienawiści i o odpuszczeniu, o woli życia i o pogoni za 
szczęściem; opowieść o loli, więźniarce Auschwitz-Birkenau, która po wojnie 
urządziła niemcom piekło” – to pełny tytuł sztuki, na podstawie której teatr 
Miejski w Gliwicach realizuje kolejny spektakl. Premiera jest zaplanowana 
na 11 grudnia.

Bohaterką „Dzikiego Wschodu” 
jest Lola Potok, Żydówka z Bę-
dzina, która w obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz-Birkenau 
straciła całą rodzinę (w tym 
kilkunastomiesięczną córkę), 
a po wojnie… zatrudniła się 
w więzieniu w Gliwicach. Chcia-
ła zemścić się na podejrzanych 
o dokonanie zbrodni wojennych. 
Jej kochankiem był komendant 
świętochłowickiego obozu pracy 
Zgoda, Salomon Morel. W 1945 
roku Lola ukradła z więziennej 
kasy 49 tys. marek i uciekła za 
granicę, ostatecznie osiedlając 
się w Stanach Zjednoczonych. 
Brzmi sensacyjnie i nieprawdo-
podobnie? Być może, jednak 

Lola Potok była prawdziwa, a jej 
biografia zainspirowała Przemy-
sława Pilarskiego do napisania 
sztuki „Dziki Wschód”.

– Bohaterowie „Dzikiego Wscho-
du”, owszem, zasługują na potę-
pienie, jednak solidne wniknięcie 
w ich biografie nie może nie na-
kazać nam jeśli nie współczucia 
wobec ich losów, to przynajmniej 
zadumy nad nimi. Gdyby nie hi-
storia, gdyby nie czynniki zupeł-
nie od tych ludzi niezależne, ich 
życie potoczyłoby się zupełnie 
inaczej. Lola najpewniej byłaby 
do końca życia krawcową, jej 
kochanek Szlomo – piekarzem. 
A może ulicznym grajkiem? 

To wybuch wojny sprawił, że 
stali się tym, kim się stali. Stali 
się, gdyż pragnęli zemsty albo 
nie mieli wyjścia. Działali pod 
wpływem silnych emocji lub 
z powodu braku alternatywy. Do 
wyboru mieli albo to, albo nic. 
Co ich oczywiście nie rozgrzesza. 
To, co jest w nas, zależy tylko od 
nas – mówi Przemysław Pilarski.

Tekst powstał na zamówienie 
Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
Reżyserem spektaklu jest Jerzy 
Jan Połoński. Premiera jest za-
planowana na 11 grudnia. Bilety 
w cenie 70 zł są dostępne w ka-
sach teatru i na stronie teatr.
gliwice.pl. (mm)

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 IP
N 

w
 K

at
ow

ica
ch

lola Potok

fo
t. 

M
. M

ak
ow

sk
i

https://teatr.gliwice.pl/
https://teatr.gliwice.pl/


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 47/2021 (1084), 25 listopada 20218

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

NA CO? Na zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego na ekologiczne – gazowe, elektryczne, olejowe, 
z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz – tylko w przypadku zakończenia inwestycji w 2020 r., co poświadcza 
dokument opinii kominiarskiej odbiorczej – na kotły na paliwo stałe węglowe, spełniające wymogi klasy 5 
w zakresie emisji wg normy EN 303-5.

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEbA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘgLOWE?

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

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

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

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

ekoloGiA
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DOTACJA Z WFOŚigW – pROgRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKóW (CEEb)

pORóWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego 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.

Właścicielu! Zarządco budynku! Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do bazy 
CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych, tworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Masz na to czas do 30 czerwca 2022 roku. W przypadku nowo uruchomionych instalacji – 14 dni od dnia 
ich pierwszego uruchomienia.
Deklarację najłatwiej złożyć przez Internet, za pośrednictwem serwisu zone.gunb.gov.pl. Do rejestracji 
konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego.

Druga możliwość to pobranie stosownego druku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy  
ul. Zwycięstwa 21 (na parterze, w punkcie Wydziału Środowiska) i złożenie go w biurze podawczym.

pOŁĄCZ DOTACJE Z MIASTA I WFOŚigW  
I uZYSKAJ DO 100% ZWROTu KOSZTóW INWESTYCJI

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

ZAsięG MiAsto Gliwice cAły kRAj
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

Próg dochodowy wpływający na wysokość dotacji X 
obejmuje również budynki wielorodzinne  X

Dotacja do pomp ciepła, kotłów biomasowych i gazowych  
Możliwy wzrost dotacji przy wykazaniu kosztów termomodernizacji + 6 tys. zł  + 10 tys. zł

nabór ciągły i refundacja  
od kiedy funkcjonuje 1997 2018

Maksymalny poziom dotacji do zmiany systemu grzewczego
Od max. 6 tys. zł  

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

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach zaprasza na bezpłatne szkolenia, podczas których będzie można zapoznać 
się z wytycznymi programu dotacyjnego „Czyste Powietrze”. Spotkania odbędą się w formie on-line w aplikacji Microsoft Teams 
(istnieje również możliwość dołączenia poprzez przeglądarkę Chrome). 

Szkolenia są planowane: 18 listopada i 9 grudnia o godz. 16.30. Link aktywacyjny jest dostępny na stronie Gliwice.eu,  
(baner „Weź dotacje i wymień piec”). Będzie się uruchamiał w dniu szkolenia, 15 minut przed jego rozpoczęciem.

ekoloGiA
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AktuAlnoŚci

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia (podpisywania) obywateli 
w systemach e-administracji (np. ePuAP, ceiDG, Zus, urząd skarbowy oraz 
urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej). 
Pozwala na znaczne ułatwienie podczas załatwiania wielu spraw administra-
cyjnych drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, przez 
24 godziny na dobę oraz z dowolnego miejsca.

Każdego dnia profil zaufany 
zakłada wiele osób. Większość 
z nich robi to za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej. To 
najszybszy i dla wielu najła-
twiejszy sposób, ale nie jedyny.

Można również uzyskać profil 
zaufany poprzez wypełnienie 
internetowego wniosku, a póź-
niej potwierdzenie go w jednym 
z punktów potwierdzających. 
Takie punkty działają między 
innymi w urzędach gmin, sta-
rostwach powiatowych, oddzia-
łach NFZ, ale i np. w placówkach 
pocztowych. Od września tego 
roku profil zaufany można także 
potwierdzić w PUP w Gliwicach.

jak to zrobić?

Osoby posiadające już konto 
na portalu ePUAP muszą zalo-
gować się tam i złożyć wniosek 
o potwierdzenie profilu zaufa-
nego, korzystając z zakładki 
„Moje profile zaufane”. Osoby 
nie posiadające jeszcze konta 

na portalu ePUAP muszą wy-
brać opcję „Zarejestruj się”. 
Następnie należy wybrać się 
do jednego z punktów potwier-
dzających profil zaufany. Szcze-
gółowe informacje o tym, jak 
korzystać z e-administracji oraz 

wykaz spraw, które można zała-
twić elektronicznie w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach można 
znaleźć na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej UM (bip.
gliwice.eu).  
 (PUP)

Profil zaufany 
potwierdzisz także w PuP

od niemal ćwierćwiecza Gliwice wspierają mieszkańców w inwestycjach zmiany systemów grzewczych na ekologiczne. 
w ramach dotacji z miejskiego budżetu, od 1997 roku do końca 2020 roku dofinansowano na kwotę około 23 mln 
zł niemal 8,3 tys. wniosków w zakresie prywatnych systemów grzewczych. obejmowały one zarówno likwidację 
przestarzałych kotłów, pieców, pieców kaflowych i kuchennych w blisko 9 tys. mieszkań, jak i instalację pomp ciepła, 
niskoemisyjnych kotłów biomasowych oraz kolektorów solarnych. w odpowiedzi na niesłabnące zainteresowanie 
ekodopłatami, na listopadowej sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę uzupełniającą i poszerzającą niektóre aspekty 
obowiązujących regulaminów.
W regulaminie przyznawania 
dotacji celowej ze środków bu-
dżetu Miasta Gliwice na pokrycie 
kosztów zmiany systemów grzew-
czych, oprócz kilku doprecyzowań 
zapisów, rozszerzono zakres 
kosztów kwalifikowanych 
o koszty demontażu instalacji 
grzewczych nieekologicznych 
oraz – co bardzo istotne – 
o koszty instalacji ciepłej wody 
użytkowej. Dodatkowo, m.in. 
w związku z wielokrotnymi zapyta-
niami gliwiczan, którzy w ramach 
podłączania budynków do PEC 
również ponieśli ze swojej strony 
koszty finansowe (na instalację 
centralnego ogrzewania w miesz-
kaniu), dopuszczono objęcie 
danego lokalu mieszkalnego 
dwoma wnioskami – z zastrze-
żeniem, że jeden z nich składa 
mieszkaniec, drugi natomiast 

wspólnota lub spółdzielnia 
mieszkaniowa, a ich zakresy 
nie pokrywają się. Maksymalna 
kwota dofinansowania (do 6 tys. 
zł na jeden lokal) nie zmienia się.

