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Usuń piec z miastem 
na lepszych zasadach

Przy Chorzowskiej 
historia zatoczy koło

Jest 120 km – 
będzie więcej!
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z miasta aktUalnośCi ekologia

tajemnica sukcesu miasta tkwi w efektywnym zarządzaniu zasobami wody, które – 
choć w dzisiejszych czasach mocno ograniczone – są niezbędne dla niemal wszystkich 
obszarów życia społecznego i gospodarczego oraz zachowania dobrej jakości środowiska 
i jakości życia mieszkańców. Gliwice obrały dobry kierunek, solidnie realizując model 
zintegrowanego i zrównoważonego podejścia do miejskiej polityki wodnej – podkreślają 
twórcy eksperckiego raportu oceniającego rozwój dużych i średnich miast w Polsce pod 
względem efektywności gospodarowania zasobami wody.

Gliwice zwycięzcą 

Water City Index 2020
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SzamArena – taką nazwę będzie no-
sił gastronomiczny koncept Areny 
Gliwice polegający na dowożeniu 
jedzenia na wynos. Jedzenie z Are-
ny? Oferta przedstawia się ciekawie 
i bardzo logicznie. 

 – Pandemia koronawirusa 
wymusza zmiany na branży 
eventowowej, stawiając ją przed 
trudnym dylematem: w jaki spo-
sób kontynuować działalność, 
kiedy wydaje się to niemożliwe 
– mówi Rafał Głowacki, kierownik 
ds. gastronomii w Arenie Gliwi-
ce. – Posiadając doświadczenie 
w przygotowywaniu posiłków 
podczas największych imprez 
koncertowych i wydarzeń spor-
towych na Śląsku, postanowiliśmy 
zrealizować ten projekt, aby nasze 

przekąski, które zwykle obecne są 
podczas imprez w Arenie, mogły 
teraz dotrzeć na organizowaną 
przez was imprezę czy spotkanie 
– dodaje Głowacki. 

Domowa, sycąca pizza, rzemieśl-
nicze hamburgery i zapiekanki. 
Polacy je kochają, a większość 

z nich, w przypadku jedzenia 
z dowozem stawia właśnie na te 
potrawy. Menu SzamAreny bę-
dzie opierać się na tych daniach, 
przygotowanych na zasadzie bok-
sów sprofilowanych na różnego 
rodzaju imprezy okolicznościowe 
i spontaniczne, w piątki i soboty od  
godz. 15.00 do 23.00.

Minimalny koszt zamó-
wienia w Szamarenie 
będzie wyniosił 100 zł.

Dlaczego? Koncept skupiać się bę-
dzie wokół jedzenia na wydarzenia, 
nawet te domowe, ale większe niż 
kolacja we dwoje. SzamArena nie 
ma być konkurencją, w ścisłym 
znaczeniu tego słowa, dla znanych 
lokali z centrum miasta. Zamiast 
tego ma wypełnić lukę na gliwic-
kim rynku gastronomicznym, tzw. 
wąskie gardło w weekendowe wie-
czory, gdy na dostawę trzeba czekać 
1,5 czy nawet 2 godziny. – Zdajemy 
sobie sprawę, że konkurencja jest 
duża, a gastronomiczny rynek 
w Gliwicach dość hermetyczny 

i nie będzie nam łatwo, ale oprócz 
krótkiego czasu oczekiwania mamy 
jeszcze kilka innych pomysłów na 
konkurencyjność – zapowiada Alicja 
Majewska, starsza specjalistka ds. 
gastronomii Areny Gliwice. 

Dostawy ruszają już 
w najbliższy piątek  
(27 listopada). Zamó-
wienia można będzie 
składać online na stro-
nie internetowej: arena-
gliwice.com. niebawem 
oferta będzie dostępna 
również na Pyszne.pl.

 Arena Gliwice

aktUalnośCi / aRena GliWiCe

Szamarena – będzie pysznie!

nagrodzono innowatorów śląska

Pod hasłem „Ugryź z nami imprezę” strefa gastronomiczna w arenie Gliwice znowu będzie obsługiwać organizowane 
wydarzenia. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będą to duże koncerty, rozgrywki sportowe czy spektakularne 
widowiska, a spotkania i okazje do celebrowania, organizowane w pracy czy domu.

Szamarena to nowy, gastronomiczny projekt areny Gliwice

Górnośląska agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju przyznała nagrody i wyróżnienia w konkursie inno-
wator śląska. Już po raz dwunasty doceniono nowatorskie firmy i instytucje badawczo-rozwojowe.

Uroczysta gala, podczas której 
ogłoszono wyniki konkursu, odbyła 
się 20 listopada w Arenie Gliwice. 
Emocji nie brakowało – zarówno 
podczas wręczania nagród i wy-
różnień, jak i w czasie koncertów 
zaproszonych artystów. W hali wi-
dowiskowo-sportowej przy ul. Aka-
demickiej wystąpili saksofonista 
Marek Strzyszowski oraz gitarzysta 
Dima Gorelik. Na fortepianie zagrał 
także gliwiczanin Krzysztof Koby-
liński. Jego koncert był zarazem 
ostatnim wydarzeniem w ramach 
tegorocznego festiwalu PalmJazz.

Konkurs Innowator Śląska to 
rywalizacja na innowacyjne 
produkty, w której biorą udział 
przedsiębiorcy i instytucje. 
W kategorii Mikroprzedsiębiorca 
wyróżnienie w 2020 roku zdoby-
ła firma M za narzędzie eduka-
cyjne Musicon. Laureatem w tej 
kategorii została firma Smart-
labs za rozwiązanie Customy – 
najwyższej jakości spersonalizo-
wane zestawy rekonstrukcyjne, 
tworzone na potrzeby chirurgii 
twarzowo-czaszkowo-szczęko-
wej, onkologicznej i ortopedycz-
nej. Marka Customy otrzymała 

także nagrodę specjalną prezesa 
Górnośląskiej Agencji Przedsię-
biorczości i Rozwoju.

W kategorii Mały przedsię-
biorca wyróżnienie przyznano 
firmie White aster za portal 
White aster open Data służący 
do udostępniania w Internecie 
informacji wytwarzanych przez 
organy administracji publicznej. 
Tytuł Innowatora Śląska w kate-
gorii Mały przedsiębiorca zdobyła 

firma Helioenergia ze metodę 
termicznego srebrzenia Silver-
Con.

Budotechnika została wyróżnio-
na w kategorii Średni przedsię-
biorca. Uznanie zdobyła wiata 
przystankowa Wenus. Innowa-
torem Śląska w gronie średnich 
przedsiębiorstw została firma 
alumast za aktywne przejście 
dla pieszych Smartpole Cros-
sing.

W kategorii Instytucja sektora 
badawczo-rozwojowego wyróż-
nienie otrzymał instytut techniki 
Górniczej koMaG za uniwersal-
ną mgłową instalację dezynfe-
kującą UMiD. Tytuł Innowatora 
Śląska zdobył Uniwersytet śląski 

w katowicach za urządzenie do 
selektywnego pobierania i prze-
chowywania fazy gazowej. Roz-
wiązanie wpisuje się w badania 
diagnostyczne nad fazą odde-
chową człowieka. Opracował je 
zespół pod kierownictwem dr. 
hab. Andrzeja Swinarewa. Uni-
wersytet śląski otrzymał za ten 
projekt także nagrodę specjalną 
przyznaną przez przewodniczą-
cego zarządu Górnośląsko-Zagłe-

biowskiej Metropolii.

Podczas gali Kato-
wicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
przyznała również 
nagrodę specjalną 
firmie timate za 
bezobsługowy sys-
tem kontroli czasu 
i bezpieczeństwa 
pracy.

Konkurs Innowator Śląska zo-
stał zorganizowany w ramach 
Enterprise Europe Network 
pod patronatem prezydenta 
Gliwic Adama Neumanna. Gala 
była transmitowana na stronie 
GAPR-u na Facebooku.  (mm)

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 G

AP
R

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 A

re
ny

 G
liw

ice

mailto:kp%40um.gliwice.pl?subject=
https://arenagliwice.com/
https://arenagliwice.com/
Pyszne.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2020 (1032), 26 listopada 2020 3

z miasta

Water City Index 2020 stanowi 
kontynuację raportu wydanego 
w 2019 r. Jest pierwszym i jak 
dotąd jednym, który szeroko de-
finiuje mocne i słabe punkty oraz 
potrzeby i wyzwania w zakresie 
zarządzania „niebieską infrastruk-
turą” w Polsce. W dokumencie, 
opracowanym przez ekspertów 
Arcadis i pracowników naukowych 
Kolegium Gospodarki i Admini-
stracji Publicznej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie pod 
kierunkiem prof. Jerzego Hausne-
ra, przeanalizowano i oceniono 
efektywność sposobu wykorzy-
stania zasobów wody w miastach, 
umiejętność radzenia sobie z kry-
zysami wodnymi, wykorzystanie 
wody w kontekście rozwoju go-
spodarczego miast oraz doskona-
lenie jakości świadczonych usług 
publicznych sektora wodnego.

„W przypadku Gliwic 
możemy mówić o sukce-
sie ze względu na fakt, 
iż w żadnym z czterech 
obszarów badawczych 
nie wypadają doskonale, 
ale w każdym solidnie, 
a wynik w klasyfikacji 
ogólnej wskazuje, że 
warto powielać model 
zintegrowanego i zrów-
noważonego podejścia 
do gospodarowania za-
sobami”

…czytamy w rankingu dostęp-
nym za pośrednictwem strony 
https://oees.pl/water-city-in-
dex-2020/, przygotowanym 
odrębnie dla metropolii (8 naj-
silniejszych gospodarczo miast 
powyżej 200 tys. mieszkańców), 
miast na prawach powiatu (58 
ośrodków – wśród nich Gliwice 
sklasyfikowane na 1. miejscu) 
oraz dla miast niebędących 
miastami na prawach powia-
tu, posiadających co najmniej 
20 tys. mieszkańców (152). 
W obliczeniach wykorzystano 
50 różnych wskaźników, które 
pochodziły z Banku Danych 
Lokalnych Głównego Urzędu 
Statystycznego, Bazy Danych 
Obiektów Ogólnogeograficz-
nych Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii, Planów Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym, Insty-
tutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej – Państwowego Insty-

tutu Badawczego, Izby Gospo-
darczej Wodociągi Polskie oraz 
ankiet własnych przeprowadzo-
nych wśród miast na prawach 
powiatu.

Gliwice obrały 
dobry kierunek

Jednym z walorów naszego 
miasta, wysoko ocenionym 
przez autorów Water City Index 
2020, jest jakość miejskiej infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej 
i rozsądna polityka cenowa 
prowadzona przez komunalną 
spółkę – Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji. Każdego 
roku ponad 9 mln m³ wody po-
chodzącej m.in. z nowoczesnych 
studni głębinowych w mieście 
i powiecie przepływa przez po-
nad 800 km rur – tyle bowiem 
wynosi łączna długość gliwickiej 
sieci wodociągowej. 

Gliwice od lat zwracają szczególną 
uwagę na zależność pomiędzy 
stanem i jakością ekosystemów 
wodnych a powstającymi w wy-
niku działalności człowieka ście-
kami, które należy w efektywny 
sposób wykorzystywać i zabez-
pieczać, aby nie przenikały do 
wód gruntowych. Rozwiązaniem 
tego problemu jest nowoczesna 
kanalizacja.Przez kilkanaście 
lat, nieprzerwanie od 2004 r.,  
gliwickie PWiK realizowało 
w dwóch etapach projekty zwią-
zane z modernizacją gospodarki 
wodno-ściekowej w Gliwicach, 
współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej – w okresie 
przedakcesyjnym z Funduszu ISPA, 
a następnie z Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. 
Inwestycje prowadzone w różnych 
dzielnicach miały znaczący wpływ 
na poprawę stanu środowiska 
w dorzeczu rzeki Kłodnicy, a co za 
tym idzie – na poprawę czystości 
wód Odry.

„Wodne  
Gliwice”  
a deszcz

O tym, że Gliwice narażone są na 
podtopienia ulic i budynków – 
zwłaszcza podczas gwałtownych 
burz – mieszkańcy mieli okazję 
przekonać się wielokrotnie. Wy-
nika to z galopujących zmian kli-
matu, położenia miasta w sprzy-
jającym wezbraniom wody 
dolnym biegu rzeki Kłodnicy 
oraz dynamicznego zagospoda-
rowywania miejskich obszarów 
pod nowe inwestycje drogowe, 
gospodarcze i mieszkalne, przez 
co zwiększa się powierzchnia 
terenów nieprzepuszczalnych. 

Gliwice mierzą się z tym, re-
alizując dwa wielkie projekty 
unijne zakładające moderniza-
cję i rozbudowę sieci kanalizacji 
deszczowej i infrastruktury słu-
żącej gospodarowaniu wodami 
opadowymi na terenie całego 
miasta. Obejmuje ona ukończo-
ne do 2019 r. zbiorniki retencyj-
ne na terenie miasta, których 
zadaniem jest ograniczenie 

spływu wody do Kłodnicy, oraz 
planowany do budowy w latach 
2020–2021 zbiornik na Wójto-
wiance. Na naturalne zbiorniki 
retencyjne przeznaczone są też 
łąki nad Ostropką. Szukając tam 
rozwiązań typu „win – win”, mia-
sto chce zwiększyć „odporność” 
na zmiany klimatu, kreując rów-
nocześnie atrakcyjną przestrzeń 
dla mieszkańców. 

W ramach projektów zaplanowa-
no też m.in. budowę inteligent-
nego systemu zarządzania siecią 
kanalizacji deszczowej, który 
obejmie całe miasto, oraz budo-
wę urządzeń podczyszczających. 
Dodatkowo, w ramach rozsąd-
nego gospodarowania wodami 
opadowymi, wody zgromadzo-
ne w zbiornikach retencyjnych 
przewidziano do wykorzystania 
przez Ochotnicze Straże Pożarne, 
Zarząd Dróg Miejskich i Miejski 
Zarząd Usług Komunalnych dla 
celów m.in. bieżącego utrzy-
mania, mycia samochodów czy 
podlewania zieleni. 

Po zakończeniu wszystkich prac, 
systemem zagospodarowania 
wód opadowych objęte zostanie 
9,11 km2 powierzchni naszego 
miasta, na których w 2022 r. – 
wg prognoz – będzie mieszkać 
ponad 82 tys. osób. Beneficjen-
tami projektu będą jednak całe 
Gliwice i wszyscy mieszkańcy.

– 

miasto traktuje kwestie polityki 
wodnej z najwyższą powagą. 
Działamy aktywnie w wielu jej 
sferach, zwłaszcza w kwestii 
zabezpieczeń przeciwpowodzio-
wych, mając pełną świadomość 
wyzwań i zagrożeń wynikających 
z postępujących zmian klimatu, 
a przede wszystkim – położenia 
Gliwic w sprzyjającym wezbra-
niom wody dolnym biegu rzeki 
Kłodnicy. Stawką jest przyszłość 
naszego miasta i bezpieczeń-
stwo mieszkańców – podkreśla 
wagę tematu prezydent Gliwic 
adam neumann.

„niebieska” 
przewaga

Woda ma niebagatelny wpływ 
na potencjał gospodarczy Gli-
wic. W mieście bierze począ-
tek Odrzańska Droga Wodna, 
łącząca Górny Śląsk z portami 
morskimi Szczecin i Świnoujście 
oraz siecią kanałów Europy 
Zachodniej. W porcie nad Ka-
nałem Gliwickim działa Śląskie 
Centrum Logistyki – spółka, któ-
rej największym udziałowcem 
jest Miasto Gliwice. To zarazem 
największy i najbardziej uniwer-
salny port śródlądowy w Polsce, 
którego roczny potencjał prze-
ładunkowy obliczany jest na  
3 mln ton. 

Dzięki dobremu zagospodarowa-
niu wody w Gliwicach rozwija się 
również m.in. sport i rekreacja. 
Mieszkańcy bardzo chętnie ko-
rzystają z różnych form aktywne-
go, „niebieskiego” wypoczynku. 
W rejonie portu coraz prężniej 
działa gliwicka marina, latem zaś 
tysiące osób odwiedzają nieod-
ległe Kąpielisko Leśne i ośrodek 
wypoczynkowy Czechowice. Ko-
rzystają też z chwil wytchnienia 
nad stawami w zrewitalizowa-
nym parku Szwajcaria.  (kik)
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Dzięki wsparciu miasta, w ciągu kilku miesięcy powinien zakończyć się remont budynków przy ul. Głównej 30 w Łabędach na 
katolicki ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży „Dom nadziei” oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, placówki Fundacji „Dom na-
dziei” zaczną działać w i kwartale 2021 r.

Budynki dawnej Szkoły Podsta-
wowej nr 30 i Gimnazjum nr 19 
przy ul. Głównej zostały prze-
kazane fundacji przez Miasto 
Gliwice w dzierżawę w 2017 r. 
Adaptacja na potrzeby ośrodka 
i poradni rozpoczęła się na po-
czątku 2019 r. Remont jest szero-
ko zakrojony i bardzo kosztowny 
(całkowity koszt szacowany jest 
na co najmniej 5 mln zł). Miasto 
wsparło te działania dwukrotnie 
– najpierw 700 tys. zł, ostatnio 
zaś 560 tys. zł. W ramach prac 
przewidziano m.in. komplekso-
wą naprawę dachu, wyburzenia 
części pomieszczeń, wymianę 
wszystkich instalacji, stworzenie 
nowych łazienek, montaż windy, 
klimatyzatorów czy okien poła-
ciowych. Konieczny jest ponadto 
zakup wyposażenia do poradni 
zdrowia psychicznego, działu far-
macji, kuchni, pralni, siłowni, sal 
pacjentów oraz pomieszczeń do 
terapii indywidualnej i grupowej.

Do wyremontowanych budyn-
ków w całości przeniesiony 
zostanie z Bytomia stacjonarny 
Katolicki Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Wychowawczy „Dom 

Nadziei” dla 30 osób oraz ad-
ministracja fundacji. Utworzo-
na zostanie również Poradnia 
Zdrowia Psychicznego dla dzieci 
i młodzieży oraz hostel dla osób 
po zakończonej terapii stacjonar-
nej. Fundacja „Dom Nadziei” ma 
zamiar uruchomić również kuch-
nie dla starszych i schorowanych 
mieszkańców Łabęd.

Dzięki 1,26 mln zł przekazanych 
do tej pory z miejskiego budże-
tu jest spora szansa, że ośrodek 
i poradnia przyjmą pierwszych 
pacjentów jeszcze przed nasta-
niem wiosny przyszłego roku.

– Obecnie na terenie Gliwic nie 
ma kompleksowej oferty skie-
rowanej dla dzieci i młodzieży 

eksperymentującej lub uzależ-
nionej od środków psychoaktyw-
nych, dlatego miasto wsparło 
tę inwestycję. Chcemy, by nowa 
placówka służyła i pomagała 
młodym ludziom w powrocie 
do zdrowia i dawała siłę do 
radzenia sobie z wyzwaniami, 
jakie stawia przed nimi życie 
– podkreśla Agnieszka Paszta, 

naczelnik Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.

Fundacja „Dom Nadziei” zaj-
muje się szeroko rozumianym 
udzielaniem pomocy dzieciom 
i młodzieży uzależnionej oraz 
chorej psychicznie. W ramach 
swojej działalności prowadzi 
w Bytomiu stacjonarny i cało-
dobowy Ośrodek Rehabilitacyj-
no-Wychowawczy oraz Poradnię 
Profilaktyki i Terapii Uzależnień. 
To jedyne tego typu placówki 
na Górnym Śląsku. Rocznie do 
ośrodka przyjmowanych jest ok. 
100 pacjentów. Terapia trwa ok. 
1 roku. W Poradni Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień konsulto-
wanych jest natomiast rocznie 
ok. 600 młodych osób uzależ-
nionych od substancji psychoak-
tywnych oraz ich rodzin.

Fundacja prowadzi również 
zajęcia profilaktyczne dla dzieci 
i młodzieży, konferencje na-
ukowe dotyczące ryzykownych 
zachowań wśród młodzieży oraz 
kampanie społeczne dotyczące 
uzależnień. (kik)
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Już ponad milion z miasta dla Domu nadziei

Szanowni Państwo
Pracownicy Socjalni

Z okazji Dnia Pra-
cownika Socjalnego, 
obchodzonego 21 listo-
pada, składam Państwu 
najserdeczniejsze ży-
czenia, a także podzię-
kowania za pełnioną 
służbę na rzecz naj-
bardziej potrzebujących 
mieszkańców naszego 
miasta. Pomoc ta jest 
szczególnie nieocenio-
na zwłaszcza w obecnie 
trudnym czasie pande-
mii koronawirusa.
Zawód pracownika socjalnego to misja szczególnie 
wymagająca, dlatego niech ten wyjątkowy dzień 
będzie okazją do podkreślenia Państwa zaanga-
żowania w zapewnianie wsparcia potrzebującym, 
a także docenienia trudnej, pełnej poświęcenia pracy, 
dzięki której zmienia się życie wielu Państwa pod-
opiecznych.
Życzę dalszych sukcesów, a także zadowolenia 
z wypełnianych obowiązków i ludzkiej życzliwości, 
życzę także Państwu wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym. 

Z wyrazami szacunku

Prezydent Miasta Gliwice

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

Podatki lokalne,  
opłaty za nieruchomości 
i gospodarowanie odpadami 
komunalnymi  
sprawdzisz i opłacisz na  
Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-Rozrachunkowej

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

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

Krok III      Masz opłaty  
      pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

gepar.gliwice.eu
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z miasta

Przy Chorzowskiej historia zatoczy koło
Sąsiadujący z tężnią solankową zielony teren, na którym do wakacji stały pozostałości zabudowań dawnego „Zameczku 
leśnego”, zgodnie z planami miasta zostanie wystawiony na sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego. Miasto liczy 
na zainteresowanie potencjalnych inwestorów, którzy nawiążą do dawnych tradycji i czasów świetności tego miejsca. Jest 
pewne, że atrakcyjna przestrzeń wokół tężni, służąca rekreacji i wypoczynkowi mieszkańców, dobrze uzupełniałaby się 
z obiektem o dominującej funkcji gastronomicznej.
Pierwsze przymiarki do realizacji 
tego celu zrobiono już w lipcu, 
przeznaczając na tymczasową 
dzierżawę pod handel obwoźny 
800 m2 terenu. Na uporządko-
wanym placu po rozebranym 
Zameczku stanął foodtruck 
oferujący m.in. rzemieślnicze 
lody, ciepłe i zimne napoje oraz 
słodkości. Mobilna kawiarenka 
cieszyła się ogromną popular-
nością – zwłaszcza upalnymi 
popołudniami i w weekendy, gdy 
dająca wytchnienie tężnia była 
oblegana przez mieszkańców i tu-
rystów z regionu. Z podobnym 
zainteresowaniem spotykały się 
przed ponad 100 laty tor rowe-
rowy czy sportowa strzelnica, 
działające przy pierwszej – wy-
kwintnej i chętnie uwiecznianej 
na pocztówkach – restauracji 
w tym miejscu w stylu angielsko-
chińskiej kawiarni („Waldschloss” 
– „Zameczek Leśny”).

Historia „Zameczku leśnego” 
jest długa i burzliwa

W latach 30. XX wieku stylowy 
budynek restauracji poddano 
całkowitej przebudowie. Hi-
storyzującą architekturę zastą-
piono bardziej współczesnym, 
modernistycznym kostiumem. 
Z czasem kolejne remonty, prze-
kształcenia funkcjonalne i zmia-
ny właścicieli coraz bardziej 
przyczyniały się do zanikania 
zabytkowych wartości obiek-
tu. Tuż po wojnie przejęło go 

i odremontowało Przedsiębior-
stwo Budowy Zakładów Prze-
mysłu Ciężkiego w Gliwicach, 
a w latach 1960–1976 należał 
on już do Gliwickich Zakładów 
Gastronomicznych. Wtedy zyskał 
opinię atrakcyjnego lokalu, któ-
ry smaczną kuchnią przyciągał 
klientów z odległych miejsco-
wości. 

W 1976 roku zlikwidowano 
Zjednoczenie Przemysłu Gastro-
nomicznego, a majątek prze-
kazano Zarządowi Centralnego 
Związku Spółdzielni Spożywców 
„Społem”. Przekazanie to nie 
odbyło się zgodnie z przepisa-
mi. „Społem” nigdy nie uzyskało 

tytułu prawnego do „Zameczku 
Leśnego”, niemniej dysponowa-
ło nim. W tym czasie wolnoryn-
kowe realia sprawiły, że lokal 
stracił popularność i restauracja 
ostatecznie upadła. W połowie 
lat 90. „Społem” wydzierżawiło 
obiekt prywatnej osobie i tak 
powstała dyskoteka BRAVO. 
Ówczesny dzierżawca prze-
prowadzał w budynku liczne 
przebudowy. W 2006 r. Nad-
zór Budowlany przeprowadził 
kontrolę stanu bezpieczeństwa 
obiektu. Wynik był negatywny. 
Dyskoteka została natychmiast 
zamknięta, a obiekt wyłączono 
z użytkowania. Kilka lat później 
właścicielem coraz bardziej 

podupadającego „Zameczku Le-
śnego” zostało Miasto Gliwice. 
Uzyskało go od PSS „Społem” 
po długim procesie sądowym, 
który trwał od 2006 roku. Nisz-
czejący budynek (wskazany 
w 2010 r. przez Śląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków w Katowicach do ujęcia 
w gminnej ewidencji zabytków) 
został zabezpieczony, a miasto – 
zgodnie z uchwałami Rady Mia-
sta – kilkukrotnie próbowało 
go sprzedać z przeznaczeniem 
na działalność gastronomiczną 
z możliwością prowadzenia 
kasyna. Pomimo atrakcyjnej 
lokalizacji, nabywcy nie udało 
się znaleźć. 

W kwietniu tego roku Woje-
wódzki Konserwator Zabytków 
uzgodnił wyłączenie „Zameczku 
Leśnego” z gminnej ewidencji 
zabytków ze względu na ka-
tastrofalny stan pozostałości 
budynku. Zabudowania za-
kwalifikowano do rozbiórki jako 
zagrażające życiu lub zdrowiu 
ludzi. Obecnie uporządkowany 
teren sąsiadujący z popularną 
tężnią solankową jest przezna-
czony do zbycia. Priorytetem 
miasta jest przywrócenie na 
nim dominującej funkcji gastro-
nomicznej z możliwym nawiąza-
niem do historycznie pierwszej, 
stylizowanej bryły dawnej re-
stauracji (sprzed przebudowy 
w 1933 r.) oraz rewitalizacją 
części parkowej (z zachowa-
niem publicznego dostępu). 
Ten cel jest konkretny, lecz jego 
realizacja może przeciągnąć się 
w czasie. Dlaczego? – Zamie-
rzamy skorzystać z możliwości 
zawarcia umowy wieczystego 
użytkowania z wyłonionym 
w przetargu przedsiębiorcą. 
Sęk w tym, że zmiana ustawy 
o gospodarce nieruchomo-
ściami, która nastąpiła w 2019 
roku, zmusza nas, aby najpierw 
zmienić zapisy planu zagospo-
darowania przestrzennego na 
tym terenie i wyeliminować tam 
możliwość zabudowy mieszka-
niowej. To oddala, niestety, 
termin ogłoszenia przetargu 
– wyjaśnia prezydent Gliwic 
adam neumann.  (kik)

22–24 listopada odbyła się konferencja „inwestycje motorem rozwoju – jak inwestować w trudnych czasach” organizowana 
w ramach trwającego europejskiego kongresu Małych i średnich Przedsiębiorstw – Back to Business. Spotkanie dotyczyło 
współdziałania nauki, biznesu i samorządów, a w charakterze eksperta wystąpił prezydent Gliwic adam neumann.

Gliwice są jednym z miast, które 
stawia się za wzór w opracowy-
waniu i realizacji długofalowych 
strategii inwestycyjnych. Nasze 
miasto ugruntowało sobie silną 
pozycję na biznesowej mapie 
kraju. Łączy się z tym wizerunek 
sprawdzonego partnera bizne-
sowego, który potrafi zachęcić, 
przyciągnąć i utrzymać przy 
sobie największych inwestorów 
zewnętrznych.

Największym wyzwaniem okresu 
pandemii jest utrzymanie dyna-
miki procesów inwestycyjnych 
i odnalezienie się zarówno przed-
siębiorców, jak i samorządów 
w zmieniającej się z dnia na dzień 
rzeczywistości.

Zapytany o receptę na przetrwa-
nie kryzysu, prezydent adam 
neumann odpowiedział:
„Trzeba sobie uświadomić, że kry-
zysy są zjawiskiem okresowym. Po 
wielu latach koniunktury należało 
się spodziewać odwrócenia sytu-
acji w gospodarce i związanego  
z tym kryzysu. Niewątpliwie przy-
czyniła się do tego pandemia. 
Zawsze najważniejsze jest wielo-
letnie i systematyczne działanie, 
które przynosi długofalowy efekt. 
Ciężką, odpowiedzialną i systema-
tyczną pracą budowaliśmy kapi-
tał Gliwic, który jest szczególnie 
istotny dzisiaj, w czasach kryzysu. 
Możemy więc kontynuować nasze 
działania nawet w tych trudnych, 
niesprzyjających okolicznościach".

W swoim wystąpieniu prezy-
dent podkreślił, że pomimo 
obaw i wielu niewiadomych 

co do przyszłości, Gliwice będą 
kontynuować zaplanowane 
inwestycje. Przedsięwzięcia 

publiczne są szczególnie istot-
ne w czasach kryzysu, działają 
bowiem stymulująco na lokalną 
i regionalną gospodarkę. Dzięki 
miejskim inwestycjom wiele 
przedsiębiorców i firm będzie 
mogło zachować miejsca pracy 
i kontynuować działalność. 

Należy pamiętać, że miasto jest 
symbolem sprawnego i odpo-
wiedzialnego zarządzania, a źró-
dłem systematycznego rozwoju 
Gliwic są m.in. wieloletnie stra-
tegie inwestycyjne realizowane 
zarówno przez władze miasta, 
jak i całą sieć podmiotów sku-
pionych wokół rozmaitych ini-
cjatyw na styku biznesu, nauki 
i samorządu.  (jb)

inwestycje motorem rozwoju
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Piast Gliwice odniósł premierowe zwycię-
stwo przy okrzei w tym sezonie. niebiesko-
-Czerwoni po bramkach dwóch Jakubów 
(świerczoka i Czerwińskiego) pokonali u sie-
bie lechię Gdańsk 2:0. Gliwiczanie dzięki 
drugiej wygranej z rzędu opuścili ostatnie 
miejsce w ligowej tabeli.