– Ważna zmiana w drugim 
z regulaminów, dotyczącym 

przyznawania dotacji celowej ze 
środków budżetu Miasta Gliwice 
na pokrycie kosztów wybranych 
instalacji odnawialnych źródeł 
energii (OZE), wynika z koniecz-
ności zniesienia limitów przyzna-
wania dotacji do pomp ciepła 
– podkreśla Agnieszka Setnik, 

naczelnik Wydziału Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
Do tej pory roczny limit przyzna-
wania dofinansowań wynosił 15 
pomp ciepła. Zniesiono go ze 
względu na dużą liczbę tegorocz-
nych wniosków, przekraczających 
limit na lata 2021–2022.

Uchwała nr XXXI/654/2021 
zmieniająca regulaminy eko-
dopłat (dostępna pod adresem 
https://bip.gliwice.eu/storage/
uchwaly/13468.pdf) podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskie-
go i wejdzie w życie 1 stycznia 
2022 roku. Wyjątkiem jest zapis 
o zniesieniu limitu przyznawania 
dotacji dla pomp ciepła (§1 ust. 
2 pkt 2), który zacznie obowią-
zywać po upływie 14 dni od jego 
ogłoszenia.

informacje na temat możliwo-
ści uzyskania dofinansowania 
do wymiany systemów grzew-
czych na ekologiczne zamiesz-
czamy również na stronach       
   8–9. 
 
 (kik)

„ławeczka znanych gliwiczan” stanie przy al. 
Przyjaźni. jej patronem będzie osoba związana 
z naszym miastem, która szczególnie zapisała 
się w jego historii. Do 29 listopada mieszkańcy 
mogą zdecydować w internetowym głosowa-
niu, kto to będzie.
Akcja jest wspólną inicjatywą 
Miasta Gliwice, „Nowin Gliwic-
kich” i Stowarzyszenia Przyjaciół 
Ziemi Gliwickiej. „Ławeczka 
znanych gliwiczan” stanie przy 
alei Przyjaźni. Na portalu inter-
netowym „Nowin Gliwickich” 
(www.nowiny.gliwice.pl) trwa 
internetowy plebiscyt, w którym 
mieszkańcy wybierają patrona 
„Ławeczki znanych gliwiczan”. 

na listę nazwisk 
trafiło kilkunastu gli-
wiczan i gliwiczanek, 
o których życiu i pracy 
warto pamiętać.

Wśród osobistości, które zo-
stały poddane pod głosowanie 
internautów, są: John Baildon, 
Theodor Erdmann Kalide, Wil-
helm von Blandowski, Salomon 
Lubowski, Oskar Troplowitz, 
Hugo Scobel, Karl Schabik, Horst 
Bienek, Tadeusz Teodorowicz 
Todorowski, Zofia Rydet, Jerzy 
Lewczyński, Arthur Kochmann, 
Mieczysław Chorąży, Jadwiga 
Markowa i Wanda Polańska. 
Z ich życiorysami można za-
poznać się między innymi na 
portalu internetowym organi-
zatora głosowania – „Nowin 
Gliwickich”.  
 (mm)

ostatnie dni  
głosowania

Zmiany w regulaminach eko dopłat
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Zawsze próbuję łączyć to, co robię – na różnych płaszczyznach. w niedawno rozpoczętym cyklu 
wykładów muzealnych Dzielnice Gliwic – znaki szczególne opowiedziałam słuchaczom o zabudowie 
i ciekawostkach przywoływanej już na tych łamach sośnicy, dzielnicy bliskiej mi z wielu względów. 
Zachwyca ona ceglanymi detalami zdobiącymi lokalne obiekty architektury przemysłowej i miesz-
kalnej, akcentami modernizmu oraz… mrugnięciem do historii sztuki. Ale o tym poniżej.
Jestem wierna maksymie Alfreda J. 
Hitchcocka, że opowieść powinna 
zaczynać się od trzęsienia ziemi, 
potem zaś napięcie ma nieprze-
rwanie rosnąć. Jak opowiadać, 
to z przytupem! Nie ma niczego 
bardziej ekscytującego, niż wrzucić 
coś spektakularnego lub zadziwia-
jącego na początek. W Sośnicy 
takim zaskoczeniem jest… rzeźba 
Dawida florenckiego artysty Do-
nato di Niccolò di Betto Bardiego 
zwanego Donatellem. Cudowna 
kopia tego renesansowego dzieła 
znajduje się na elewacji dawnej 
remizy strażackiej na rogu ul. 
Wawelskiej i Poznańskiej. Jak tam 
zawędrowała i dlaczego? To już 
odrębna historia. Na wykonanie 
kopii Dawida trzeba mieć specjalne 
pozwolenie florenckiego Museo 
Nazionale del Bargello. Dostają 
je tylko nieliczni, wśród nich 
światowej sławy polski rzeźbiarz 
i medalier, prof. Krzysztof Nitsch. 
Włochy, Węgry, Niemcy, Słowacja, 
Holandia – to tylko niektóre pań-
stwa, gdzie został uhonorowany 
i odznaczony. Wiadomo, że jeśli 
bierze udział w jakimś konkursie, 
to pierwsze miejsce jest jego. 
Prof. Nitsch, związany z Gliwicami 

od wielu lat, odlał kopię Dawida, 
by oznaczyć nim swoją sośnicką 
pracownię, a zarazem galerię. Tam 
stworzył osobiste muzeum i miej-
sce spotkań twórczych artystów 
z całego świata.

Artysta wielkiego formatu 
oraz florencki Dawid – dzie-
ło, które zapoczątkowało 
renesans, to efektowne 
wyróżniki dzielnicy. Na tym 
jednak nie koniec! W Sośni-
cy znajdziemy również bu-
dynki projektu architektów 
Emila i Georga Zillmannów 
(kuzynów – nie braci, jak 
niektórzy piszą). To twórcy 
katowickich osiedli Nikiszo-
wiec i Giszowiec, przede 
wszystkim zaś „katedry” 
górnośląskiego przemysłu 
– bytomskiej elektrociepłowni. 
Na temat tego obiektu powstał 
bardzo ciekawy artykuł Domi-
niki Oleś i Olgi Zych pt. „100 
lat industrialnej katedry 
– Elektrociepłownia 
Szombierki w Byto-
miu”, który ukazał się 
w Wiadomościach 
Konserwatorskich 
nr 65/2021. Propo-
nuję porównać syl-
wetę bytomskiego 
zespołu i gliwickie 
zabudowania po-
kopalniane przy 
ulicach Bojkowskiej 
oraz gen. Włady-
sława Sikorskiego. 
To bardzo podobne 
rozwiązania z domi-
nującą masywną wie-
żą, piękne czerwienią 
ceglanych elewacji. 

Budynki mieszkalne z 1924 
roku przeznaczone dla pra-
cowników kopalni przy ul. 
gen. Władysława Sikorskiego 

i Szybowej oraz zespół zabu-
dowy zamknięty ulicami gen. 
Władysława Sikorskiego, Wie-
lickiej i Stefana Żeromskiego 
(pierwotnie przeznaczony dla 
rodzin górniczych) to następne, 
według mojej oceny, wyróż-
niające się budowle autorstwa 
Zillmannów. Każdy z wymienio-
nych obiektów cechuje inaczej 
rozwiązany detal ceglany. Raz 
jest to równoramienny krzyż, 
raz zwielokrotnione płyciny. 
Liczne wykusze i ryzality intere-
sująco przełamują płaszczyzny 
elewacji. 