Gospodarze już w pierwszej swojej 
akcji przedostali się w pole karne 
gdańszczan i została ona przerwa-
na faulem. Przed szansą na drugą 
bramkę w drugim kolejnym meczu 
stanął Jakub Świerczok, który pew-
nie wykorzystał rzut karny. Lechiści 
mocno pracowali, by odrobić straty 
z początku meczu. Mimo iż dłużej 
utrzymywali się przy piłce, to Piast 
był bardzo konkretny i do bólu sku-
teczny. Dzięki akcji z lewej strony 
boiska i dośrodkowaniu Gerarda 
Badíi otwartą drogę do strzelenia 
gola miał Jakub Czerwiński, dla któ-
rego było to premierowe trafienie 
w tym sezonie. 

Lechiści przejęli inicjatywę od 
pierwszych minut drugiej połowy, 
ale nie potrafili przełożyć tego na 
stworzenie sobie stuprocentowej 
okazji do strzelenia gola. Obrońcy 
Piasta notowali za to sporo wy-
granych pojedynków powietrz-
nych, a także skutecznych bloków 
strzałów. Niebiesko-Czerwoni 
utrzymali czyste konto do samego 
końca i mogli dodatkowo cieszyć 
się z pierwszej domowej wygranej 
i drugiego zwycięstwa z rzędu. 

(Biuro Prasowe  
Piast Gliwice SA)

Gole na wagę  
zwycięstwa

Stowarzyszenie MiG Gliwice rozpruło worek z medalami na 
trzech imprezach odbywających się w miniony weekend w Łodzi 
Mistrzostwach Polski niesłyszących. 

Złoty medal trafił do rąk koszy-
karzy stowarzyszenia, którzy po-
konali swych rywali ze Spartana  
Lublin rzadko spotykaną prze-
wagą – 118 do 34 pkt. Najlep-
szym zawodnikiem turnieju wy-
brano Mikołaja Lewandowicza, 
który zaprezentował świetną for-
mę we wszystkich spotkaniach. 

MIG Piast Gliwice, czyli futsalowa 
sekcja MIG-u, również dzielnie 
wygrywał swoje spotkania – 
ulegając jedynie graczom Świtu 
Wrocław w finale, co sprawiło,  
że na ich piersiach zawisły srebr-
ne krążki. MVP turnieju został 
zawodnik MIG-u Gliwice Damian 
Uziębło. 

Kolekcja srebrnych medali trafi-
ła także w ręce curlerek MIG-u, 
które w składzie: Bogusława Ha-
wryluk (kapitan), Alicja Zawada, 
Karolina Miśkiewicz i Martyna 
Stawinoga-Ścigała zaprezen-
towały wyśmienitą formę na 
Mistrzostwach Polski w Curlin-
gu Niesłyszących. Ich wybitna 
forma została doceniona przez 
selekcjonera kadry narodowej, 
który po udanym turnieju wrę-
czył im powołania na zgrupowa-
nie reprezentacyjne. 

Zawodnicy i zawodniczki MIG 
Gliwice każdego dnia udowad-
niają prawdziwość motta Stowa-
rzyszenia, które brzmi „Dla nas 
nie ma rzeczy niemożliwych…”. 
 (jb)

Mistrzowska  
Passa MiG Gliwice

Derby dla Piasta
W piątkowych derbach Piast Gliwice po-
konał Górnika Zabrze 2:1.  Bramki dla pod-
opiecznych Waldemara Fornalika zdobyli 
Jakub świerczok oraz Sebastian Milewski.
Piłkarze Piasta rozegrali mecz 
o wysoką stawkę po 28 dniach 
przerwy. Nie stracili jednak 
woli walki, co było widać po 
zaangażowaniu od pierwszych 
minut. Gospodarze odparli 
pierwszą fazę przewagi zespo-
łu z Gliwic, ale po chwili Piast 
ponownie podkręcił tempo, co 
poskutkowało bramką strzeloną 
w 29. minucie gry przez Jakuba 
Świerczoka. 

W drugiej połowie meczu wynik 
utrzymywał się do 66. minuty, 
w której to Sebastian Milewski 
pokonał bramkarza Górnika 

Martina Chudego. Sześć minut 
później honorową bramkę dla 
gospodarzy zdobył Jesús Jimé-
nez, ustalając wynik spotkania 
na 2:1. Warto dodać, że do wyj-
ściowego składu Piasta powrócił  
Gerard Badía, po długiej prze-
rwie spowodowanej kontuzją. 
Trener Waldemar Fornalik pod-
kreśla psychologiczną wartość 
zwycięstwa w derbach, które 
zawsze cieszą się najwyższym 
zainteresowaniem zarówno ki-
biców, jak i samych piłkarzy. – To 
było bardzo zacięte spotkanie, 
bardzo energiczne i prowadzone 
w dobrym tempie. Zagrały dwie 

drużyny, którym bardzo zależało 
na wygranej. Derby mają swój 
dodatkowy wymiar i zawsze 
cieszą się większym zaintere-
sowaniem kibiców – podkreśla 
Waldemar Fornalik, trener gli-
wickiej drużyny. 
 (jb)
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koszykarze MiG Gliwice

Futsaliści MiG Piast Gliwice

Drużyna curlingowa kobiet MiG Gliwice
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alexas kubicki, zawodniczka GUkS Carbo 
Gliwice, zdobyła złoty medal Młodzieżowych 
Mistrzostw europy w Budvie. Siedemnasto-
letnia pięściarka pokonała w finale Rosjankę 
anastazję kirienkę 3:2. 
Ważąca niespełna 51 kg Alexas 
od kilku lat znajduje się w świa-
towej czołówce kobiecego boksu. 
Podopieczna Martyny Schunke 
i Henryka Wilka w drodze do fi-
nału gładko pokonała Hiszpankę 
i Estonkę. Reprezentantka GUKS 
Carbo zaprezentowała twardy 
i szybki boks, nie dając swoim ry-
walkom cienia szansy na zdobycie 
tytułu. Pomimo wielu kontro-
wersyjnych decyzji sędziowskich 
reprezentacja Polski zdobyła na 
MME w Budvie 6 medali, w tym 
2 złote, 1 srebrny i 3 brązowe. Co 
ciekawe, wszystkie medale zostały 
wywalczone przez kobiety.  (jb)

Gliwicka pięściarka  
Mistrzynią europy
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– Staramy się stworzyć rowerzy-
stom jak najbardziej komfortowe 
warunki do przemieszczania się po 
mieście i w ten sposób zachęcić do 
korzystania z tej ekologicznej for-
my transportu. Aby odpowiedzial-
nie ograniczyć ruch samochodowy 
w mieście i umożliwić sprawne 
i bezpieczne poruszanie się na 
rowerze, dążymy do stworzenia 
spójnej sieci tras rowerowych – 
mówi Mariusz śpiewok, zastępca 
prezydenta Gliwic.

Oddany właśnie do użytku 
odcinek od ul. Knurowskiej do 
Nieborowic ma długość ok. 2,6 
km. Został wytyczony w śladzie 
wąskotorówki i biegnie m.in. wia-
duktem nad ul. Rybnicką. Inwesty-
cja kosztowała około 6 mln zł. Ten 
odcinek uzupełnia trasę o długości 
8,4 km, która umożliwia rowe-
rzystom bezpieczne i przyjemne 
dotarcie z Trynku, trasą obok 
Nowych Gliwic i magazynów 
Panattoni, aż do granicy miasta 
z Nieborowicami. Malowniczo 
położona ścieżka rozpoczyna się 
przy ul. Bojkowskiej, przy dawnej 
stacji kolei wąskotorowej, przy 
której do użytku rowerzystów 
przygotowano również Miejsce 
Obsługi Rowerzystów ze stojakami 
rowerowymi, stacją napraw rowe-
rów i ławkami. Opodal wyekspo-
nowano fragment historycznych 
torów kolejki wąskotorowej, która 
kursowała z Gliwic do Rud. 

Na tej trasie znajdują się odcinki 
wytyczone drogami asfaltowymi 
i szutrowymi (polnymi). Wydział 
Usług Komunalnych Urzędu Mia-
sta w Gliwicach przygotowuje 
się do przeniesienia ich w ślad 
kolei wąskotorowej. W przy-
szłym roku zakończą się prace 
nad projektem przeniesienia 1,6 
km odcinka trasy od ul. Łanowej 
do Knurowskiej.

obecnie rowerzyści mogą na 
terenie Gliwic korzystać już 
z niemal 120 km tras. 

Właśnie połączono ciągiem 
pieszo-rowerowym Brzezinkę 
i Stare Gliwice. Wykonawca 
inwestycji  dobudował nasyp, 
na którym powstała ścieżka 
rowerowa o długości 350 m 
i szerokości 2,5 m z asfalto-
betonową nawierzchnią. Po-
nadto usunięto kolizję z siecią 
teletechniczną i wodociągową 
i wyremontowano 500-metro-
wy odcinek chodnika i ścieżki 
rowerowej, które prowadzą 
do nowej inwestycji, a wzdłuż 
skarp zamontowano balustrady 
i energochłonne bariery, które 
odgradzają chodnik i ścieżkę 
rowerową od jezdni i skarpy. 

Poza 500-metrowym odcinkiem 
dawnej ścieżki rowerowej prowa-
dzącej do ciągu pieszo-rowero-
wego łączącego Brzezinkę i Stare 
Gliwice, w tym roku wyremonto-
wano też ciąg pieszo-rowerowy 
alei Sikornik, przy alei Przyjaźni 

budowany jest z kolei przejazd dla 
rowerzystów przez ul. Zwycięstwa, 
i wjazd na aleję. 

Przypominamy, że w tym roku, 
poza trasą łączącą ul. Knurowską 
z Nieborowicami i Brzezinkę ze 
Starymi Gliwicami, zakończono 
budowę obwodnicy zachodniej 
miasta od ul. Daszyńskiego do 
Rybnickiej wraz z drogami tech-
nicznymi z dozwolonym ruchem 
rowerowym i ciągu pieszo-rowe-
rowego wzdłuż ul. Kozielskiej. 
Na ukończeniu są natomiast 
budowa drogi rowerowej przy 
południowej obwodnicy miasta 
(ul. Okrężna) oraz drogi rowero-
wej przy ul. Kozłowskiej. 

W sumie do końca 2022 r. ma 
przybyć ok. 37 km tras dla 
rowerów. 

Do końca 2022 r. ma powstać 
odcinek zachodniej obwodnicy 
miasta od ul. Sowińskiego do 
ul. Daszyńskiego wraz z droga-
mi technicznymi, którymi będą 
mogli poruszać się rowerzyści 

oraz ciąg pieszo-rowerowy od 
ul. Jagiellońskiej do ul. Błogo-
sławionego Czesława. Również 
w tym terminie powinna być 
gotowa dokumentacja projekto-
wa skrzyżowania ulic: Staromiej-
skiej – Strzelców Bytomskich – 
Głównej, przy którym również 
powstanie ścieżka rowerowa, 
a w lutym 2021 r. – dokumen-
tacja zagospodarowania terenu 
przy projektowanym przystanku 
kolejowym Gliwice Kopernik 
(rejon ul. Perseusza) wraz 
z przystosowaniem do potrzeb 
rowerzystów. Przy przystanku 
powstanie infrastruktura rowe-
rowa, m.in. parkingi rowerowe 
i stacja napraw rowerów.

Opracowywane są projekty bu-
dowlano-wykonawcze ciągów 
pieszo-rowerowych wzdłuż 
ulicy Strzelców Bytomskich na 
odcinku od ul. Narutowicza do 
ulicy Jachtowej oraz wzdłuż ul. 
Toszeckiej od ul. Wakacyjnej do 
zjazdu McDolnad's oraz wzdłuż 
ulicy Chorzowskiej od skrzyżo-
wania z ulicami Zabrską – Po-

niatowskiego – Dąbrowskiego 
do skrzyżowania z łącznicą 
DK88 i ul. Knurowską w Zabrzu. 
Również w 2021 r. powinien być 
gotowy ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ul. Kujawskiej, Jana Paw-
ła II i Nowy Świat.

W trakcie opracowania jest 
także projekt ciągu pieszo-ro-
werowego wzdłuż Kłodnicy od 
ul. Orlickiego do Staromiejskiej.

Etapowo będzie realizowana bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego 
w śladzie tzw. Noworybnickiej 
(od ul. Nowy Świat do Toruń-
skiej). Dotychczas opracowano 
dokumentację budowy ciągu 
pieszo-rowerowego równolegle 
do ul. Rybnickiej na odcinku od 
ul. Toruńskiej do obwodnicy.

W planach jest modernizacja 
nawierzchni szlaku rowerowe-
go w rejonie Lasu Łabędzkiego, 
od ul. Granicznej do Bażanciej 
– miasto jest w trakcie pozyski-
wania praw do dysponowania 
gruntami. Trwa również ana-
liza możliwości budowy trasy 
rowerowej w śladzie kolejki 
wąskotorowej od ul. Kujawskiej 
do Robotniczej i przygotowania 
do budowy kolejnego odcinka 
trasy rowerowej łączącej Cen-
trum z Sośnicą. Ponadto trwają 
przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na dokumentację 
projektową ciągu pieszo-rowe-
rowego łączącego ul. Pszczyńską 
z Kujawską.

Przebieg istniejących tras rowe-
rowych oraz miejsca lokalizacji 
infrastruktury rowerowej (sto-
jaki rowerowe, stacje napraw 
rowerów) można sprawdzić 
w Miejskim Systemie Informacji 
Przestrzennej (msip.gliwice.eu),  
w Geoportalu Rowerzysty. (mf)

W Gliwicach jest coraz więcej ścieżek i dróg rowerowych. tylko w ostatnim czasie gliwiczanie zyskali kilka nowych dróg rowero-
wych, m.in. ciąg pieszo-rowerowy łączący Brzezinkę i Stare Gliwice oraz atrakcyjną trasę rowerową biegnącą w śladzie dawnej 
kolejki wąskotorowej łączącą centrum Gliwic z nieborowicami. W sumie rowerzyści mają do dyspozycji już niemal 120 km tras.

Jest 120 km – będzie więcej! 

Malownicza trasa rowerowa 
powstała w śladzie dawnej 

kolejki wąskotorowej

fo
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W związku z lockdownem kultury i innymi ograniczeniami, które mają prze-
ciwdziałać rozprzestrzenianiu się CoViD-19, konkursy na dotacje w dziedzinie 
kultury oraz turystyki i krajoznawstwa zostaną ogłoszone po ustabilizowa-
niu się sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Miasto Gliwice planuje 
ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych, gdy część 
obostrzeń zostanie zniesiona.
Informacje o konkursach są publi-
kowane na stronie internetowej 
Kultura.gliwice.eu w zakładce 
„Konkursy” oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach. Po-
zostałe konkursy na realizację 
zadań publicznych w 2021 roku – 
z dziedziny sportu, edukacji oraz 
zdrowia i spraw społecznych – są 
ogłaszane na bieżąco.

• W sprawie konkursów na 
dotacje w dziedzinie kultury, 
sportu oraz turystyki i rekre-
acji można kontaktować się 
z Wydziałem Kultury i Pro-
mocji Miasta UM w Gliwicach 
(tel.: 32/239-12-71, mejl: 
kp@um.gliwice.pl).

• Informacji na temat otwar-
tych konkursów na realizację 
zadań publicznych w dziedzi-

nie zdrowia i spraw społecz-
nych udziela Wydział Zdrowia 
i Spraw Społecznych (tel.: 
32/239-12-59, mejl: zd@
um.gliwice.pl).

• Na temat otwartych konkur-
sów w dziedzinie edukacji 
można rozmawiać z pracow-
nikami Wydziału Edukacji 
(tel.: 32/338-64-62, mejl: 
ed@um.gliwice.pl).  (mm)

niektóre otwarte konkursy wystartują później
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https://msip.gliwice.eu/
https://kultura.gliwice.eu/
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1.

3.

5.

4.

2.
 osoba, która poniosła koszt związany ze zmianą  

ogrzewania na ekologiczne. Warunek: jej mieszkanie nie 
było wcześniej dotowane! (wyjątek od tego – patrz pkt 9)

 właściciel budynku, wspólnota lub spółdzielnia miesz-
kaniowa

 osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, 
np. stowarzyszenie

 trzeba usunąć wszystkie stare piece, kotły i kuchenki 
węglowe, i zastąpić je urządzeniami eko. Jeśli tak się nie 
stanie, dotacja nie będzie przysługiwać.

 Czy można pozostawić kominek? Tak, jeden – ale pod wa-
runkiem, że znajduje  się on w budynku jednorodzinnym lub 
w niskim budynku wielorodzinnym oraz pod warunkiem, że 
urządzenie to służy do ogrzania tylko jednego pomieszczenia 
i nie posiada wodnej lub powietrznej instalacji rozprowadze-
nia ciepła do pozostałych pomieszczeń. należy pamiętać, że 
restrykcyjne wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. 
w zakresie istniejących kominków, zawarte w uchwale 
antysmogowej, wymuszą ich likwidację lub wymianę! 

 Przed rozpoczęciem prac – w przypadku ogrzewania 
gazowego – wymagane jest zgłoszenie lub uzyskanie 
pozwolenia na budowę instalacji gazowej w Wydzia-
le Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

 UPeWniJ SiĘ! kto Może  
UBieGać SiĘ o DotaCJĘ Z MiaSta?

  ZlikWiDUJ!

ZBieRZ PotRZeBne DokUMentY!

PoDŁĄCZ SiĘ lUB ZainStalUJ!

  UZYSkaJ PoZWolenia!

Podłącz się do:

  miejskiej sieci ciepłowniczej (PEC)

lub zainstaluj ogrzewanie:

   gazowe

   elektryczne

   olejowe

 Podpisz umowę z dostawcą gazu lub ciepła z sieci 
lub energii elektrycznej.

 zgoda właściciela budynku i lokalu na zmianę 
systemu ogrzewania, np. w formie uchwały 
wspólnoty mieszkaniowej

faktury lub rachunki imienne za zakup/montaż 
nowego urządzenia grzewczego, wkładu komino-
wego lub dobudowanego komina wielopowłoko-
wego – nie mogą być wystawione na działalność 
gospodarczą!  

Usuń piec  
z miastem 

na lepszych zasadach
ogrzewasz mieszkanie starym kotłem, eksploatowanym już ponad 10 lat od daty produkcji? nie zwlekaj z jego wymia-
ną – to obowiązek wynikający ze śląskiej uchwały antysmogowej! Postaraj się też o miejską dotację na wymianę źródeł 
ciepła. Dzięki zmianom w lokalnych przepisach, od nowego roku będzie można otrzymać do 6 tys. zł dla nowej instalacji 
gazowej, do 10 tys. zł dla pomp ciepła, a nawet 12 tys. zł przy połączeniu z termomodernizacją. Jeśli masz jednorodzin-
ny dom z przestarzałym piecem lub kotłem węglowym i niewysokie dochody, możesz też starać się o dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

opinia uprawnionego podmiotu, potwierdzająca prawidło-
wość podłączenia do przewodu kominowego oraz wykonania 
wentylacji, w przypadku zmiany ogrzewania na gazowe, 
olejowe, pelet drzewny

protokół odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrze-
wania

 protokół sporządzony przez instalatora z uprawnieniami 
w przypadku zmiany ogrzewania na elektryczne

DoDatkoWYCH  
inFoRMaCJi UDZiela  
WYDZiaŁ śRoDoWiSka  
URZĘDU MieJSkieGo  
W GliWiCaCH  
        32/238-54-45,  
        32/239-13-32,  
        32/238-54-82
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6. ZŁÓż WnioSek Po WYkonaniU inWeStYCJi, CZYli:
 po odbiorze uprawnionego podmiotu w przypadku ogrzewania olejowego, na pelet drzewny, gazowego (i przeprowadze-
niu próby szczelności instalacji gazowej przez osobę posiadającą właściwe świadectwo kwalifikacyjne)

       lub:  
 po odbiorze przez instalatora z uprawnieniami w przypadku ogrzewania elektrycznego

        albo:
 po sporządzeniu protokołu odbioru wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, jeśli budynek został podłączony  
do miejskiej sieci ciepłowniczej

pobierz i wypełnij formularz wniosku (ze strony niskoemisyjne.gliwice.eu, zakładka „Dotacje tylko z budżetu likwidacja palenisk 
+ OZE”, odnośnik: „Dotacje celowe do zmiany systemu grzewczego na system proekologiczny” lub „Dotacje celowe do instalacji 
odnawialnych źródeł energii OZE”, bądź też w Biurze Obsługi Interesanta). 
Do wniosku dołączane będą kserokopie dokumentów wymienionych w punkcie 5 – potwierdzone za zgodność z oryginałem, 
podpisane własnoręcznie przez Ciebie jako wnioskodawcę i opatrzone datą. Wniosek wraz z kompletem załączników złożysz 
w Biurze Obsługi Interesantów na stanowisku Biura Podawczego.
Pamiętaj! Wniosek składa się najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji. Wnioski rozpatrywane są przez 
komisję raz na kwartał.

7.

9.

8.
w przypadku zakwalifikowania przez komisję Twojego wnio-
sku do dotacji, pracownik Wydziału Środowiska umówi się 
z Tobą na wizję w mieszkaniu, by potwierdzić wykonanie 
inwestycji i pełną likwidację starych palenisk węglowych.

w przypadku potwierdzenia likwidacji palenisk węglowych 
zostanie z Tobą podpisana umowa o przyznanie dotacji 

i na tej podstawie nastąpi wypłata pieniędzy

 do 4000 zł

 do 8000 zł – jeżeli twój budynek został ocieplo-
ny do 4 lat wstecz (licząc od daty na protokole 
końcowym z termomodernizacji). W tym celu 
musisz przedłożyć dodatkowo protokół odbioru 
końcowego z wykonanych prac oraz faktury po-
twierdzające wykonanie ocieplenia. Jeżeli zostało 
ono sfinansowane przez wspólnotę mieszkaniową 
lub spółdzielnię, pobierz kserokopie tych dokumen-
tów od zarządcy lub zarządu wspólnoty/spółdzielni.

 UWaGa! od 1 stycznia 2021 r. zwiększy się  
poziom dotacji: 
 do 6000 zł przy zmianie systemu ogrzewania
 do 12 000 zł przy zmianie ogrzewania wraz  
z termomodernizacją 
 do 10 000 zł do pomp ciepła ze znakiem jakości 
EHPA-Q lub CEN Heat Pump Keymark.

 Podtrzymany zostanie poziom dotacji 4000 zł do 
kotłów automatycznych na biomasę i kolektorów 
słonecznych. 

 Powyższe kwoty będą dotyczyć inwestycji  
zrealizowanych od 2020 r.!

kontRola – ZGoDa – UMoWa

  PaMiĘtaJ!

  ile Można otRZYMać  
oD MiaSta?

 Dzięki zmianie lokalnych przepisów możliwe jest powtórne przy-
znanie dotacji – w sytuacji gdy pierwsza dotacja przyznana była 
do kotła węglowego obecnie nie spełniającego wymogów śląskiej 
uchwały antysmogowej i przy zastąpieniu go ogrzewaniem innym 
niż węglowe.

 nie będzie już dofinansowania miejskiego do kotłów na paliwa 
węglowe, montowanych od 2021 r. 

 Dotacje do kotłów spełniających wymogi 5 klasy wg normy 
Pn-en 303-5 na paliwo stałe (ekogroszek) będą przyznawa-
ne do końca 2021 r. tylko dla inwestycji zakończonych do  
31 grudnia br.

 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. – dla kotłów, 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

Do kieDY tRZeBa ZlikWiDoWać StaRe kotŁY WĘGloWe?

https://niskoemisyjne.gliwice.eu/
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017
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PoRaDnianYM PiÓReM PiSane

WSPÓlnY CZaS

PRZeCZYtane, oBeJRZane, PoleCane

PoCZYtaJ Mi

to ja, choinka!
Choinka uznawana jest za jeden z najważniejszych symboli świąt Boże-
go narodzenia. Zielone, pięknie ustrojone drzewko świerku lub jodły 
tworzy niepowtarzalną, świąteczną atmosferę. to element tradycji, 
który mocno utkwił w naszej kulturze. Większość z nas prawdopo-
dobnie w ogóle nie wyobraża sobie świąt bez choinki. 
Ale czy rzeczywiście choinka od zawsze 
była świątecznym symbolem? Nie. 
Zwyczaj ustawiania choinek na święta 
w Polsce pojawił się dopiero około 200 
lat temu. Wcześniej na święta Bożego 
Narodzenia ustawiano w pokojach po 
snopku zboża w każdym rogu, a na stole 
i na podłodze rozścielano siano.
Ozdoby choinkowe, które wieszamy na 
choince, również nie są przypadkowe 
i każda z nich ma swoje zadanie oraz 
symbolikę wynikającą z tradycji. Łań-
cuchy są symbolem więzi rodzinnych, 
dzwoneczki wróżą dobrą nowinę, 
a ciastka i inne łakocie oznaczają radość. 
Gwiazda betlejemska wskazuje drogę do 
domu tym, którzy są daleko od niego, 

jabłka są symbolem zdrowia i urody, 
a orzechy dobrobytu i siły. Choinka jest 
zdobiona także świecami lub koloro-
wymi światełkami, co jest symbolem 
życia i nadziei.
Na świątecznej choince mogą pojawić 
się także własnoręcznie przygotowane 
ozdoby z papieru lub filcu, kolorowe 
łańcuchy i zawieszki czy suszone cy-
tryny i pomarańcze, które przepięknie 
pachną.
Najważniejsze jednak w całej ceremonii 
ubierania choinki jest wspólny czas, któ-
ry możemy poświęcić rodzinie. Cieszmy 
się tą magiczną chwilą wspólnie z naj-
bliższymi.

anna karcz

Coraz bliżej święta…
Czas świąt kojarzy nam się najczęściej z radością, miłością i spotkaniami rodzinnymi. Jest to doskonały 
moment na budowanie przynależności i więzi w rodzinie. Dzięki wzajemnemu dbaniu o siebie, poprzez 
wspólnie spędzone chwile, rozmowy z najbliższymi tworzymy silne, trwałe relacje, oparte na współpracy 
i szacunku. Prawidłowe relacje z dzieckiem i partnerem prowadzą do porozumienia i dobrej atmosfery 
domowej. Więź stworzona w ten sposób będzie szczera i prawdziwa.

W codziennym pośpiechu, w przygotowa-
niach świątecznych, warto zatrzymać się na 
chwilę i pamiętać o tym, co jest naprawdę 
ważne, na czym naprawdę nam zależy. 
Prezenty, nawet te najbardziej trafione, są 
często ulotne. Ubrania się znoszą, zabawki 
popsują, gadżety znudzą, a straconego 
czasu z najbliższymi nie jesteśmy w stanie 
nadrobić.

Uciekający sekundnik powoduje, że nie 
zawsze mamy czas na to, by się na chwi-

lę zatrzymać i posłuchać, co nam nasze 
dziecko chce powiedzieć, czym się chce 
podzielić. Z naszej perspektywy jest to 
często błahostka, która odrywa nas od 
naszych codziennych obowiązków. Może 
jednak warto przerwać to, co robimy, 
odłożyć to na trochę później. Z perspekty-
wy dziecka ta często dla nas mała sprawa 
jest dla niego ważna i istotna. Dziecko 
chce się podzielić swoim pomysłem, 
problemem, trudnością lub po prostu 
potrzebuje naszej bliskości i wysłucha-

nia. Nie ma przecież nic ważniejszego niż 
bliski, szczery kontakt z dzieckiem. Łatwo 
przegapić moment, kiedy to my będziemy 
chcieli rozmawiać, a nasze dziecko będzie 
już wolało rozmawiać z innymi lub spę-
dzać czas na telefonie.

To my, rodzice jesteśmy kapitanem statku 
o nazwie RODZINA i my kontrolujemy, co 
się na nim dzieje i jak układa się współpra-
ca całej załogi. Bycie z dzieckiem tu i teraz, 
zatrzymanie się na moment, spowoduje, 

że w naszych domach czas będzie biegł do 
miłości. 

LOVE literuje się T-I-M-E.

krzysztof  koj

Rodzinne podróże
Zimowe, długie wieczory, to dobry czas na… podróże! a święta to 
idealny moment na obdarowanie kogoś bezterminowym biletem do 
magicznych chwil. Jak? Jest na to bardzo łatwy sposób. Wydawać by 
się mogło, że to tylko kartka papieru z nadrukiem. a to aż fotografia!
Oglądanie zdjęć to idealny moment, aby 
na chwilę się zatrzymać i pomyśleć. Spędzić 
czas w gronie najbliższych, opowiadając hi-
storie inspirowane fotografią. Początkowo 
może nas rozbawić lub lekko zawstydzić 
nasz ówczesny ubiór, fryzura, inne osoby 
lub przedmioty ze zdjęcia. Jednak chwilę 
później przypomina nam się więcej szczegó-
łów, o których myśleliśmy, że bezpowrotnie 
przepadły. Może to emocje, które nam wów-
czas towarzyszyły? Dotyk ukochanej osoby? 
Zapach otoczenia? Być może przypomnimy 
sobie, co się stało wcześniej i jak doszło do 
tego zdjęcia? Co było później? Na czym 
nam wtedy zależało i o czym marzyliśmy? 
Poświęćmy chwilę osobie fotografa. Może 
pamiętamy, czyimi oczami właśnie patrzymy 
na swoje życie. Kim była dla nas ta osoba? 

Czy mamy z nią kontakt? Przyglądając się fo-
tografii i myślom pojawiającym się w naszej 
głowie, stwarzamy sobie idealną okazję do 
zastanowienia się, jaką drogę przeszliśmy 
od tego czasu. Czy zrealizowaliśmy jedno ze 
swoich marzeń, a może udały się wszystkie? 
Kim byliśmy wtedy, a kim jesteśmy teraz? 
Czy to, co widzimy na zdjęciu, miało wpływ 
na naszą aktualną sytuację? 
Pytań może być wiele i nie sposób ich 
wszystkich spisać. Tutaj liczą się odpowie-
dzi, będące symbolem naszego tu i teraz. 
Przeszłość jest tłem aktualnych wydarzeń. 
Nasza przeszłość to budulec naszego we-
wnętrznego świata – warto poświęcić jej 
parę chwil i być może warto zaskoczyć kogoś 
takim „biletem” pod choinką? 