W Sośnicy nie braku-
je również akcentów 
moderny, widocz-
nych zwłaszcza 
w monumentalnej 
bryle kościoła pw. 
Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia 
Wiernych autorstwa 
dr. Josepha Kluge, 
z elewacją frontową 
po pracach remon-
towych i konserwa-
torskich. Za remont 
należą się ogromne 
podziękowania dla 
proboszcza parafii, 
ks. dr. Piotra Grzego-
rzewicza. Wiem, jakie 
to było wyzwanie i ile 
problemów z tym się 
wiązało. Dzięki temu 
możemy podziwiać 
następny moder-
nistyczny obiekt 
z odtworzonym 
kolorem i fakturą 

oryginalnego tynku. 
Wyczyszczone zostały 
także trzy bardzo duże 

rzeźby autorstwa 
Johannesa Kiunki 
(jego dzieła zoba-
czymy także na 
budynku Wydzia-
łu Elektrycznego 
– również po 
pracach konser-
watorskich). Na 
marginesie, mię-
dzy innymi temu 
artyście poświę-
cona została wy-

stawa „Najwyższej 
próby! Rzeźbiarze 

i rzeźby 1. połowy XX 
w. na Górnym Śląsku” 

prezentowana obecnie 
w Willi Caro przy ul. Dol-

nych Wałów 8A. 

Ewa Pokorska 
miejski konserwator zabytków

Zaskakująca sośnica

Modernistyczna elewacja kościoła 
pw. najświętszej Maryi Panny wspomożenia 
wiernych po pracach renowacyjnych.

Piękne, ceglane elewacje budynków
przy ul. gen. władysława sikorskiego.

kopia 
rzeźby 
Dawida 
autorstwa 
prof. 
krzysztofa 
nitscha 
na elewacji 
jego
pracowni.

Prof. 
krzysztof nitsch 
przy pracy.
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ogłoszenia
oferty pracy

numer naboru Do/9/2021
Miejski zarząd Usług Komunalnych  

w gliwicach, ul. strzelców Bytomskich 25c,
zatrudni pracownika na  

kierownicze stanowisko urzędnicze  
zastępcy kierownika giełdy samochodowej przy ul. Błonie 12  

w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych w Gliwicach na stronie interne-
towej mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/
ogloszenia-o-naborach-do-jednostek.
W treści ogłoszenia zawarte są infor-
macje dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych i dodatko-

wych,
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunkach pracy na danym 

stanowisku,

• planowanych terminów poszcze-
gólnych etapów naboru,

• udziału w naborze osób z orzeczo-
nym stopniem niepełnosprawności.

Dokumenty należy składać w terminie 
do 2 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 
w Dziale Spraw Pracowniczych i Orga-
nizacyjnych Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzel-
ców Bytomskich 25c. Dokumenty, które 
wpłyną do Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych w Gliwicach po wyznaczo-
nym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/335-04-35.

numer naboru: goDs-KD.210.5.2021
Centrum 3.0 – gliwicki ośrodek Działań 

społecznych z siedzibą w gliwicach  
przy ul. zwycięstwa 1  

zatrudni pracownika na stanowisko  
urzędnicze w pełnym wymiarze czasu pracy

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• bieżąca obsługa dokumentacji zwią-

zanej z Gliwickim Budżetem Obywa-
telskim,

• przygotowywanie i realizacja strate-
gii promocyjnej Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego,

• nadzór nad wykonaniem zadań reali-
zowanych przez jednostkę w ramach 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,

• współpraca z Radami Dzielnic, wspar-
cie merytoryczne, organizacyjne i pro-
mocyjne,

• realizacja procedury Gliwickiej Inicja-
tywy Lokalnej,

• współpraca z UM Gliwice i jednostka-
mi organizacyjnymi Miasta Gliwice.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie – minimalne średnie, 
• doświadczenie – 2-letni staż pracy.
Wymagania dodatkowe:
• dobra znajomość komputera i obsługi 

urządzeń biurowych,
• dyspozycyjność w dni robocze od 8.00 

do 20.00 oraz niektóre soboty,
• znajomość lub doświadczenie w reali-

zacji procedur dotyczących budżetu 
obywatelskiego,

• znajomość obsługi stron interneto-
wych Wordpress.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
•  komunikatywność, umiejętność pracy 

w zespole, dobra organizacja pracy, 
samodzielność.

informacja o warunkach pracy na da-
nym stanowisku:
1. Miejsce pracy: Centrum 3.0 – Gliwicki 

Ośrodek Działań Społecznych przy  
ul. Jagiellońskiej 21.

2. Warunki pracy: praca w budynku 
dostępnym dla osób niepełnospraw-
nych, system pracy równoważny, 
możliwa praca w soboty, praca 
z urządzeniami biurowymi, praca 
z monitorem ekranowym powyżej 
4 godzin, praca z kserokopiarką, pra-
ca w delegacji, bezpośredni kontakt 
z ludźmi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny,
• CV,
• kwestionariusz osobowy (opubliko-

wany na stronie internetowej www.
gods.gliwice.pl),

• kserokopie dokumentów potwierdza-
jących wymagane kwalifikacje (ory-
ginały do wglądu podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej),

• oświadczenia (opublikowane na 
stronie internetowej www.gods.
gliwice.pl),

• zgoda na przetwarzanie danych oso-
bowych (opublikowana na stronie 
internetowej www.gods.gliwice.pl).

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia 
kandydata oraz zgoda na przetwarza-
nie danych osobowych powinny być 
własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczy-
tanie. Dokumenty wydane w języku 
obcym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać 
w terminie do 15 grudnia 2021 r. do 
godz. 12.00: 
• osobiście w siedzibie Centrum 3.0 przy 

ul. Zwycięstwa 1,
• za pośrednictwem operatora pocz-

towego (decyduje data wpływu do 
siedziby Centrum 3.0), 

• drogą elektroniczną, pod warunkiem, 
że korespondencja będzie opatrzona 
kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub za pośrednictwem plat-
formy e-PUAP. Do korespondencji 
należy dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu uzna-
je się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

Dokumenty złożone po wyznaczonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
Rozmowy kwalifikacyjne z wyłoniony-
mi kandydatami odbędą się w dniach  
20 – 21 grudnia 2021 r.
O dokładnych godzinach rozmów kan-
dydaci zostaną powiadomieni telefo-
nicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/232-04-77.
Dodatkowe informacje
1. Docelowe stanowisko przewidziane 

dla pracownika realizującego wyżej 
opisany zakres zadań to podinspek-
tor.

2. zatrudnienie nastąpi na stanowisko 
adekwatne do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych przez kandy-
data wyłonionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru.

3. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282 
z późn. zm.): 
• w oparciu o art. 15 – dane wy-

branego kandydata podlegają 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej, tj. imię, nazwisko oraz 
miejsce zamieszkania – w rozumie-
niu przepisów Kodeksu cywilnego,

• na podstawie art. 13a ust. 2 – jeżeli 
w jednostce wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji ogłoszenia 
o naborze, jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniają-
cych wymagania niezbędne oraz 
w największym stopniu spełnia-
jących wymagania dodatkowe. 
Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia, 
zobowiązany jest do złożenia 
wraz z dokumentami, kopii 
dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

4. W miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Centrum 3.0 
– Gliwickim Ośrodku Działań Spo-
łecznych, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnieniu osób niepeł-
nosprawnych, nie przekroczył 6%.

5. Dane osobowe zawarte w składanych 
dokumentach aplikacyjnych będą 
przetwarzane na potrzeby postępo-
wania rekrutacyjnego. Administrato-
rem danych osobowych kandydatów 
ubiegających się o zatrudnienie jest 
dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego 
Ośrodka Działań Społecznych. 

6. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze jest dostępny na 
stronie www.gods.gliwice.pl w za-
kładce Pliki do pobrania.

Dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących nr 5 im. armii Krajowej 
w gliwicach, ul. sikornik 34,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  
sPeCJaLisTY – sPRaWY PłaCoWo-KsiĘgoWe.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej 
w Gliwicach, ul. Sikornik 34.
Wymiar etatu: pełny etat.
i. Wymagania związane ze stanowiskiem 
pracy

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licencjat, ma-

gisterskie,
• mile widziane doświadczenie w pracy 

w na ww. stanowisku,
• spełnienie warunków określonych 

w art. 6, ust. 1 i 3 ustawy z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych 
(DzU nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi komputera 

(mile widziana znajomość programu  
MS Excel, VULCAN, Płatnik),

• znajomość przepisów ZUS, podatko-
wych i Kodeksu pracy,

• sumienność, odpowiedzialność za po-
wierzone zadania.

ii. Wymagane dokumenty:
• Curriculum Vitae,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiega-

jących się o zatrudnienie,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

doświadczenie zawodowe,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 

wykształcenie,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na prze-

twarzanie danych osobowych,
• oświadczenie o niekaralności za przestęp-

stwo popełnione umyślnie,
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw 

publicznych, pełnej zdolności do czynności 
prawnych.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie 
muszą być sporządzone w języku polskim 
w formie umożliwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku obcym po-
winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.
iii. informacje o warunkach pracy na sta-
nowisku
Praca biurowa w systemie jednozmiano-
wym z monitorem ekranowym, w obiekcie 
przystosowanym dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny być wła-
snoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do reali-
zacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 
z późn. zm.) oraz ustawą z 21 listopada 
2008 r., nr 223, poz. 1458)”.
iV. Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało:
• naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie 

listy płac zgodnie z zawartymi umowami,
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej 

wypłat wynagrodzeń oraz dokonywanie 
wszelkich zmian płacowych,

• wykonywanie wydruków list płac, zesta-
wień zbiorczych, potrąceń, zestawień do 
banku,

• prowadzenie spraw związanych z zasiłkami 
pracowników szkoły,

• dostarczanie pracownikom informacji 
o uzyskanych przez nich dochodach oraz 
pobranych zaliczkach na podatek dochodo-
wy, rozliczanie podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu 
i wysokości zarobków,

• dokonywanie przelewów, monitorowanie 
ich wykonania,

• rozliczanie i prowadzenie wszelkiej doku-
mentacji ZUS,

• sporządzanie sprawozdań GUS, SIO,
• prowadzenie dokumentacji PFRON i spo-

rządzanie sprawozdań w wersji elektro-
nicznej,

• prowadzenie księgi rachunkowej Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
zgodnie z ustawą oraz obowiązującym 
regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań i przygoto-
wywanie dokumentów księgowych do 
księgowania pod względem formalnym 
i rachunkowym,

• dbałość o przestrzeganie terminu płatności 
faktur i pozostałych zobowiązań,

• kontrola pod względem merytorycz-
nym i wypłata stypendiów i wyprawki 
szkolnej,

• wykonywanie dodatkowych poleceń dy-
rektora szkoły.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, w miesiącu po-
przedzającym datę upublicznienia ogłosze-
nia o naborze – niższy niż 6%. Pierwszeń-
stwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało 
osobie niepełnosprawnej, o ile zostanie 
ona wskazana w gronie nie więcej niż pię-
ciu najlepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w największym 
stopniu wymagania dodatkowe.
Vi. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy 
składać osobiście, pocztą, bądź elektro-
nicznie na adres e-mailowy: sekretariat@
zso5.gliwice.eu w terminie do 3 grudnia 
2021 r. (do godz. 15.00), na adres: zespół 
szkół ogólnokształcących nr 5 im. armii 
Krajowej, ul. sikornik 34, 44-122 gliwice, 
w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru 
na stanowisko specjalisty – sprawy księgo-
wo-płacowe”. Decyduje data faktycznego 
wpływu oferty do Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 w Gliwicach, a nie data 
nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach po 
wyżej wymienionym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez komisję po-
wołaną przez dyrektora ZSO nr 5 w Gliwicach.
otwarcie kopert nastąpi 8 grudnia 2021 r. 
o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na podstawie 
analizy złożonych dokumentów zostaną poin-
formowani telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru będzie umiesz-
czona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 5 w Gliwicach, na tablicy 
ogłoszeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Gliwicach oraz na stronie internetowej 
www.zso5.gliwice.pl.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do 
odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Po zakończeniu procesu naboru dokumenty 
kandydatów, zebrane w procesie naboru na 
stanowisko, przechowuje się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajo-
wej w Gliwicach, ul. Sikornik 34 przez okres  
3 miesięcy od dnia zakończenia naboru,  
tj. od daty zamieszczenia wyników naboru. 
Na wniosek kandydata dokumenty mogą 
zostać odebrane osobiście przed upływem 
ww. terminu. Po upływie 3 miesięcy doku-
menty podlegają brakowaniu.
Vii. Dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. 

o pracownikach samorządowych (DzU nr 
223 poz. 1458 z późn. zm.) publikacji w BIP 
podlegają dane osobowe kandydatów, któ-
rzy spełniają kryteria naboru oraz osoby 
zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego 
naboru, 

• niekompletne oferty nie będą rozpatry-
wane,

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieode-
brane po trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu,

• ogłoszenie wyniku naboru będzie umiesz-
czone na stronie internetowej BIP, na 
stronie internetowej szkoły www.zso5.
gliwice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK 
w Gliwicach,

• dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo 
do odwołania konkursu bez podania 
przyczyn.

komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej 
– gliwice sp. z o.o. w gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją 

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

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

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej 
– gliwice sp. z o.o. w gliwicach,  

ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania  
o udzielenie zamówienia sektorowego,  

prowadzonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1129), 

w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych materiałów  
preizolowanych.

Termin składania ofert: 2 grudnia 2021 r. do godz. 13.00.
Termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2021 r. o godz. 13.05.

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

gliwicki Klub sportowy Piast sa, 
ul. stefana okrzei 20,  

44-100 gliwice,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania 

przetargowego pn.:

„sukcesywne dostawy sprzętu i odzieży 
sportowej dla gliwickiego Klubu sportowego 

„PiasT” sa”.
Termin składania ofert: 6 grudnia 2021 r., godz. 12.00
Termin otwarcia ofert: 6 grudnia2021 r., godz. 12.15

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na  
www.piast-gliwice.nowybip.pl

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o.,  
ul. Rybnicka 47, 44-100 gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem 

PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, pn.:

„Usługa sprzątania w obiektach PWiK sp. z o.o.  
w gliwicach”– znak sprawy R01/30/2021.

Termin składania ofert: 29 listopada 2021 r. do godz. 9.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2021 r. o godz. 10.00

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

Dostawę materiałów elektrycznych.
Termin składania ofert: 25 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2021 r. o godz. 11.01

Dostawę olejów i smarów.
Termin składania ofert: 26 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2021 r. o godz. 11.01

Dostawę odzieży ochronnej i roboczej  
i środków czystości.

Termin składania ofert: 30 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2021 r. o godz. 11.01

Dostawę armatury.
Termin składania ofert: 30 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 30 listopada 2021 r. o godz. 11.05

Dostawę pomp i części zamiennych do pomp 
produkcji grundfos.

Termin składania ofert: 29 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2021 r. o godz. 11.10

Dostawę pomp i części zamiennych do pomp 
produkcji Wilo.

Termin składania ofert: 29 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2021 r. o godz. 11.01

Dostawę części zamiennych do pomp  
produkcji KsB.

Termin składania ofert: 29 listopada 2021 r. do godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 29 listopada 2021 r. o godz. 11.05

https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://mzuk.gliwice.pl/
http://gods.gliwice.pl/
http://gods.gliwice.pl/
http://gods.gliwice.pl/
http://gods.gliwice.pl/
http://gods.gliwice.pl/
http://gods.gliwice.pl/
https://www.zso5.gliwice.pl/
https://www.zso5.gliwice.pl/
https://www.zso5.gliwice.pl/
https://www.pec.gliwice.pl/
https://www.pec.gliwice.pl/
https://www.piast-gliwice.nowybip.pl/
https://pwik.gliwice.pl/
https://www.pec.gliwice.pl/
https://piast-gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
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ogłoszenia
oferty pracy

numer naboru: zDM-KP.110.1.31.2021 
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 tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych.

2. Udział w komisjach przetargowych.
3. Weryfikacja kosztorysów powyko-

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

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

5. Prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem 
inwestycji w postaci dowodu księ-
gowego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT.

6. Wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie.

7. Udzielanie odpowiedzi na inter-
pelacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców. 

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

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek związany z projek-
towaniem i budową dróg (udoku-
mentowane kserokopią dyplomu). 
Preferowana specjalizacja z zakresu: 
dróg i autostrad, budownictwa ko-
munikacyjnego, inżynierii drogowo
-kolejowej, konstrukcji budowlanych 
i inżynierskich, inżynierii lądowej. 

1.2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie 
w bezpośrednim uczestnictwie w pro-
cesie budowlanym jako wykonawca, 
nadzór lub zamawiający, związanym 
z realizacją robót budowlanych bran-
ży drogowej lub pokrewnej.

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskar-
żenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane 
– podlegające ocenie w ramach końco-
wej prezentacji kandydatów)
2.1. Mile widziane uprawnienia bu-

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile wi-
dziane 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 de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

2.4. znajomość ustaw, niezbędnych 
do wykonywania czynności na 
przedmiotowym stanowisku, 
w szczególności: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realiza-
cji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych, Kodeksu postępowania 
administracyjnego, rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, Pra-
wa zamówień publicznych, ustawy 
o finansach publicznych.

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

zdolności organizacyjne, umiejętność 
rzeczowej współpracy z zespołem re-
alizacyjnym, aktywność w rozwiązy-
waniu problemów, samodzielność, 
zaangażowanie, systematyczność, 
dyspozycyjność, odpowiedzialność 
za powierzone zadania, silne nasta-
wienie na realizację wyznaczonych 
celów, wysoka kultura osobista, od-
porność na stres.

4. informacja owarunkach pracynada-
nym 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 po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

4.5. Wymagana gotowość do udziela-
nia odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

naboru.
5.2. Życiorys.
5.3. Kwestionariusz osobowy.
5.4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
UWaga – wszystkie potrzebne for-

mularze oraz oświadczenia są dostęp-
ne na stronie zdm.bip.gliwice.eu/  

w zakładce naBoRY.
oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 3 grudnia 2021 r. do godz. 14.30  
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiec-
ka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decydu-
je data wpływu dokumentów do 
zarządu Dróg Miejskich w gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwili 
złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
6 grudnia 2021 r.
Planowany termin testu merytoryczne-
go i rozmowy kwalifikacyjnej: 8 grudnia 
2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1.  W miesiącu poprzedzającym datę 

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

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, z wy-
łączeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kandy-
datów spełniających wymagania 
niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, ul. Płowiecka 31.

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

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

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

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

numer naboru: zDM-KP.110.1.30.2021
zarząd Dróg Miejskich w gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

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

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. Bieżąca kontrola funkcjonowania 

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

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

3. Współpraca z podmiotami utrzy-
mującymi infrastrukturę tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej oraz sygnalizacje świetlne na 
terenie miasta Gliwice.

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

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

6. Weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowa-
nia płynności ruchowej itp.

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

8. Współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, 
samorządów, kolei i innych zarząd-
ców dróg w zakresie projektów do-
tyczących bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

9.  Prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości.

10. Przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie:

a) wyższe techniczne,
b) lub średnie techniczne oraz co 

najmniej 5 lat doświadczenia 
na stanowisku urzędniczym,

c) lub średnie techniczne oraz co 
najmniej 5 lat doświadczenia 
w zakresie obsługi urządzeń 
sterowania ruchem.

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

3. Obsługa komputera w stopniu 
bardzo dobrym.

4. Prawo jazdy kat. B.
Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów)
1. Znajomość topografii miasta Gli-

wice.
2. Znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych.
3. Umiejętność redagowania pism 

urzędowych.
4. Umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji.
5. Znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na reali-
zację 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 po-

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4. Praca na wysokości powyżej 3 m.
5. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 

stałe miejsce pracy.
6. Zdolność przyswajania stałego 

dopływu informacji.
7. Wymagana gotowość do udzielania 

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

8. Praca w stresie i konieczność po-
dejmowania decyzji pod presją 
czasu.

9. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia
1. List motywacyjny ze wskazaniem 

naboru.
2. Życiorys.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pra-
cy 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 moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w termi-
nie do 26 listopada 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 ko-

pertach oznaczonych wyłącznie 
numerem naboru,

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

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu.
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 29 listopada 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifikacyj-
nej: 2 grudnia 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
a) do uzgodnienia dla 2 stanowisk,
b) od 1 lutego 2022 r. dla 1 stanowi-

ska.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

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

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, o któ-
rym 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 urzęd-
niczych, przysługuje osobie nie-
pełnosprawnej, o ile znajduje się 
w gronie pięciu najlepszych kan-
dydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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

4. Regulamin naboru na wolne sta-
nowiska urzędnicze w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Gliwicach jest 
dostępny w Zarządzie Dróg Miej-
skich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31.

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

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 
1282) publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe osoby zatrudnio-
nej w wyniku przeprowadzonego 
naboru.

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

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

 

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane 
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub telefo-
niczny 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.

● opiekun medyczny 
wykształcenie kierunkowe, specjalność: opiekun medyczny; doświadczenie 
zawodowe; zakres obowiązków: pomoc w wykonywaniu codziennych czyn-
ności, m.in. korzystanie z łazienki, spożywanie posiłków, lokomocja, udzielanie 
porad z zakresu opieki opiekunom; miejsce pracy: Knurów;

● pracownik ds. planowania produkcji i logistyki 
wykształcenie średnie; płynna obsługa komputera; mile widziane prawo 
jazdy kat. B; zakres obowiązków: obsługa programów wewnętrznych w firmie 
(Impuls, ZPS) w zakresie planowania produkcji oraz logistyki wewnętrznej, 
obsługa programów biurowych MS Office, wsparcie magazynów oraz spe-
dycji w zakresie umożliwiającym sprawne zarządzanie przepływami towaru 
i informacji, przy użyciu dostępnych aplikacji wraz z możliwością zastępo-
wania pracowników na poszczególnych stanowiskach w razie potrzeby, 
opracowywanie analiz, interpretacja wyników oraz aktywne uczestnictwo 
w sugerowanych zmianach i usprawnieniach w firmie, podejmowanie 
samodzielnych decyzji zgodnie ze swoimi kwalifikacjami i zajmowanym 
stanowiskiem; jedna zmiany; miejsce pracy: Pyskowice;

● ślusarz konstrukcyjny 
wykształcenie zawodowe kierunkowe; min. rok doświadczenia w pracy na 
podobnym stanowisku; mile widziane uprawnienia i/lub doświadczenie 
jako ślusarz konstrukcyjny; umiejętność samodzielnego przygotowywania 
i montażu konstrukcji stalowych i elementów do spawania, umiejętność 
czytania i posługiwania się rysunkami technicznymi, umiejętność posługi-
wania się elektronarzędziami i narzędziami mechanicznymi; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Zabrze;

● operator suwnicy/magazynier 
wykształcenie min. zawodowe; doświadczenie w pracy w magazynie mile 
widziane; uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu 0, uprawnienia hako-
wego, dodatkowy atut – uprawnienia na wózki widłowe; zakres obowiązków: 
bezprzewodowa obsługa suwnicy z poziomu 0, kontrola stanu przyjmowa-
nego towaru, przyjmowanie i wydawanie towaru zgodnie z obowiązujący-
mi zasadami, przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy Urząd 
Pracy w Gliwicach

Oferty z 18 listopada 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

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

ochrona-danych-osobowych.

Śląskie Centrum Logistyki s.a.  
poszukuje kandydata na stanowisko:

sPeCJaLisTa Ds. TeCHniCznYCH  
i UTRzYMania FLoTY saMoCHoDoWeJ 

W DziaLe TRansPoRTU
zadania:
• kompleksowa obsługa floty 35 

ciągników siodłowych i 45 naczep 
kurtynowych,

• zlecanie i nadzorowanie realizacji 
prac serwisowych taboru ŚCL S.A.,

• współpraca z serwisem oponiarskim 
i zamawianie inspekcji ogumienia 
ciągników i naczep,

• załatwianie spraw związanych z sys-
temami poboru opłat drogowych 
państw UE (rejestracja, kontrola, 
aktualizacja),

• bieżąca kontrola stanu pojazdów, 
tj. stanu ogumienia, akumulatorów, 
gaśnic oraz innego wyposażenia,

• kontrola terminów ważności prze-
glądów rejestracyjnych i okreso-
wych, legalizacji tachografów itp.,

• zamawianie towarów uzupełnia-
jących stany magazynowe działu 
transportu, zarządzanie materiałami 
eksploatacyjnymi i odzieżą roboczą 
– środki BHP,

• kontrola norm zużycia paliwa i in-
nych materiałów eksploatacyjnych,

• nadzór nad procesem likwidacji 
szkód komunikacyjnych, 

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

• prowadzenie szkoleń stanowi-
skowych kierowców i zapoznanie 
nowych pracowników z obowiązu-
jącymi procedurami,

• stały kontakt z kierowcami, bieżące 
wsparcie, 

• odczytywanie kart kierowców oraz 
tachografów zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.