Marta Partyk

Z rodziną najlepiej wychodzi się na… święta
Gdybyście mieli wybrać jeden film, którego nie może zabraknąć w święta, 
to jaki? Dla wielu, nawet dla całego pokolenia, byłby to pewnie „kevin sam 
w domu” – amerykańska komedia z 1990 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. 
ot, film, jakich wiele, zgrabna fabuła, piękne dekoracje, wdzięczny dzieciak. 
Dlaczego więc ten film, już 30-letni, jest 
nadal tak popularny? Myślę, że każdy na 
to pytanie ma inną odpowiedź. Mi jest bli-
ska postać matki, która, chcąc dotrzeć do 
syna, poruszy pół świata, irytujący brat jest 
wątkiem nieobcym dla mojej córki i wielu 

innych sióstr, dziwnego sąsiada ma chyba 
każdy. A przestępcy, podszywający się pod 
policjantów, wnuczka, panów z gazowni, to 
temat aktualny jak nigdy wcześniej. W święta 
Bożego Narodzenia, Wielkanoc, Walentynki, 
Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, dzień psa, 

kota, chomika i w wszystkie inne święta, po 
prostu większość z nas nie chce być sama. 
I nie ma znaczenia, z kogo składa się na-
sza rodzina. Czy to mąż, dzieci, rodzice, 
siostra ze szwagrem, zwariowana ciotka, 
czy może bezdzietny partner albo samot-
ny sąsiad. Czy to wspólnota przy parafii 
czy ekipa z fundacji działającej na rzecz 
LGBT, ważne jest jedno – spędźmy trochę 
czasu razem. W święta lub po świętach, 
ale razem. Zachwyćmy się prezentem od 

dziecka: szklaną kulą ze słoika z brokatem, 
chociaż wiemy, że brokat wchodzi wszędzie. 
Nie narzekajmy na kolejny szalik od męża, 
te super kolczyki kupimy sobie same po 
świętach. Jeżeli teściowa uważa, że robi 
lepsze śledzie od nas, niech robi, będziemy 
miały więcej czasu na inne rzeczy. 
Film „Kevin sam w domu” pokazuje jeszcze 
jedno. Nawet Paryż nie jest w stanie nas 
zachwycić, gdy nie ma z nami najbliższych.

aleksandra Łucka

Jesteśmy pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Myślimy, że wielu z was nas zna. W końcu jesteśmy w Gliwicach od 1961 roku. Poma-
gamy, wspieramy, diagnozujemy. W tym roku tworzymy nowy rozdział naszej historii w nowej siedzibie przy ul. Gierymskiego 1, a dzięki gościnności 
Miejskiego Serwisu Informacyjnego, raz w miesiącu spotykać się będziemy na jego łamach. Tutaj zapraszamy na porcję przemyśleń, refleksji, recenzji, 
a na stronę FB lub www.poradnia.gliwice.pl po bieżące informacje o naszych działaniach. Zapraszamy!!!

Zima, święta i my
 „Zimowa baśń trwa ciągle w nas…” śpiewali kiedyś trubadurzy. niech trwa dalej, mimo wszelkich przeciwności losu. 
niech grudzień niesie nam magię i ciepło w te zimowe dni. niech uwalnia marzenia, które zakwitają w sercach, niech 
spełnia życzenia i zapełnia prezentami wór św. Mikołaja. niech choinki rozbłysną światełkami i rozświetlą twarze dziecia-
kom. niech na niebie zaświeci nadzieją tajemnicza gwiazdka. niech na wigilijnym stole biały opłatek sprawi, by stało się 
serdecznie i pięknie, a niebo sypnie śnieżnym puchem i otuli nas srebrną zimową pierzynką. niech trwa zimowa magia…
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oGŁoSZenia
komunikaty

oferty pracy

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej  
– Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach,  

ul. królewskiej tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu postępowania prowadzo-

nego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 
(PZP) z 29 stycznia 2004 r. (t.j. DzU z 2019 r.,  

poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę fabrycznie nowych  
materiałów preizolowanych.

termin składania ofert: 2 grudnia 2020 r. do godz. 13.00
termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2020 r. o godz. 13.05

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 przetargów z publikacją  
ogłoszenia, organizowanych wg procedur określo-

nych Regulaminem PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

Pełna treść dostępna jest na www.pec.gliwice.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 Gliwice, pn.:

Dostawa materiałów budowlanych w podziale 
na 5 zadań.

termin składania ofert: 1 grudnia 2020 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2020 r. o godz. 10.00

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

Dostawę elementów odżużlacza typu oZ.
termin składania ofert: 26 listopada 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 26 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę farb i lakierów.
termin składania ofert: 27 listopada 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 27 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę materiałów izolacyjnych.
termin składania ofert: 30 listopada 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 30 listopada 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę odzieży ochronnej i roboczej  
i środków czystości.

termin składania ofert: 1 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę oleju opałowego i napędowego.
termin składania ofert: 2 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 2 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę pomp i części zamiennych do pomp 
produkcji Grundfos, Wilo, kSB.

termin składania ofert: 3 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Dostawę wyrobów hutniczych.
termin składania ofert: 4 grudnia 2020 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 4 grudnia 2020 r. o godz. 11.05

Budowę przyłącza sieci cieplnej budynku  
przy ulicy Przyszłości 52-62.

termin składania ofert: 1 grudnia 2020 r. do godz. 10.00
termin otwarcia ofert: 1 grudnia 2020 r. o godz. 10.05

nabór nr kD.210.33.2020.Gn-3

Urząd Miejski w Gliwicach,  
ul. Zwycięstwa 21,

 zatrudni pracownika na stanowisko 
urzędnicze w Wydziale Gospodarki  

nieruchomościami w pełnym wymiarze 
czasu pracy.

Pełna treść ogłoszenia dostęp-
na jest w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (na stronie bip.gli-
wice.eu) oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są 
informacje dotyczące:
• głównych obowiązków 

pracownika,
• wymagań niezbędnych, 
• wymaganych dokumentów 

i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,
• udziału w naborze osób 

z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Dokumenty aplikacyjne należy 
składać do 4 grudnia 2020 r.: 
• osobiście w biurze podaw-

czym Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach w godzinach 
pracy urzędu,

• za pośrednictwem poczty 
(decyduje data wpływu ofer-
ty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod 
warunkiem, że korespon-
dencja będzie opatrzona 
kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub za pośred-
nictwem platformy e-PUAP. 
Do korespondencji należy 
dołączyć skany wymaganych 
dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia 
przyjęcia dokumentów przez 
system e-PUAP. 

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

klienci Urzędu Miejskiego w Gliwicach większość opłat administracyjnych mogą regulować bez 
wychodzenia z domu. Dzięki systemowi e-Płatności Blue Media mają do dyspozycji szybkie płat-
ności (mtransfer, Pekao24 czy płacę z iPko), płatności online kartą płatniczą (ViSa, ViSa electron, 
MasterCard i Maestro) oraz Blik. 

Przez Internet można uiścić opłaty 
komunikacyjne (np. zarejestrowanie 
pojazdu czy wydanie prawa jazdy) 
i skarbowe (np. sporządzenie aktu 
małżeństwa albo pełnomocnictwa). 
Online można zapłacić także za udo-
stępnienie danych z ewidencji ludności 
czy wydanie zezwolenia na budowę. 

Opłaty dokonywane są za pośrednic-
twem formularza ogólnego dostępne-
go pod adresem gliwice.oplatyurzedo-
we.pl oraz w Wirtualnym Biurze 
obsługi UM, przy poszczególnych 
kartach usług (https://bip.gliwice.eu/
wirtualne-biuro-obslugi).

Zapłać online  
w Wirtualnym Biurze obsługi

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

SeSJa RaDY MiaSta GliWiCe
26 listopada 2020 r. o godz. 15.00 rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice  

w trybie zdalnym – z następującym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu sesji z 22 paź-

dziernika 2020 r.
4. Komunikaty.
5. Informacja o pracy Prezydenta Miasta 

Gliwice.
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-

łę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice (druk nr 
432).

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie budżetu Miasta Gliwice 
na 2020 rok (druk nr 433).

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej (druk nr 427).

9. Projekt uchwały w sprawie wyboru 
sposobu prowadzenia i formy wyko-
nywania zadań własnych gminy z za-
kresu gospodarki nieruchomościami 
(druk nr 426).

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za usuwanie pojazdów z dróg 
i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym (druk nr 429).

11. Projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie 
miasta Gliwice (druk nr 439).

12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia 
zgody na przyznanie bonifikaty od 
ustalonych Miejskiemu Zarządowi 
Usług Komunalnych w Gliwicach 
opłat rocznych z tytułu trwałego za-
rządu (druk nr 444).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i zawarcie umowy 
dzierżawy na czas nieoznaczony 
z dotychczasowym dzierżawcą nie-
ruchomości położonej w Gliwicach 
na południe od ulicy Piaskowej (druk 
nr 445).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia nowej 
i kolejnej umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony z wnioskodawcą nie-
ruchomości stanowiących własność 
Miasta Gliwice, położonych w Gli-
wicach przy ulicy Jana Kasprowicza 
(druk nr 446).

15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych dla Miasta Gliwice na rok 
2021 (druk nr 434).

16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii dla Miasta Gliwice na 
lata 2021–2025 (druk nr 435).

17. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie powołania Rady Senio-
rów Miasta Gliwice oraz nadania jej 
statutu (druk nr 436).

18. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie podwyższenia wysoko-
ści wynagrodzeń przysługujących 
rodzinom zastępczym zawodowym, 
rodzinom zastępczym zawodowym 
pełniącym funkcję pogotowia ro-
dzinnego oraz osobom prowadzącym 
rodzinny dom dziecka (druk nr 437).

19. Projekt uchwały w sprawie szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w dziennych domach pomo-
cy (druk nr 447).

20. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie usta-
lenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie miasta 
Gliwice (druk nr 438).

21. Projekt uchwały w sprawie obwiesz-
czenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie Sta-
tutu Żłobków Miejskich w Gliwicach 
(druk nr 425).

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie ustalenia zasad przyzna-
wania diet dla radnych oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnych 
(druk nr 443).

23. Projekt uchwały o zmianie uchwały 
w sprawie Statutu Miasta Gliwice 
(druk nr 440).

24. Projekt uchwały w sprawie stwierdze-
nia braku właściwości do rozpatrzenia 
petycji (druk nr 430).

25. Projekt uchwały w sprawie stwierdze-
nia braku właściwości do rozpatrzenia 
skargi na prezesa jednego z gliwickich 
stowarzyszeń (druk nr 431).

26. Projekty uchwał w sprawie rozpatrze-
nia petycji (druki nr 441, 442).

27. Sprawy różne i wolne wnioski zgłasza-
ne przez radnych.

28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak

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

http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.gliwice.eu
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ZaRZĄD BUDYnkÓW  
MieJSkiCH i toWaRZYStWo 

BUDoWniCtWa  
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko  
inspektora ds. technicznych

nr ref. 008/Pk/2020
Miejsce pracy: Gliwice

Do obowiązków będzie należało m.in.:
• przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na 

prace remontowe, w tym współudział przy wykonywaniu 
przedmiarów i obmiarów robót,

• sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do 
umów,

• zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bieżącą 
eksploatacją nieruchomości,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• współudział w opracowywaniu planu remontów gminnych 

nieruchomości,
• prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu 

Budowlanego,
• sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
• uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca 

współpraca z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych,
• sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpieczenio-

wych, potwierdzanie regresów i ich weryfikacja,
• odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych 

oraz sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, kart 
stanu technicznego lokali mieszkalnych.

Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjal-

ności budowlanej, 
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z ar-

kuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność zarządzania czasem, 
• mile widziane uprawnienia budowlane,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys za-
wodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem numeru 
referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko inspek-
tora ds. technicznych” w terminie do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez po-
dania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybra-
nymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-
bowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

ZaRZĄD BUDYnkÓW 
MieJSkiCH  

i toWarzYstWo  
BUDoWniCtWa  
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko  

inspektora ds. energetycznych
nr ref. 015/Pk/2020

Miejsce pracy: Gliwice
Zakres zadań:
• współudział przy rozliczeniach centralnego ogrze-

wania i ciepłej wody użytkowej,
• prowadzenie spraw związanych ze zmianami sys-

temów ogrzewania,
• zlecanie oraz opiniowanie dokumentacji projekto-

wych związanych ze zmianami systemów grzew-
czych,

• obsługa programu DOM-5 w zakresie kompetencji 
działu,

• uczestnictwo w komisjach i wizjach lokalnych dot. 
centralnego ogrzewania w zarządzanych zasobach,

• prowadzenie i kompletowanie dokumentacji według 
zakresu obowiązków.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności 

budowlanej, 
• co najmniej 2-letnie doświadczenie, mile widziane 

w branży energetycznej,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 

z arkuszami kalkulacyjnymi,
• umiejętność zarządzania czasem,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• wysokie umiejętności komunikacyjne oraz w pracy 

zespołowej,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura oso-

bista.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej po-

zycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl 
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „apli-
kacja na stanowisko inspektora ds. energetycznych” 
w terminie do 4 grudnia 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja  
2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz. 1000).”. 

ZaRZĄD BUDYnkÓW  
MieJSkiCH  

i toWarzYstWo 
BUDoWniCtWa 
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

kosztorysanta
nr ref. 012/Pk/2020

Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• analizowanie dokumentacji projektowej,
• zbieranie danych (technicznych, technolo-

gicznych, organizacyjnych), które nie zostały 
uwzględnione w dokumentacji, a mają wpływ 
na wysokość kosztów,

• ustalanie nakładów rzeczowych,
• sporządzanie opisu robót bezpośrednich w kolej-

ności technologicznej ich wykonania,
• określanie kosztów bezpośrednich oraz kosztów 

pośrednich inwestycji,
• kalkulowanie zysku.
Wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne 

o profilu budowlanym lub ekonomicznego,
• co najmniej 3-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie 

w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży zarządzania nieruchomo-

ściami,
• skrupulatność, dokładność, analityczny umysł,
• komunikatywność i samodzielność,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura 

osobista,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatko-

wym atutem.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wy-
magania, prosimy o przesłanie aplikacji (list mo-
tywacyjny i życiorys zawodowy) na adres: kadry@
zbmgliwice.pl z podaniem numeru referencyjnego 
i dopiskiem „aplikacja na stanowisko kosztorysanta” 
w terminie do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

ZaRZĄD BUDYnkÓW  
MieJSkiCH i toWaRZYStWo 

BUDoWniCtWa  
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko  

informatyka 
nr ref. 013/Pk/2020

Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• kompleksowe administrowanie rozwiązaniami systemu,
• tworzenie użytkowników oraz zarządzanie uprawnieniami 

na podstawie zgłoszeń z systemu,
• administrowanie, monitorowanie i rozwiązywanie incy-

dentów związanych z systemami uprawnień,
• administrowanie bazami danych,
• tworzenie rozwiązań umożliwiających pracę zdalną,
• administrowanie systemem zarządzania kopiami zapa-

sowymi,
• administrowanie siecią w zakresie funkcjonowania sys-

temu,
• tworzenie raportów, zestawień,
• zapewnienie wsparcia oraz kontakt z użytkownikami w za-

kresie obsługi systemu,
• zarządzanie bezpieczeństwem, w tym poufności danych 

osobowych,
• wspieranie użytkowników w bieżących problemach.
oczekiwania:
• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek 

informatyczny lub elektroniczny,
• wiedza informatyczna i minimum 2-letnie doświadczenie 

w administracji systemami IT,
• umiejętność szybkiego diagnozowania oraz rozwiązywania 

problemów,
• wysokie umiejętności komunikacyjne oraz praca zespo-

łowa,
• umiejętność budowania pozytywnych relacji z użytkow-

nikami,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista,
• posiadanie prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem nu-
meru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko 
informatyka” w terminie do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez po-
dania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybra-
nymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych oso-
bowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

ZaRZĄD BUDYnkÓW  
MieJSkiCH i toWaRZYStWo  

BUDoWniCtWa  
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko  
inspektora ds. technicznych

nr ref. 014/Pk/2020
Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
• wykonywanie wycen inwestorskich zlecanych dokumen-

tacji technicznych i robót budowlanych, 
• opracowywanie wniosków o zlecenie zamówienia do 

Działu Zamówień Publicznych na dokumentacje tech-
niczne oraz roboty budowlane,

• sporządzanie wniosków i wystąpień związanych z prowa-
dzonymi zadaniami, weryfikacja i odbiór dokumentacji 
wykonywanych przez firmy zewnętrzne, 

• uzgadnianie projektów dotyczących legalizacji i adaptacji 
pomieszczeń, 

• opiniowanie dokumentacji technicznych związanych 
z zarządzanymi zasobami, 

• udział w planowaniu remontów w zasobach gminnych,
• samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych,
• udział w rozstrzyganiu spraw interwencyjnych i skar-

gowych,
• prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych 

spraw.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne w specjalności bu-

dowlanej, 
• co najmniej 2-letnie doświadczenie,
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 

z arkuszami kalkulacyjnymi,
• znajomość branży budowlanej,
• umiejętność zarządzania czasem,
• mile widziane uprawnienia projektowe w branży ogól-

nobudowlanej lub instalacyjnej,
• przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
• profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na stanowisko 
inspektora ds. technicznych” w terminie do 4 grudnia 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DzU z 2018 r., poz. 1000).”.

ZaRZĄD BUDYnkÓW 
MieJSkiCH  

i toWarzYstWo 
BUDoWniCtWa  
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

pracownika ds. eksploatacyjnych 
nr ref. 009/Pk/2020

Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• ewidencjonowanie zasobów i prowadzenie do-

kumentacji,
• zakładanie i prowadzenie „teczki lokalu”,
• analizowanie i weryfikowanie rachunków za wodę 

i kanalizację, energię elektryczną i usługi,
• zakładanie „magistral” (główne liczniki wody) 

oraz ewidencjonowanie wodomierzy i kontrola 
ich legalizacji,

• kontrola wodomierzy głównych w budynkach oraz 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

• rozliczanie wody i kanalizacji w lokalach gminnych 
i wspólnotach mieszkaniowych,

• przygotowywanie dokumentacji do zawarcia umów 
dla wspólnot mieszkaniowych na dostarczanie 
wody i odprowadzanie ścieków,

• zgłaszanie usterek budynku do działu technicznego.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, 

mile widziane w branży zarządzania nieruchomo-
ściami,

• wysoka kultura osobista, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• biegła znajomość pakietu MS Office (w tym zna-

jomość MS Excel), 
• sumienność, pracowitość i kreatywność,
• odporność na stres,
• orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodat-

kowym atutem.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl 
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „apli-
kacja na stanowisko ds. eksploatacyjnych” w terminie 
do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru 
bez podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  
z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2018 r., poz. 1000).”.

ZaRZĄD BUDYnkÓW 
MieJSkiCH  

i toWarzYstWo  
BUDoWniCtWa  
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

pracownika ds. księgowo-windykacyjnych 
nr ref. 010/Pk/2020)

Miejsce pracy: Gliwice
Do obowiązków będzie należało m.in.:
• prowadzenie kont analitycznych lokali,
• ewidencjonowanie czynszów: gmina, Skarb Państwa, 

samoistny posiadacz,
• analiza wpłat i stanów zadłużenia,
• windykacja należności czynszowych,
• zakładanie spraw w module windykacyjnym i ich 

uzupełnianie,
• przeprowadzanie wizji i wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie ugód wraz z ich monitorowaniem,
• kierowanie do najemców wypowiedzeń umów najmu 

w związku z występującymi zaległościami,
• przygotowywanie dokumentacji dla radców prawnych,
• kierowanie wniosków do gminy o udostępnienie da-

nych z ewidencji ludności,
• dokonywanie przeksięgowań zaległości na konto spraw 

zasądzonych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie ekonomiczne lub pokrewne, 

mile widziane wyższe,
• przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe, mile 

widziane w branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania 

wniosków, 
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy 

z arkuszami kalkulacyjnymi,
• odporność na stres.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji 

na rynku. 
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, 
prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i życiorys 
zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl  z podaniem 
numeru referencyjnego i dopiskiem „aplikacja na sta-
nowisko ds. księgowo-windykacyjnych” w terminie do  
27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wy-
branymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-
wartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja  
2018 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., 
poz. 1000).”.

ZaRZĄD BUDYnkÓW 
MieJSkiCH  

i toWarzYstWo  
BUDoWniCtWa  
SPoŁeCZneGo  

Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na stanowisko

pracownika ds. wspólnot mieszkaniowych  
w pełnym wymiarze czasu pracy

nr ref. 011/Pk/2020
opis stanowiska:
• prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,
• prowadzenie czynności formalno-prawnych zwią-

zanych z założeniem wspólnoty mieszkaniowej, po 
wyodrębnienie pierwszego lokalu w budynku,

• prowadzenie bieżących spraw wspólnot mieszka-
niowych,

• współudział w przygotowywaniu zebrań wspólnot 
mieszkaniowych, m.in. tworzenie uchwał, prawidło-
we powiadamianie właścicieli o terminach zebrań, 

• współudział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
• wprowadzanie danych do modułów obsługujących 

wspólnoty mieszkaniowe, umożliwiających prawi-
dłowe rozliczanie właścicieli lokali,

• weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
• przygotowywanie umów dla wspólnot mieszkanio-

wych dot. części wspólnych.
Wymagania:
• wykształcenie średnie, mile widziane wyższe,
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe, mi-

le widziane w branży zarządzania nieruchomościami,
• umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania 

wniosków, 
• wysoka kultura osobista,
• łatwość nawiązywania kontaktów, 
• umiejętność negocjacji i rozmów z klientami, 
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
• znajomość pakietu MS Office (w tym znajomość 

MS Excel), 
• odporność na stres.
oferujemy:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej po-

zycji na rynku.
Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wyma-
gania, prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny 
i życiorys zawodowy) na adres: kadry@zbmgliwice.pl 
z podaniem numeru referencyjnego i dopiskiem „apli-
kacja na stanowisko ds. eksploatacyjnych” w terminie 
do 27 listopada 2020 r.
Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez 
podania przyczyny.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko 
z wybranymi kandydatami.
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU z 2018 r., poz. 
1000).”.
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oGŁoSZenia
oferty pracy

komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława śmiałego 2a, 

44-121 Gliwice,  
ogłasza nabór do pracy na wolne  

stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Gliwicach.
1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa 
polskiego,

b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw 

publicznych,
d) posiadanie co najmniej wy-

kształcenia średniego,
e) cieszenie się nienaganną 

opinią,
f) sprawność pod względem 

fizycznym i psychicznym,
g) brak skazania prawomoc-

nym wyrokiem sądu za ści-
gane z oskarżenia publicz-
nego i umyślnie popełnione 
przestępstwo lub przestęp-
stwo skarbowe,

h) uregulowany stosunek do 
służby wojskowej.

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282),

• ustawa z 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu dro-
gowym (t.j. DzU z 2020 r., 
poz.110 z późn. zm.),

• ustawa z 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych 
(DzU z 2019 r., poz. 1795); 

b) umiejętność sztuk walki 
potwierdzona właściwym 
dyplomem;

c) ukończone szkolenie pod-
stawowe dla strażników 
miejskich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi 

komputera;
f) dobra znajomość topografii 

miasta Gliwice.
3. Predyspozycje osobowościowe 

oraz umiejętności interperso-
nalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespo-

le,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.

4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń.

Uwaga!
Dokumenty, o których mowa 
w podpunkcie b i c dostępne 
są do pobrania w ogłoszeniu 

zamieszczonym na stronie 
internetowej http://sm.bip.

gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 
5. Zakres zadań wykonywanych 

na stanowisku:
a) ochrona spokoju i porządku 

w miejscach publicznych,
b) podejmowanie i inicjowa-

nie działań zmierzających do 
zapewnienia ładu i porząd-
ku publicznego na terenie 
miasta Gliwice,

c) udział w interwencjach 
i kontrolach zlecanych przez 
dyżurnego Straży Miejskiej 
w Gliwicach,

d) podejmowanie działań ma-
jących na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz współdzia-
łanie w tym celu z innymi 
służbami, instytucjami i or-
ganizacjami,

e) udział w zabezpieczeniach 
i akcjach,

f) zabezpieczenie miejsca 
przestępstwa, katastrofy 
lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsc za-
grożonych takim zdarzeniem 
przed dostępem osób po-
stronnych lub zniszcze-
niem śladów i dowodów, 
do momentu przybycia 
właściwych służb, a także 
ustalenie, w miarę możli-
wości, świadków zdarze- 
nia,

g) ochrona obiektów komunal-
nych i urządzeń użyteczności 
publicznej.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca przy zmiennych wa-

runkach atmosferycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwi-

ce,
d) równoważny system czasu 

pracy w 4-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym,

e) pierwsza umowa o pracę na 
czas określony lub nieokre-
ślony.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jedno-
stce
Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprze-
dzającym datę publikacji niniej-
szego ogłoszenia wyniósł: 1%.

8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko prze-

widziane dla pracownika 
realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne do 
doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandyda-
ta wyłonionego do zatrud-
nienia w wyniku naboru;

c) proponowane warunki za-
trudnienia: wynagrodzenie 
zasadnicze, dodatek stażo-
wy, nagrody motywacyjne 
oraz nagrody za szczególne 
osiągnięcia;

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klima-

tyzowanych pomieszcze-
niach,

• finansowanie dodatko-
wych uprawnień (po-
jazdy uprzywilejowane, 
użytkowanie urządzeń 
przeznaczonych do obez-
władniania energią elek-
tryczną (TASER),

• możliwość korzystania 
z własnej siłowni oraz hali 
sportowej, 

• umożliwienie udziału 
w cotygodniowym szko-
leniu w zakresie technik 
interwencji i samoobro-
ny, w tym użycia środków 
przymusu bezpośredniego 
(w tym urządzeń TASER), 

• systematyczne szkolenie 
z udzielania pierwszej 
pomocy, 

• praca w młodym i dyna-
micznie rozwijającym się 
zespole, 

• kadra kierownicza nasta-
wiona na rozwój pracow-
ników,

• szeroki wachlarz szkoleń 
wewnętrznych;

e) planowany termin zatrud-
nienia: grudzień 2020 r.

9. termin i miejsce składania do-
kumentów

Osoby zainteresowane powinny 
wysłać komplet własnoręcznie 
podpisanych dokumentów do 
siedziby Straży Miejskiej w Gli-
wicach za pośrednictwem pocz-
ty w terminie do 27 listopada  
2020 r. do godz. 13.00 na adres:

Straż Miejska w Gliwicach,
Wydział  

organizacyjno-Finansowy,
ul. Bolesława śmiałego 2a,  

44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie: 

„kandydat na stanowisko 
urzędnicze w Straży Miejskiej 

w Gliwicach” albo drogą 
elektroniczną na adres e-mail: 

nabor@smgliwice.pl.
Dokumenty uznane będą za zło-
żone w terminie, jeżeli wpłyną na 
ww. adres do 27 listopada 2020 r. 
do godz. 13.00.
W przypadku złożenia dokumen-
tów drogą elektroniczną, należy 
przesłać fotokopię podpisanych 
dokumentów, następnie otrzyma-
cie Państwo numer referencyjny.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne, określone 
w ogłoszeniu, zostanie opubliko-
wany na stronie internetowej 
www.smgliwice.pl w zakładce 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów referen-
cyjnych nastąpi do 27 listopada 
2020 r.
10. inne informacje: 

a) selekcja kandydatów prze-
prowadzona zostanie tyl-
ko na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys, 
kwestionariusz powinny 
być własnoręcznie podpi-
sane,

c) planowany termin rozmo-
wy kwalifikacyjnej oraz 
wykaz numerów referen-
cyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania 
niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opu-
blikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwi-
cach,

d) wszystkie dokumenty 
zawarte w ofercie nale-
ży sporządzić w języku 
polskim w formie umoż-
liwiającej ich odczytanie. 
Dokumenty sporządzone 
w języku obcym powinny 
zostać złożone wraz z tłu-
maczeniem,

e) dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nu-
merem telefonu 32/338- 
-19-74 lub poprzez e-mail:  
sm@sm.gliwice.eu.

komendant Straży Miejskiej  
w Gliwicach, ul. Bolesława  

śmiałego 2a, 44-121 Gliwice,
ogłasza nabór do pracy na wolne 

stanowisko urzędnicze  
w Straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, 
b) 2 lata stażu pracy,
c) posiadanie pełnej zdol- 

ności do czynności praw- 
nych,

d) posiadanie obywatel-
stwa polskiego,

e) korzystanie z pełni praw 
publicznych,

f) cieszenie się nienaganną 
opinią,

d) brak skazania prawo-
mocnym wyrokiem sądu 
za ścigane z oskarżenia 
publicznego i umyślnie 
popełnione przestęp-
stwo lub przestępstwo 
skarbowe.

2. Wymagania, które będą 
dodatkowym atutem:
a) znajomość przepisów:

• ustawa z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach 
samorządowych (DzU 
z 2019 r., poz. 1282 
z późn. zm.),

• ustawa z 4 kwietnia 
2019 r. o finansach 
publicznych, 

• (DzU z 2019 r., poz. 869 
z późn. zm.),

• ustawa z 30 stycznia 
2018 r. o rachunko-
wości (DzU z 2019 r., 
poz. 351 z późn.zm.);

b) dobra znajomość kom-
putera.

3. Predyspozycje osobowo-
ściowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
a) umiejętność sprawnej 

i efektywnej organizacji 
pracy,

b) umiejętność pracy w sy-
tuacjach stresujących,

c) komunikatywność,
d) dyspozycyjność,
e) odpowiedzialność.

4. Wymagane dokumenty:
a) kwestionariusz osobo-

wy,
b) formularze oświadczeń,
c) życiorys zawodowy CV.

Uwaga!
Dokumenty, o których 

mowa w podpunkcie a i b 
dostępne są do pobrania 

w ogłoszeniu  
zamieszczonym na stronie 

internetowej http://sm.bip.
gliwice.eu/ogloszenia/

nabory.