Twój profil:
• znajomość przepisów dotyczących 

czasu pracy kierowców i transportu 
drogowego,

• wykształcenie minimum średnie 
techniczne, 

• umiejętność dobrej organizacji pra-
cy i priorytetyzacji zadań,

• znajomość języka angielskiego lub 
niemieckiego, 

• odporność na stres,
• wysoko rozwinięte umiejętności 

interpersonalne,
• czynne prawo jazdy kat. B, mile 

widziane kat. C,
• doświadczenie zawodowe na po-

dobnym stanowisku mile widziane. 
nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + premia 
uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub 

karta Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie gru-

powe;
• ciekawa praca z możliwością rozwo-

ju zawodowego.
zainteresowane osoby prosimy o kon-
takt: Śląskie Centrum Logistyki SA Gliwi-
ce, ul. Portowa 28, Magazyn K, tel. 602- 
-290-402 lub e-mail: katarzyna.figura@
scl.com.pl. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do 
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul.Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez 
pracodawcę Twoich danych osobo-
wych zawartych wzgłoszeniu rekruta-
cyjnym w celu prowadzenia rekrutacji 
nastanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwa-
rzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie
-obowiazku-informacyjnego/. 

https://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
https://scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/
https://scl.com.pl/polityka-prywatnosci-2/
https://scl.com.pl/
https://turystyka.gliwice.eu/
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ogłoszenia
nieruchomości

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 klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• 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

oferuje do wynajęcia  
halę magazynową w gliwicach  

przy ul. Portowej 28.
Powierzchnia użytkowa obiektu: 1641,81 m²
Wymiary wewnętrzne: 73,3 m x 23,7 m
Wyposażenie hali:
1. Suwnica 12,5 t z wyposażeniem.
2. Suwnica 5 t z wyposażeniem. 
Teren jest ogrodzony, ochraniany oraz monito-
rowany telewizją przemysłową 24 h.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
centrum Gliwic.

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

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

WYCiĄg z ogłoszenia o PRzeTaRgU
Przedsiębiorstwo zagospodarowania   

odpadów sp. z o.o. w gliwicach 
(zwana dalej „Spółką”)

ogłasza
iV UsTnY PRzeTaRg nieogRaniCzonY (aUKCJĘ) na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością 
spółki, składającej się z działki nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej 
w gliwicach (województwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka ewidencyjna: 
gliwice), na wschód od ul. Rybnickiej, obręb ewidencyjny: 246601_1.0017 
Bojkowskie Pola, dla której sąd Rejonowy w gliwicach, Viii Wydział Ksiąg 
Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr gL1g/00138748/8.

i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania
1. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzenne-
go, przyjętym uchwałą Rady Miej-
skiej w Gliwicach nr IX/113/2011  
z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Ślą-
skiego nr 159, poz. 3019, z 27 lipca 
2011 r.), działka nr 57/1 objęta jest 
w większości symbolem: 9UP – tereny 
usługowo-produkcyjne – istniejące, 
w pozostałej nieznacznej części, 
przedmiotowa działka objęta jest 
symbolem: 19oK – tereny związane 
z realizacją układu komunikacyjnego. 

2. W ewidencji gruntów działka nr 57/1 
oznaczona jest użytkiem Ba – tereny 
przemysłowe.

ii. Cena wywoławcza (netto) wynosi:  
3 741 000,00 zł (trzy miliony siedemset 
czterdzieści jeden tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi najwyższa cena 
(cena netto) osiągnięta w przetargu, po-
większona o należny podatek VAT.

iii. IV przetarg (aukcja) rozpocznie się 
10 stycznia 2022 r. o godz. 10.30 

w siedzibie Spółki, 44-100 Gliwice,  
ul. Zwycięstwa 36.

iV. Wysokość wadium wynosi: 374 100,00 zł 
(trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto 
złotych).

V. Wadium należy wnieść w formie pienięż-
nej (PLN) na rachunek Spółki, prowadzo-
ny w Banku Spółdzielczym w Gliwicach,  
nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 
0055 0001, w terminie do 6 stycznia 
2022 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywie-
szone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Spółki oraz opublikowane wraz z Re-
gulaminem przetargu (aukcji) na stro-
nie internetowej Spółki pod adresem  
www.pzogliwice.pl, w zakładce: „PZO”–
„Przetargi”.

Vii. Szczegółowych informacji dotyczących 
przetargu udzielają pracownicy Spółki: 
tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@
pzogliwice.pl, faks 32/231-62-12, adres 
do korespondencji: Przedsiębiorstwo 
zagospodarowania odpadów sp. 
z o.o., ul. zwycięstwa 36, 44-100 gli-
wice.

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

że w budynku zakładu gospodarki Mieszkaniowej w gliwicach 
przy placu inwalidów Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

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

1. wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących własność Miasta gliwice:
• nr 650–651/2021 do 6 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
2. lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy:
• nr 624/2021, 653–654/2021, 657–658/2021, 661–662/2021, 664/2021, 670/2021, 

672–673/2021 do 3 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-pre-
zydenta-miasta/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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 gruntowej położonej  
przy ul. zygmuntowskiej w gliwicach.

Licytacja rozpocznie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 12.00.
szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl  
i pod numerem telefonu 32/335-01-25, -26 (w godz. 7.00 – 15.00)  

oraz 32/335-01-04.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 1899 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w gliwicach (gliwice.eu) zostały podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości:

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

przeznaczone do wydzierżawienia, stanowiące własność Miasta 
gliwice:
• wykaz nr 192/2021 do 1 grudnia 

2021 r.,
• wykaz nr 213/2021 do 1 grudnia 

2021 r.,
• wykaz nr 247/2021 do 1 grudnia 

2021 r.,
• wykaz nr 254/2021 do 1 grudnia 

2021 r.,
• wykaz nr 255/2021 do 1 grudnia 

2021 r.,

• wykaz nr 258/2021 do 8 grudnia 
2021 r.,

• wykaz nr 259/2021 do 1 grudnia 
2021 r.,

• wykaz nr 262/2021 do 1 grudnia 
2021 r.,

• wykaz nr 263/2021 do 1 grudnia 
2021 r.,

• wykaz nr 286/2021 do 8 grudnia 
2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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

zarząd Dróg Miejskich w gliwicach informuje,
że w siedzibie zarządu Dróg Miejskich w gliwicach, na 
parterze budynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz w Biu-
letynie informacji Publicznej (BiP) zarządu Dróg Miej-

skich w gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu), został podany do publicznej 
wiadomości wykaz zawierający nieruchomości przeznaczone do uży-
czenia, stanowiące własność gminy gliwice:
• nr ZDM/36/2021 do 3 grudnia 2021 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 
• dz. nr 560, obręb szobiszowi-

ce, o pow. 0,0497 ha, KW nr 
gL1g/00024024/4, użytek B – 
tereny mieszkaniowe, położona 
przy ul. Myśliwskiej w gliwicach.

Termin przetargu: 8 grudnia 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: 
190 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% po-
datkiem 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: 19 000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
nieruchomości niezabudowanych obejmu-
jących działki:
• nr 77/34, obręb Czechowice Pół-

noc, o pow. 1196 m2, położonej 
przy ul. Poziomkowej, użytek 
„RV”, KW gL1g/00092888/6, 

• udział wynoszący 1/31 w dział-
ce nr 77/1, obręb Czechowice 
Północ, KW gL1g/00092858/7,  
tj. ul. Poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. 
zbyciu nie podlegają ewentual-
nie istniejące sieci posadowione 
przez współwłaścicieli działki lub 
dostawców mediów.

nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 7 grudnia 2021 r., godz. 
10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
w sali 206*
Cena wywoławcza nieruchomości (brut-
to): 254 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wy-
sokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 25 500,00 zł 
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 
2021 r. 
-----------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności nieruchomości niezabu-
dowanych obejmujących działki:
• nr 77/49, obręb Czechowi-

ce Północ, o pow. 2030 m2, 
położonej przy ul. Poziomko-
wej, użytek „RiVa” i „RiVb”,  
KW gL1g/00092907/6;

• udział wynoszący 1/31 w dział-
ce nr 77/1, obręb Czechowice 
Północ, KW gL1g/00092858/7,  
tj. ul. Poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. 
zbyciu nie podlegają ewentual-
nie istniejące sieci posadowione 
przez współwłaścicieli działki lub 
„dostawców mediów”.

nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości (brut-
to): 385 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wy-
sokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2021 r.,  
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 38 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności kompleksu nierucho-
mości obejmującego:

• niezabudowane działki nr 1334 
(użytek: Bi – inne tereny zabudo-
wane, o pow. 0,0236 ha, zapisa-
na w KW nr gL1g/00028499/3), 
1335/5 (użytek: B – tereny miesz-
kaniowe, o pow. 0,2794 ha, zapi-
sana w KW nr gL1g/00091344/4) 
oraz zabudowaną działkę  
nr 1335/7 (użytek: B – te-
reny mieszkaniowe, o pow. 
0,1349 ha, zapisana w KW nr 
gL1g/00034552/8), obręb sośni-
ca, położonego przy ul. Władysła-
wa sikorskiego 66 w gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta 
gliwice. łączna powierzchnia 
działek: 0,4379 ha.

Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 142*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
1 381 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte 
niezabudowane działki nr 1334 i 1335/5, obręb 
Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zabudowana 
działka nr 1335/7, obręb Sośnica, zwolniona jest 
z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 138 100,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 292, obręb Czechowice 

zachód, o pow. 0,2903 ha, przy  
ul. grzybowej w gliwicach, 
użytek: RiVb – grunty orne 
(0,2701 ha), B – tereny miesz-
kaniowe (0,0202 ha), zapisana  
w KW nr gL1g/00014878/3.

Termin przetargu: 29 grudnia 2021 r., 
godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości:  
691 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 
23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą z 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU 
z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 69 150,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności części nieruchomości 
oznaczonych geodezyjnie jako:
• niezabudowana działka nr 526/2, 

obręb Politechnika, o powierzch-
ni 0,5857 ha, zapisana w księdze 
wieczystej nr gL1g/00128960/7 
oraz niezabudowana działka 
nr 527/2, obręb Politechnika, 
o powierzchni 0,5048 ha, zapi-
sana w księdze wieczystej nr 
gL1g/00039346/6. Przedmioto-
we działki położone są w gliwi-
cach przy ul. Kujawskiej i stanowią 
własność Miasta gliwice. łączna 
powierzchnia gruntu: 1,0905 ha.

Termin przetargu: 18 stycznia 2022 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, 
sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 
2 773 000,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 
z późn. zm.).
Wadium: 277 300,00 zł
Termin wpłaty wadium: 11 stycznia 2022 r.

nieruchomości na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta gliwice,  

których organizatorem jest Wydział gospodarki  
nieruchomościami Urzędu Miejskiego w gliwicach

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

Lokalizację nieruchomości można sprawdzić na mapie pod adresem: msip.gliwice.eu 
w zakładce oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają  
pracownicy Wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w gliwicach, 

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

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licy-
tacji. 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).

zarząd Budynków Miejskich ii Towarzystwo 
Budownictwa społecznego, 44-100 gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego na 

wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy:

ul. Dworskiej 18, pow. 44,65 m2 + piwnice o pow. 44,65 m2.
Termin przetargu: 9 grudnia 2021 r., godz. 10.00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1273,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

https://scl.com.pl/
https://scl.com.pl/
https://pzogliwice.pl/
https://pzogliwice.pl/
https://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%25C5%25BCawa/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%25C5%25BC-lokali-komunalnych-zarz%25C4%2585dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%25C5%25BC-lokali-komunalnych-zarz%25C4%2585dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.pec.gliwice.pl/
https://www.pec.gliwice.pl/
https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://zdm.bip.gliwice.eu/
https://zdm.bip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://msip.gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://www.tbs2.pl/
https://www.tbs2.pl/
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ogłoszenia
nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w gliwicach (gliwice.eu) został 
podany do publicznej wiadomości wykaz 
zawierający nieruchomość

Pełna treść wykazu dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty 

urzędowe / Wykazy nieruchomości do wynajęcia, 
dzierżawy lub zbycia.

przeznaczoną do sprzedaży,  
stanowiącą własność Miasta gliwice:
• wykaz nr 283/2021 do 3 grudnia 2021 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

zaRzĄD BUDYnKÓW 
MieJsKiCH i ToWaRzYsTWo 

BUDoWniCTWa  
sPołeCznego sP. z o.o. 

w gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,
ogłasza

PRzeTaRg PiseMnY nieogRaniCzonY
1. Przedmiot przetargu: lokal użytkowy przy ul. zwycię-

stwa 12 w Gliwicach.
2. Forma zbycia: sprzedaż lokalu. 
3. Powierzchnia lokalu: 371,92 m2. 
4. skład lokalu: 14 pomieszczeń biurowych, 4 – WC,  

2 – komunikacja, 2 – pomieszczenia gospodarcze.
5. Piętro: II.
6. Prawa, roszczenia i ograniczenia: roszczenie dotychcza-

sowego właściciela gruntu o roczną opłatę przekształ-
ceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela 
nieruchomości na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów.

7. Część lokalu o powierzchni 188,87 m2 jest obecnie wy-
najmowana. Wynajmujący oświadcza, że część lokalu 
stanowiąca przedmiot najmu będzie również przed-
miotem sprzedaży osobie trzeciej. 

8. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 
1460/10 000 części w nieruchomości wspólnej, którą 
stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które 
nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

9. Nieruchomość lokalowa objęta jest księgą wieczystą  
KW nr  GL1G/00070821/9.

10. nieruchomość gruntowa: lokal użytkowy położony na 
działce nr 1029 o powierzchni 0,0787 ha, obręb Stare 
Miasto – KW nr GL1G/00022671/1.

11. Cena wywoławcza: 1 116 000,00 zł.
12. Wadium: 55 800,00 zł.

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny lokalu zaoferowanej przez 

oferenta, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym oferentom,
• przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, 

uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyzna-
czonym terminie.

13. Część nieruchomość, nieobjęta umową najmu, zostanie 
udostępniona w celu oględzin 25 listopada 2021 r. 
w godzinach od 10.00 do 11.00.

14.  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
do 27 grudnia 2021 r. wadium na konto ZBM I TBS w ING 
Banku Śląskim SA, nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 
(decyduje data wpływu wadium na konto).

15. Termin i miejsce otwarcia ofert: 31 grudnia 2021 r., 
godz. 10.00 (część jawna), sala konferencyjna – pokój 
121, na I piętrze w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. przy  
ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach.

16. oferty winny zawierać następujące informacje:
• datę sporządzenia oferty,
• imię i nazwisko oferenta (nazwa firmy) oraz adres 

zamieszkania (prowadzenia działalności),
• numer NIP, a w przypadku oferenta będącego osobą 

fizyczną nr PESEL,
• w przypadku spółek prawa handlowego – aktualny 

odpis z KRS,
• w przypadku spółek prawa cywilnego – poświadczone 

za zgodność z oryginałem zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze 
wspólników oraz oświadczenia wszystkich wspól-
ników o wyrażeniu zgody na ich reprezentowanie  
w  procesie zawierania umowy – w przypadku uczest-
nictwa w przetargu jednego z nich,

• kserokopię dowodu wpłaty wadium wraz z pisemną 
informacją o numerze konta, na które ma ono zostać 
zwrócone – w przypadku niewygrania przetargu,

• osoby fizyczne działające w imieniu innych osób fi-
zycznych – dodatkowo pełnomocnictwo notarialne 
lub z notarialnie poświadczonym podpisem,

• nazwę adresata oferty, tzn. Zarząd Budynków Miej-
skich I TBS Sp. z o.o.,

• oferowaną cenę zakupu (liczbę oraz słownie) i spo-
sób zapłaty,

• oświadczenie, że oferentowi znany jest stan tech-
niczny nieruchomości,

• oświadczenie, że oferent zapoznał się  z warunkami 
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

17. oferty należy złożyć w zaklejonych kopertach w Biu-
rze Obsługi Klienta Zarządu Budynków Miejskich I TBS  
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11, w terminie 
do 27 grudnia 2021 r., godz. 15.00.