5. Zakres zadań wykonywa-
nych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw 

oraz sporządzanie do-
kumentacji w zakresie 
zawierania umów cywil-
no-prawnych,

b) prowadzenie ewidencji 
zaangażowania wydat-
ków oraz dochodów 
budżetowych,

c) prowadzenie ewidencji 
wykorzystania planu 
wydatków budżetowych 
w ujęciu budżetu zada-
niowego,

d) dekretowanie i wpro-
wadzanie dokumentów 
księgowych do progra-
mu finansowo-księgo-
wego, 

e) sporządzanie sprawoz-
dań budżetowych oraz 
pozostałych sprawozdań 
opisowych w zakresie 
wydatków, dochodów 
budżetowych, Zakłado-
wego Funduszu Świad-
czeń Socjalnych,

f) przygotowanie analiz 
oraz rozliczeń finanso-
wych,

g) prowadzenie analitycz-
nej ewidencji dochodów 
budżetowych w zakresie 
rozliczeń należności,

h) rozliczanie należności 
budżetowych w zakresie 
zajęć komorniczych,

i) prowadzenie ewidencji 
w rejestrach sprzeda-
ży i zakupu w zakresie 
rozliczeń podatku od 
towarów i usług oraz 
sporządzanie deklaracji 
VAT,

j) prowadzenie księgowo-
ści kasy zapomogowo
-pożyczkowej pracow-
ników Straży Miejskiej 
w Gliwicach (przygoto-
wywanie przelewów).

6. Warunki pracy: 
a) praca w biurze przy 

monitorze ekranowym 
powyżej połowy dobo-
wego wymiaru czasu 
pracy,

b) miejsce pracy: budynek 
Straży Miejskiej w Gliwi-
cach,

c) praca pod presją czasu,

d) tryb pracy: 8 godzin 
dziennie w równoważ-
nym systemie czasu 
pracy w 4-miesięcznym 
okresie rozliczeniowym,

e) umowa o pracę zgodnie 
z art. 16 ustawy o pra-
cownikach samorzą-
dowych z 21 listopada 
2008 r. 

7. Wskaźnik zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych 
w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Straży 
Miejskiej w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę publi-
kacji niniejszego ogłoszenia 
wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:

a) docelowe stanowisko 
przewidziane dla pra-
cownika realizującego 
wyżej opisany zakres 
zadań to specjalista,

b) zatrudnienie nastąpi na 
stanowisko adekwatne 
do doświadczenia i kwa-
lifikacji posiadanych 
przez kandydata wyło-
nionego do zatrudnienia 
w wyniku naboru,

c) dodatkowe atuty: możli-
wość korzystania z wła-
snej siłowni,

d) planowany termin zatrud- 
nienia: styczeń 2021 r.

9. termin i miejsce składania 
dokumentów

Osoby zainteresowane po-
winny dostarczyć komplet 
własnoręcznie podpisanych 
dokumentów do siedziby 
Straży Miejskiej w Gliwicach 
lub przesłać je za pośrednic-
twem poczty w terminie do 
11 grudnia 2020 r. do godz. 
13.00 na adres:
Straż Miejska w Gliwicach,

Wydział  
organizacyjno-Finansowy,
ul. Bolesława śmiałego 2a, 

44-121 Gliwice,
z dopiskiem na kopercie:

„kandydat na stanowisko 
urzędnicze w Straży 

Miejskiej w Gliwicach” 
albo drogą elektroniczną na 

adres e-mail:  
nabor@smgliwice.pl.

Dokumenty uznane będą za 
złożone w terminie, jeżeli 
wpłyną na ww. adres do 
11 grudnia 2020 r. do godz. 
13.00.
W przypadku złożenia doku-
mentów drogą elektroniczną 
należy podpisać dokumenty 
i wykonać ich fotokopie. Pra-
cownik Wydziału Organizacyj-
no-Finansowego będzie się 
kontaktował w celu przeka-
zania numeru referencyjnego.
Oświadczenia, życiorys i kwe-
stionariusz powinny być wła-
snoręcznie podpisane.
Wszystkie dokumenty za-
warte w ofercie należy spo-
rządzić w języku polskim 
w formie umożliwiającej 
ich odczytanie. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Wykaz numerów referen-
cyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania 
konieczne określone w ogło-
szeniu zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej  
www.smgliwice.pl zakładka 
BIP – NABORY.
Publikacja numerów re-
ferencyjnych nastąpi do  
30 grudnia 2020 r.
10. inne informacje: 

a) selekcja kandydatów 
przeprowadzona zo-
stanie tylko na pod- 
stawie rozmowy kwa-
lifikacyjnej,

b) planowany termin roz-
mowy kwalifikacyjnej 
oraz wykaz numerów 
referencyjnych ofert 
kandydatów spełnia-
jących wymagania 
niezbędne w ogłosze-
niu o naborze zostaną 
opublikowane w Biu-
letynie Informacji 
Publicznej oraz na 
stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gli-
wicach.

c) dodatkowe informa-
cje można uzyskać 
pod numerem tele-
fonu 32/338-19-74 
lub poprzez e-mail:  
sm@sm.gliwice.eu.

numer naboru: ZSBC/04/10/2020

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach,  
ul. Bojkowska 16,

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze  
zastępcy głównego księgowego w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Zatrudnienie planowane jest od 1 stycznia 2021 r.
Do głównych obowiązków pracownika będzie 
należało:
• zastępowanie głównego księgowego szkoły, 

w szczególności w ramach wykonywania prac 
związanych z obsługą szkoły, jako podatnika 
podatku od towarów i usług VAT w ramach 
centralizacji VAT Miasta Gliwice, 

• dysponowanie środkami finansowymi na ra-
chunkach bankowych szkoły, zgodnie z obo-
wiązującym prawem oraz planem finansowym 
jednostki,

• kompleksowa obsługa szkoły w zakresie pro-
wadzenia rachuby płac pracowników jednostki 
oraz osób zatrudnionych na umowy cywilno
-prawne, 

• realizacja obowiązków w imieniu pracodawcy 
wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON i PPK,

• udział w tworzeniu planów finansowych, spra-
wozdań budżetowych i finansowych szkoły.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, tj.: ukończone ekono-

miczne jednolite studia magisterskie, eko-
nomiczne wyższe studia zawodowe, uzupeł-
niające ekonomiczne studia magisterskie lub 
ekonomiczne studia podyplomowe (posiadanie 
wymaganego wykształcenia należy udokumen-
tować kserokopią dyplomu) oraz posiadanie, 
co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

• spełnienie warunków określonych w art. 6  
ust. 1, 3 i 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych (t.j. DzU z 2019 r., 
poz. 1282) – w tym min. obywatelstwo polskie, 
posiadanie pełnej zdolności do czynności praw-
nych, korzystanie z pełni praw publicznych, 
nieposzlakowana opinia,

• niekaralność za przestępstwa przeciwko mie-
niu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 
przeciwko działalności instytucji państwowej 
oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wia-
rygodności dokumentów lub za przestępstwo 
skarbowe,

• znajomość przepisów: ustawy z 29 września 
1994 r. o rachunkowości, ustawy z 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy  
z 13 listopada 2003 r. o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego, ustawy  
z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz 
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  
z 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, pań-
stwowych funduszy celowych oraz państwo-
wych jednostek budżetowych mających siedzi-
bę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na 
proponowanym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość zasad księgowości budżetowej, 

planu kont i klasyfikacji budżetowej,
• znajomość zasad gospodarki finansowej jed-

nostki budżetowej i dyscypliny finansów pu-
blicznych,

• znajomość przepisów prawa koniecznych do 
prawidłowego wykonywania obowiązków 
związanych z prowadzeniem rachuby płac 
samorządowej jednostki oświatowej, 

• umiejętność sporządzania analiz danych sta-
tystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, 
planów w oparciu o materiały źródłowe i prze-
widywane założenia.

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności 
interpersonalne:
• wysoka kultura osobista, komunikatywność, 

umiejętność organizowania pracy własnej 
i współpracy w zespole, umiejętność pracy 
w sytuacjach kryzysowych.

informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca jednozmianowa w budynku szkoły, w Gli-

wicach przy ul. Bojkowskiej 16, w zależności 

od potrzeb istnieje konieczność wyjścia lub 
wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

• praca wymagająca kontaktu z zatrudnionymi 
pracownikami szkoły, uczniami oraz interesan-
tami z zewnątrz,

• praca o charakterze biurowym, wymagająca 
wymuszonej pozycji ciała,

• praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń 
biurowych, praca przy monitorze powyżej po-
łowy dobowej normy czasu pracy,

• praca w stresie, z koniecznością podejmowania 
działań i decyzji pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• list motywacyjny ze wskazaniem numeru 

naboru,
• życiorys zawodowy (CV),
• kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się 

o zatrudnienie (opublikowany w BIP pod treścią 
ogłoszenia w plikach do pobrania),

• formularz oświadczeń (opublikowany w BIP 
pod treścią ogłoszenia w plikach do pobrania),

• kserokopie dokumentów potwierdzających staż 
pracy i doświadczenie zawodowe (poświadczo-
ne przez kandydata za zgodność z oryginałem),

• kserokopie dokumentów potwierdzające 
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (po-
świadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem),

• inne dokumenty o posiadanych kwalifika-
cjach i umiejętnościach (oryginały lub kopie 
poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem),

• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia 
niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw pu-
blicznych i o niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie.

oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny 
być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą 
być sporządzone w języku polskim w formie 
umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wy-
dane w języku obcym powinny być złożone wraz 
z tłumaczeniem.
Dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcz-
nie podpisane oraz opatrzone klauzulą „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla realiza-
cji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. DzU 
z 2019 r., poz. 1282)”.
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamknię-
tej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko 
zastępcy głównego księgowego – numer naboru: 
ZSBC/04/10/2020” do 30 listopada 2020 r. do 
godz. 15.00:
• w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlano- 

-Ceramicznych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16 
(pokój 135),

• za pośrednictwem operatora pocztowe-
go (decyduje data wpływu oferty do ZSB-C 
w Gliwicach).

Dokumenty, które wpłyną do ZSB-C w Gliwicach 
po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
32/232-03-74.
Złożone oferty nie będą odsyłane, nieodebrane 
oferty po 3 miesiącach od dnia naboru zostaną 
zniszczone.
Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyj-
nej: 2 grudnia 2020 r. Kandydaci, którzy spełnili 
wymagania formalne i zostali zakwalifikowani do 
rozmowy, zostaną powiadomieni telefonicznie 
o godzinie spotkania.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepi-
sów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł 
mniej niż 6%.

 

● asystentka stomatologiczna 
wykształcenie średnie kierunkowe; praca 
z lekarzem dentystą, przygotowanie gabi-
netu, sterylizacja narzędzi; dwie zmiany; 
3/4 etatu; miejsce pracy: Gliwice;

● asystentka zarządu 
wykształcenie średnie; zaawansowana zna-
jomość języka angielskiego; doświadczenie 
na podobnym stanowisku min. 1 rok; zakres 
obowiązków: wyjazdy służbowe; dbałość 
o dobre imię i prestiż firmy; rzetelne i efek-
tywne wykonywanie obowiązków; bieżące 
informowanie przełożonego o stanie prowa-
dzonych spraw; ścisłe i terminowe rozlicza-
nie się z powierzonych zadań; współpraca 
z innymi działami; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● księgowa 
wykształcenie średnie kierunkowe; znajo-
mość pakietu MS Office; znajomość progra-

mu księgowego SYMFONIA; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik/elektromechanik   
    silników elektrycznych 

wykształcenie zawodowe; chęć rozwoju 
i zdobywania nowych umiejętności; pre-
ferowane doświadczenie 3-4 lata na sta-
nowisku mechanika/elektromechanika 
maszyn i urządzeń elektrycznych – silników 
elektrycznych; zakres obowiązków: remonty 
silników elektrycznych, w tym: demontaż 
części urządzeń oraz maszyn elektrycznych 
(silników elektrycznych), rozbieranie silników 
elektrycznych, wymiana łożysk, wymiana 
uszczelnień, precyzyjne składanie wyremon-
towanych silników elektrycznych, inne prace 
wchodzące w zakres zadań mechanika; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● pomocnik brukarza 
wykształcenie zawodowe; doświadczenie 
zawodowe; brak nałogów; miejsce pracy: 
Gliwice i okolice.

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane w ofercie,  
proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w PUP Gliwice,  

pl. inwalidów Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-93.

Powiatowy Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 19 listopada 2020 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące stanowiska:

http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-strazach-gminnych/?on=21.11.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-sierpnia-1997-r-o-strazach-gminnych/?on=21.11.2016
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://www.smgliwice.pl/
https://www.smgliwice.pl/
https://gliwice.praca.gov.pl/
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oGŁoSZenia
nieruchomości

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (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 ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

lokali przeznaczonych do sprzedaży na rzecz  
najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr 517/2020, 572/2020 do 3 grudnia 2020 r.,
• nr 530/2020, 553–557/2020, 560/2020, 566/2020  

do 8 grudnia 2020 r.;
lokali przeznaczonych do zbycia w trybie  
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz oddania 
w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do 
korzystania z garażu:
• nr 565/2020 do 8 grudnia 2020 r.;
lokali przeznaczonych do wydzierżawienia:
• nr 457/2020, 460–461/2020 do 1 grudnia 2020 r.,
• nr 432/2020 do 3 grudnia 2020 r.,
• nr 436/2020, 523/2020 do 4 grudnia 2020 r.;
lokali przeznaczonych do wynajęcia:
• nr 547/2020 do 8 grudnia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

oGŁoSZenie  
o SPRZeDażY  

nieRUCHoMośCi
Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą  
w Gliwicach, ul. Rybnicka 47,

ogłasza publiczny przetarg pisemny,  
który odbędzie się 30 listopada 2020 r.  

w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 27, na sprzedaż 
następującej nieruchomości:

lp. Rodzaj 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza

Wysokość 
wadium

1.

Prawo własności 
nieruchomości 
gruntowej, 
niezabudowanej, 
położonej  
w Gliwicach  
przy ul. Zamkowej, 
obręb Łabędzkie 
Pola, działka  
gruntu nr 56/4,  
o powierzchni 
0,2832 ha, 
objęta księgą 
wieczystą KW nr 
GL1G/00122221/3, 
prowadzona przez 
Sąd Rejonowy  
w Gliwicach.

121 600,00 zł 1200,00 zł

oferty pisemne (w zamkniętych kopertach) oznakowane: 
„Oferta na zakup nieruchomości położonej  w Gliwicach 
przy ul. Zamkowej, obręb Łabędzkie Pola, działka gruntu nr 
56/4”, należy złożyć do 30 listopada 2020 r. do godz. 9.00 na 
adres: PWik Sp. z o.o. przy ul. Rybnickiej 47, Biuro obsługi 
klienta, parter.
Wszystkie dostępne materiały i warunki dotyczące sprzedaży 
ww. nieruchomości oraz „Regulamin sprzedaży środków 
trwałych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Gliwicach” dostępne są na stronie internetowej pod 
adresem: http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srod-
kow_trwalych.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 ze zmianami)

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze budynku przy  
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie informacji Pu-
blicznej (BiP) Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
(zdm.bip.gliwice.eu) został podany do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające nieruchomości 
przeznaczone do dzierżawy, stanowiące własność 
Gminy Gliwice:

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 ze zmianami)

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach informuje,

że w siedzibie Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach, na parterze budynku przy 
ul. Płowieckiej 31 oraz w Biuletynie informa-
cji Publicznej (BiP) Zarządu Dróg Miejskich  
w Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu) zostały podane 
do publicznej wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do użyczenia, sta-
nowiące własność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/41/2020 do 8 grudnia 2020 r.,
• nr ZDM/42/2020 do 8 grudnia 2020 r.