18. Koperty z ofertą winny być opisane w następujący sposób:
• zaadresowane na Dział Administracyjny ZBM I TBS 

Sp. z o.o.,
• winny mieć następujące opis: 

,,oFeRTa na zaKUP LoKaLU UŻYTKoWego  
PRzY UL. zWYCiĘsTWa 12 – nie oTWieRaĆ PRzeD 

31 gRUDnia 2021 R.”.
19. osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do:

• zawarcia notarialnej umowy sprzedaży lokalu w ter-
minie 30 dni od daty zamknięcia przetargu,

• poniesienia kosztów notarialnych i sądowych zwią-
zanych z nabyciem lokalu użytkowego. 

20. Oferta złożona w przetargu przestaje wiązać, gdy została 
wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty 
bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zarządowi Budynków 
Miejskich I TBS Sp. z o.o. przysługuje prawo zamknięcia 
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
ogłoszenie umieszczono na stronie internetowej  

zBM i TBs sp. z o.o. www.zbmgliwice.pl. Dodatkowe  
informacje na temat warunków przetargu można  
uzyskać pod numerem telefonu: 32/339-29-01.

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

aL. KoRFanTego 11, lokal nr 3, parter, pow. 
43,83 m2 + piwnica: 7,09 m2, 1 pokój, kuch-
nia, przedpokój, łazienka, komórka, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 143 800,00 zł
Wadium: 14 400,00 zł

UL. KaRoLa MiaRKi 4, lokal nr 3, i piętro, 
pow. 52,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
przedpokój, pomieszczenie higieniczno-sani-
tarne, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 182 100,00 zł
Wadium: 18 300,00 zł

UL. gRUszCzYŃsKiego 10, lokal nr 10,  
iii piętro, pow. 48,29 m2 + piwnica: 3,52 m2, 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 172 000,00 zł
Wadium: 17 200,00 zł

UL. łUŻYCKa 14, lokal nr 11, ii piętro, pow. 
36,91 m2, 1 pokój, kuchnia, z dostępem do 
WC usytuowanego na klatce schodowej (sta-
nowiącego część wspólną nieruchomości), 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 109 800,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł

UL. KUniCKiego 15, lokal nr 3, parter, pow. 
48,10 m2 + piwnica: 8,10 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 6 grudnia 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 163 800,00 zł
Wadium: 16 400,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2021 r.

UL. JasiŃsKiego 18, lokal nr 10, poddasze, 
pow. 34,39 m2 + piwnica: 3,21 m2, 2 poko-
je, kuchnia, łazienka, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 6 grudnia 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 300,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2021 r.

UL. gRoDoWa 6, lokal nr 3, ii piętro, pow. 
65,63 m2 + piwnica: 4,74 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, komórka, przedpokój, z dostępem do 
WC znajdującym się na klatce schodowej 
(stanowiącym część wspólną nieruchomo-
ści), lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 6 grudnia 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 201 100,00 zł
Wadium: 20 200,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2021 r.

UL. DUniKoWsKiego 11, lokal nr 37, Vi piętro, 
pow. 23,35 m2 + piwnica: 2,52 m2, 1 pokój, 

kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 13 grudnia 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł
Wadium: 8400,00 zł
Termin oględzin: 1 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 29 listopada 2021 r. z ROM 3, 
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 7 grudnia 2021 r.

aL. KoRFanTego 19, lokal nr 6, ii piętro, 
pow. 21,00 m2 + 2 pomieszczenia gospo-
darcze: 38,25 m2, 1 pokój z aneksem ku-
chennym, łazienka, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 13 grudnia 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 100,00 zł
Wadium: 11 200,00 zł
Termin oględzin: 2 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 29 listopada 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 7 grudnia 2021 r.

UL. FRanCiszKaŃsKa 19, lokal nr 10, iii piętro, 
pow. 34,01 m2 + piwnica: 4,40 m2, 1 pokój, 
kuchnia, z dostępem do WC usytuowanego na 
klatce schodowej (pozostającego w częściach 
wspólnych nieruchomości), lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 13 grudnia 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 300,00 zł
Wadium: 8200,00 zł
Termin oględzin: 3 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 30 listopada 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 7 grudnia 2021 r.

UL. zaBRsKa 16, lokal nr 2, parter, pow.  
21,62 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 13 grudnia 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 500,00 zł
Wadium: 6500,00 zł

Termin oględzin: 3 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 30 listopada 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 7 grudnia 2021 r.

UL. łUŻYCKa 12, lokal nr 9, iii piętro, pow. 
32,41 m2, 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, 
lokal do generalnego remontu
Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 10.30
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 600,00 zł
Wadium: 10 600,00 zł
Termin oględzin: 8 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minuta-
mi - prosimy kontaktować się do 6 grudnia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 14 grudnia 2021 r.

UL. goRzołKi 11, lokal nr 14, iii piętro, pow. 
31,62 m2, 1 pokój, kuchnia, pomieszczenie 
pomocnicze, z dostępem do WC usytuowa-
nego na klatce schodowej (stanowiącego 
część wspólną nieruchomości), lokal do 
generalnego remontu
Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 11.15
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
Termin oględzin: 9 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 6 grudnia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 14 grudnia 2021 r.

UL. PeRKoza 3, lokal nr 13, ii piętro, pow. 
47,73 m2 + piwnica: 1,70 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 179 700,00 zł
Wadium: 18 000,00 zł
Termin oględzin: 10 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 7 grudnia 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32 /339-29-92.
Termin wpłaty wadium: 14 grudnia 2021 r.

na południe od UL. JagieLLoŃsKieJ, garaż nr 1, 
parter, pow. 13,73 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
Termin przetargu: 29 listopada 2021 r., godz. 12.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 20 400,00 zł
Wadium: 2100,00 zł

UL. DUBois 6, lokal nr ii, parter, pow. 44,74 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego re-
montu
Termin przetargu: 6 grudnia 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł
Wadium: 9000,00 zł
Termin wpłaty wadium: 30 listopada 2021 r.

UL. Ligonia 37, garaż nr 3, przyziemie, pow. 
13,96 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 13 grudnia 2021 r., godz. 9.00

Cena wywoławcza nieruchomości: 22 000,00 zł
Wadium: 2200,00 zł
Termin oględzin: 2 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 29 listopada 2021 r. z ROM 1, 
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 7 grudnia 2021 r.

UL. WYszYŃsKiego 14D, lokal nr V, piwnica, 
parter, i piętro, pow. 1147,79 m2, piwnica: 
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomieszcze-
nie 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: 20 grudnia 2021 r., godz. 9.00
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 029 200,00 zł
Wadium: 101 500,00 zł

Termin oględzin: 8 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 6 grudnia 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Termin wpłaty wadium: 14 grudnia 2021 r.

UL. na PiasKU 3, garażu nr 13, parter, pow. 
14,68 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 9.45
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 100,00 zł
Wadium: 2800,00 zł
Termin oględzin: 7 grudnia 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
– prosimy kontaktować się do 3 grudnia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Termin wpłaty wadium: 14 grudnia 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.

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest zakład gospodarki Mieszkaniowej

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990)

i ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego  
położonego przy ul. Derkacza 2/48, który został ogłoszony  

na 6 grudnia 2021 r., zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest podanie błędnej informacji w ogłoszeniu 
opublikowanym w „Miejskim Serwisie Informacyjnym – Gliwice”.

preZyDent miaSta GLiWice
ZaWiaDamia

https://gliwice.eu/
https://bip.gliwice.eu/
https://zbmgliwice.pl/
https://zbmgliwice.pl/
https://www.zgm-gliwice.pl/
https://bip.gliwice.eu/
https://www.zgm-gliwice.pl/
https://www.zgm-gliwice.pl/
https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice
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