• nr ZDM/44/2020 do 9 grudnia 2020 r.,
• nr ZDM/45/2020 do 9 grudnia 2020 r.,
• nr ZDM/46/2020 do 9 grudnia 2020 r.,
• nr ZDM/47/2020 do 9 grudnia 2020 r.

nr naboru: ZDM.110.1.20.2020 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
do Referatu planowania i inwestycji drogowych  

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

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

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

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac 
budowlanych z przyjętym przez 
inwestora harmonogramem, za-
twierdzenie harmonogramów prac 
budowlanych.

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

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

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

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

8. Współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i referata-
mi Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

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

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

1.3. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo 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: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych, Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego, Rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.

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 o warunkach pracy na da-
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 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie  

http://zdm.bip.gliwice.eu/  
w zakładce naBoRY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 11 grudnia 2020 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 tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje 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. Do-
datkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. Osta-
teczna data i godzina testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej  
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY 
wraz z wykazem numerów referencyj-
nych ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone w ogło-
szeniu. Publikacja wykazu numerów 
referencyjnych nastąpi do 14 grudnia 
2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifika-
cyjnej: 16 grudnia 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
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 wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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.

nr naboru: ZDM.110.1.21.2020

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  
do Referatu planowania i inwestycji drogowych  

oraz ewidencji dróg w pełnym wymiarze czasu pracy.
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji 

dróg publicznych i niepublicznych 
dla poszczególnych kategorii dróg 
i ulic.

2. Przygotowywanie i udostępnianie, 
na wniosek stron, informacji na te-
mat sieci drogowej.

3. Prowadzenie procedury przeglądów 
stanu dróg dla potrzeb ewidencji.

4. Bieżące uzupełnianie i aktualizowa-
nie dokumentacji (książek) dróg.

5. Generowanie zestawień danych 
o sieci dróg publicznych dla nad-
rzędnych jednostek administracji 
drogowej, zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Infrastruktury  
z 16 lutego 2005 r. (DzU 2005  
nr 67, poz. 582).

6. Opiniowanie możliwości zaliczenia 
dróg do określonej kategorii.

7. Przygotowywanie projektów uchwał 
Rady Miejskiej w Gliwicach o zalicze-
niu/niezaliczeniu dróg do kategorii 
dróg publicznych i ustaleniu ich 
przebiegu.

8. Prowadzenie ewidencji majątku 
drogowego.

9. Prowadzenie ewidencji dróg publicz-
nych i wewnętrznych.

10. Nadzorowanie i koordynacja progra-
mów wspomagających zarządzanie 
drogami.

11. Załatwianie skarg i wniosków z za-
kresu prowadzonych spraw. 

12. Współpraca z innymi jednostkami 
i referatami Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

13. Prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z administrowaniem 
drogami publicznymi i wewnętrzny-
mi. 

14. Prowadzenie innych spraw z zakre-
su Referatu planowania i inwestycji 
drogowych oraz ewidencji dróg.

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: in-
żynieria lądowa, budownictwo lub 
inny kierunek techniczny (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. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych. Niekaralność za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe.

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

w zakresie prowadzenia ewidencji 
dróg publicznych, w szczególności 
książki drogi oraz oprogramowania 
wspomagającego obsługę sieci dro-
gowych. 

2.2. Znajomość zakresu działalności 
statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.3. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyj-
nych.

2.4. Znajomość ustaw: 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, Kodeks postępowania 
administracyjnego, Rozporządze-
nia w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, 
Rozporządzenie w sprawie sposobu 
numeracji ewidencji dróg publicz-
nych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru 
numerów nadanych drogom, obiek-
tom mostowym i tunelom.

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 o warunkach pracy na da-
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 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie  

http://zdm.bip.gliwice.eu/  
w zakładce naBoRY.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 11 grudnia 2020 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 tylko i wyłącznie nume-
rem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje 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. Do-
datkowe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu 32/300-86-33. Osta-
teczna data i godzina testu merytorycz-
nego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie 
opublikowana na stronie internetowej  
www.zdm.gliwice.pl w zakładce NABORY 
wraz z wykazem numerów referencyj-
nych ofert kandydatów spełniających 
wymagania konieczne określone w ogło-
szeniu. Publikacja wykazu numerów 
referencyjnych nastąpi do 14 grudnia 
2020 r.
Planowany termin rozmowy kwalifika-
cyjnej: 16 grudnia 2020 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani indywi-
dualnie o terminie testu merytorycznego 
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 wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

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.

oferty pracy

http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://bip.pwik.gliwice.pl/10033/Sprzedaz_srodkow_trwalych
http://www.pwik.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://zdm.bip.gliwice.eu/
http://www.zdm.gliwice.pl
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
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oGŁoSZenia

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta Gliwice, których organizatorem 

jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Ul. kRÓloWeJ JaDWiGi 2a, lokal nr 21,  
ii piętro, pow. 29,56 m2 + WC: 0,91 m2, 1 po-
kój, kuchnia, komórka, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 9.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 69 900,00 zł
Wadium: 7000,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Ul. SieMiŃSkieGo 27F, lokal nr 22, iV piętro  
– poddasze (oficyna), pow. 68,63 m2, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka z WC, przedpokój, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 136 300,00 zł
Wadium: 13 700,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 1 grudnia 2020 r. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godzi-
ny z minutami, prosimy kontaktować się do 26 listopada  
2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Ul. HlUBka 3B, lokal nr 7, ii piętro, pow. 
124,33 m2 + piwnica: 13,90 m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój, komórka, lo-
kal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 12.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 297 100,00 zł
Wadium: 29 800,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 2 grudnia 2020 r. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami, prosimy kontaktować się do 27 listopada 2020 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Ul. StYCZYŃSkieGo 55, lokal nr 6, ii piętro, 
pow. 64,38 m2, 2 pokoje, kuchnia,  łazien-

ka z WC, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 151 400,00 zł
Wadium: 15 200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 3 grudnia 2020 r. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godzi-
ny z minutami, prosimy kontaktować się do 30 listopada  
2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Ul. koZielSka 24, lokal nr 13, ii piętro, pow. 
78,12 m2 + piwnica: 5,44 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, komórka, 2 przedpokoje, dostęp do WC 
(pozostającego w częściach wspólnych nie-
ruchomości) odbywa się z klatki schodowej, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 182 100,00 zł
Wadium: 18 300,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 7 grudnia 2020 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować się do 2 grudnia 
2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

Ul. CHoRZoWSka 36, lokal nr 5, ii piętro, 
pow. 91,39 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, 
garderoba, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 12.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 193 600,00 zł
Wadium: 19 400,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 7 grudnia 2020 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować się do 2 grudnia 
2020 r. z ROM 6, ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

Ul. DolnYCH WaŁÓW 13, lokal niemieszkalny 
(gospodarczy) nr 5, iii piętro, pow. 56,02 m2 
+ piwnica: 7,17 m2, 5 pomieszczeń, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 200,00 zł
Wadium: 9600,00 zł
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Ul. kośCiUSZki 35, lokal nr iii, i piętro, pow. 
145,98 m2, 5 pomieszczeń, korytarz, 2 WC, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 10.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 369 400,00 zł
Wadium: 37 000,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 2 grudnia 2020 r. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godzi-
ny z minutami, prosimy kontaktować się do 27 listopada  
2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Ul. koZielSka 22a, lokal nr i, parter, pow. 
53,11 m2, 2 pomieszczenia, WC, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 14 grudnia 2020 r., godz. 11.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 128 400,00 zł
Wadium: 12 900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 1 grudnia 2020 r. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godzi-
ny z minutami, prosimy kontaktować się do 26 listopada  
2020 r. z ROM-1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 8 grudnia 2020 r.

Ul. noWY śWiat 2, lokal nr 7, iii piętro, pow. 
33,93 m2, 2 pomieszczenia, lokal do gene-
ralnego remontu (w lokalu brak instalacji 
wod.-kan.)
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 8.30
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 70 700,00 zł
Wadium: 7100,00 zł

termin udostępnienia lokalu: 8 grudnia 2020 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować się do 3 grudnia 
2020 r. z ROM 3, ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

Ul. DolnYCH WaŁÓW 19B, lokal nr i, parter 
(oficyna), pow. 28,77 m2, 3 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 9.15
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 54 900,00 zł
Wadium: 5500,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 9 grudnia 2020 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować się do 4 grudnia 
2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

Ul. CHUDoBY 5, lokal nr 18, iV piętro-podda-
sze (oficyna), pow. 31,08 m2, 3 pomieszczenia, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 58 300,00 zł
Wadium: 5900,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 8 grudnia 2020 r. W oglę-
dzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie  
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami, prosimy kontaktować się do 3 grudnia 
2020 r. z ROM 1, ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 r.

Ul. DUBoiS 6a, lokal nr 10, parter (oficyna), 
pow. 55,06 m2, 4 pomieszczenia, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., godz. 10.45
Miejsce przetargu: siedziba Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej przy placu Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, 
pokój nr 4)*
Cena wywoławcza nieruchomości: 101 200,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
termin udostępnienia lokalu: 7 grudnia 2020 r. W oględzi-
nach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby 
(bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny 
z minutami, prosimy kontaktować się do 2 grudnia 2020 r. 
z ROM 2 Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2020 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.
* 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.

nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości oznaczonej jako:
• zabudowana dz. nr 172/2, obręb Boj-

ków Wschód, zapisanej w kW nr Gl1G/ 
00038122/3, o powierzchni 0,0737 ha. 
Przedmiotowa działka położona jest w Gli-
wicach przy ul. Rolników 363a i stanowi 
własność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 7 grudnia 2020 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Ja-
sna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 207 700,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) działka 
nr 172/2, obręb Bojków Wschód, zwolniona jest z opodatkowania 
podatkiem VAT.
Wadium: 20 770,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako:
• dz. nr 204, obręb Czechowice Zachód, uży-

tek RiVb – grunty orne, o pow. 0,2966 ha, 
księga wieczysta nr Gl1G/00014972/2;

• dz. nr 205/1, obręb Czechowice Zachód, użytek 
B – tereny mieszkaniowe, o pow. 0,0966 ha, 
księga wieczysta nr Gl1G/00014972/2.

Łączna powierzchnia gruntu: 0,3932 ha. Działki 
położone w Gliwicach przy ul. toszeckiej 183, 
stanowiące własność Miasta Gliwice.
termin przetargu: 7 grudnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Ja-
sna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 374 500,00 zł,  
w tym: 
128 341,15 zł * (zw. z opodatkowania VAT, co stanowi 
34,27% ceny wywoławczej), 
246 158,85 zł ** (w tym 23% VAT, co stanowi 65,73% 
ceny wywoławczej).
*Sprzedaż zabudowanej działki nr 205/1, obręb Czechowice Za-
chód, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT zgodnie 
z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). 
**Sprzedaż niezabudowanej działki nr 204, obręb Czechowice 
Zachód, opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23% na 
podstawie ww. ustawy.
Wadium: 37 450,00 zł
termin wpłaty wadium: 2 grudnia 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa wła-
sności:
• lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego 

własność Skarbu Państwa, o powierzchni 
użytkowej 44,57 m2, wraz z przynależną 
piwnicą o powierzchni 3,35 m2, usytuowa-
nego w budynku przy ul. Chodkiewicza 
10 wraz z udziałem wynoszącym 248/10 
000 w częściach wspólnych budynku 
i w prawie własności gruntu, obejmującego 
działki geodezyjne nr: 662, 666, 667, 668, 
obręb Zatorze, objęte księgą wieczystą nr 
Gl1G/00031307/5, o łącznej powierzchni 
2206 m2.

termin przetargu: 8 grudnia 2020 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: sala nr 206 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31A
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieru-
chomości: 165 000 zł

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy 
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU 2020 r.,  
poz. 532 z późn. zm).
Wadium: 16 500 zł
termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa wła-
sności:
• lokalu mieszkalnego nr 10, stanowiącego 

własność Skarbu Państwa, o powierzchni 
użytkowej 43,92 m2, wraz z przynależną 
piwnicą o powierzchni 5,11 m2, usytuowa-
nego w budynku przy ul. Chodkiewicza 
10 wraz z udziałem wynoszącym 254/10 
000 w częściach wspólnych budynku 
i w prawie własności gruntu, obejmującego 
działki geodezyjne nr: 662, 666, 667, 668, 
obręb Zatorze, objęte księgą wieczystą nr 
Gl1G/00031307/5, o łącznej powierzchni 
2206 m2. 

termin przetargu: 8 grudnia 2020 r., godz. 14.00
Miejsce przetargu: sala nr 206 w siedzibie Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gli-
wicach przy ul. Jasnej 31A
Cena wywoławcza brutto za prawo własności nieru-
chomości: 166 000 zł
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. 
zm.) niniejsza transakcja zbycia podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Prawa i obowiązki właściciela lokalu regulują m.in. przepisy usta-
wy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. DzU z 2020 r.,  
poz. 532 z późn. zm).
Wadium: 16 600 zł
termin wpłaty wadium: 1 grudnia 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości: 
• dz. nr 920/9, obręb żerniki, o pow. 0,0787 ha, 

użytek: RiVa – grunty orne, zapisana w kW 
nr Gl1G/00033143/1, stanowiąca własność 
Miasta Gliwice, położona w rejonie ulic Łu-
kasiewicza/kadłubka w Gliwicach.

termin przetargu: 9 grudnia 2020 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Ja-
sna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 241 200,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem VAT 
zgodnie z  ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 25 000,00 zł
termin wpłaty wadium: 3 grudnia 2020 r.
-----------------------------------------------------------------------

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wła-
sności nieruchomości: 
• dz. nr 560, obręb Szobiszowice, o pow. 

0,0497 ha, kW nr Gl1G/00024024/4, uży-
tek B – tereny mieszkaniowe, położona przy  
ul. Myśliwskiej w Gliwicach.

termin przetargu: 21 grudnia 2020 r., o godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Ja-
sna 31A, sala nr 206*. 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 190 000,00 zł
Cena nieruchomości jest opodatkowana 23% podatkiem 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: 15 grudnia 2020 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: http://msip-mapa.um.gliwice.pl/portal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka nieruchomości / 
oferta nieruchomości. 

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412, 32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

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

WYCiĄG Z oGŁoSZenia o PRZetaRGU
Przedsiębiorstwo Zagospodarowania odpadów  

Sp. z o.o. w Gliwicach 
(zwana dalej „Spółką”)

ogłasza ii PRZetaRG UStnY nieoGRaniCZonY (aUkCJĘ) na sprzedaż prawa własności 
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 ulicy 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 przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Gli-
wicach nr IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 159 z 27 lipca 2011 r., poz. 3019), 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 3 535 000,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych).

* Cenę nabycia stanowi najwyższa cena (cena netto) osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.
iii. Przetarg (aukcja) rozpocznie się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.30, w auli w siedzibie Spółki, 44-100 Gliwice,  

ul. Zwycięstwa 36.
iV. Wysokość wadium wynosi 353 500,00 zł (trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset  złotych).
V. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej (PLN) na rachunek Spółki, prowadzony w Banku Spółdzielczym 

w Gliwicach, nr rachunku: 30 8457 0008 2008 0010 0055 0001, w terminie do 14 grudnia 2020 r.
Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz opublikowane wraz 

z Regulaminem przetargu (aukcji) na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.skladowiskogliwice.pl, 
w zakładce „o firmie” – „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: Przedsiębior-
stwo Zagospodarowania odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice.
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