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najlepsi piłkarze z całego świata zjadą do Gliwic, by wziąć 
udział w mistrzostwach świata w teqballu – nowej, dynamicz-
nie rozwijającej się dyscyplinie sportu, której ambasadorami 
są m.in. luis Figo, charles Puyol czy Ronaldinho. Wstęp na 
wydarzenie będzie bezpłatny.

W tym roku Barbórka w Arenie Gliwice zapowiada się dość nie-
typowo, co wcale nie znaczy, że słabo. Wręcz przeciwnie. Jeśli 
tradycyjne obchody święta górników to nie wasza bajka – mamy 
dla Was bardzo ciekawą propozycję. Przed nami kilkanaście go-
dzin muzyki techno z najwyższej półki, a głównym artystą eventu 
będzie legenda alternatywnej sceny muzycznej – Boris Brejcha.

Sobotniemu wy-
darzeniu bliżej 
do audiowizual-
nego show niż 
t r a d y c y j n e g o 
koncertu. O do-
znania uczest-
n ików zadba 
Follow The Step 
oraz wytwórnia 
Fckng Serious. 
Wraz z królem 
gatunku High-
-Tech Minimal 
zagrają artyści 
jego wytwórni: 
Ann Clue, Deniz 
Bul, Theydream, 
Moritz Hofba- 
uer – każdy z nich 
w  spec ja lnym 
wydaniu z prze-
dłużonym setem. Specjalnie na tę oka-
zję przestrzeń gliwickiej Areny zostanie 
zaadoptowana pod wyjątkowe efekty 
sceniczne – perfekcyjna gra techniki, 
świateł i nagłośnienia to już wizytówka 
niemieckiego artysty.

Grudzień wypełniliśmy atrakcjami po same 
brzegi. Przed nami Mistrzostwa Świata 
w Teqballu, koncert Nocnego Kochanka 
czy 65. gala KSW. Co jeszcze? Odwiedźcie 
arenagliwice.com i sprawdźcie sami!
 Klaudia Kras / Arena Gliwice

…tadeusz teodorowicz-todorowski, archi-
tekt. tak zdecydowali internauci w głosowa-
niu na portalu „nowin Gliwickich”.
Ławeczka stanie przy alei Przyjaźni. Będzie 
jej patronować osoba, która szczególnie 
zapisała się w historii Gliwic. W listopa-
dzie internauci wybierali w głosowaniu 
spośród kilkunastu kandydatur. Najwięcej 
głosów – 8712 – zdobył Tadeusz Teodo-
rowicz-Todorowski (1907–2001). Był 
architektem i wykładowcą akademickim. 
Współtworzył Wydział Architektury Poli-
techniki Śląskiej. W Gliwicach odpowiadał 

między innymi za odbudowę i przebudo-
wę spalonego hotelu Haus Oberschlesien 
– budynku, w którym obecnie mieści się 
Urząd Miejski w Gliwicach. Był także au-
torem projektu Wydziału Architektury 
przy ul. Akademickiej 7.

Akcja jest wspólną inicjatywą Miasta Gli-
wice, „Nowin Gliwickich” i Stowarzyszenia 
Przyjaciół Ziemi Gliwickiej.  (mm)

ARenA GliWice / Z MiAStA

Boris Brejcha na Barbórkę
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Mistrzostwa świata w Gliwicach – 
sportowe wydarzenie grudnia

Belgia, Czechy, Kamerun, Anglia, Francja – 
to tylko część krajów, z których zawodnicy 
zagrają w mistrzostwach świata w teqbal-
lu, które w dniach 8–11 grudnia zostaną 
rozegrane w Arenie Gliwice. 

Nowy, wymyślony na Węgrzech sport 
zaczyna podbijać sportowy świat. Dość 
powiedzieć, że ambasadorami tej dys-
cypliny są takie gwiazdy jak Luis Figo,  
Charles Puyol czy Ronaldinho, a z teqbal-
lowej infrastruktury korzystają federacje, 
kluby i akademie piłkarskie z różnych za-
kątków globu takie jak: Arsenal Londyn, 
Chelsea Londyn, FC Barcelona, Paris Saint-
-Germain oraz związki piłkarskie Belgii, 
Brazylii czy Chorwacji.

czym jest teqball?

Gra w teqball odbywa się na specjalnym 
stole, przypominającym ten do tenisa 
stołowego, ale o charakterystycznym wy-
gięciu. Dyscyplina bazuje na piłce nożnej 
i jest – jak twierdzą jej pomysłodawcy – 
niezwykle rozwijająca ruchowo i fizycznie. 
Zasady są bardzo proste. Grają dwaj gracze 
(lub 2-osobowe zespoły), a żeby zdobyć 
punkt należy nie dotykając piłki więcej niż 
3 razy przerzucić ją na połowę przeciwnika. 
Nie można dotykać piłki rękami ani dwa 
razy pod rząd odbić tą samą częścią ciała. 
Mecz wygrywa gracz (drużyna), która jako 
pierwsza zwycięży w 2 setach. Każdy set 
składa się z 12 punktów.

Docenione  
zawody krajowe
To nie pierwsze spotkanie z teqballem 
w gliwickiej Arenie – w październiku 
mieliśmy przyjemność gościć Konsula 
Generalnego Węgier w Krakowie, najważ-
niejszych przedstawicieli Międzynarodo-
wej Federacji Teqballu oraz spore grono 
naprawdę utalentowanych adeptów tego 
młodego sportu. Miała też wtedy miejsce 
ceremonia przekazania stołu, który ma 

przysłużyć się rozwojowi nowej dyscy-
pliny i zaszczepić w mieszkańcach Gliwic 
teqballowego bakcyla. Dobra organizacja 
zawodów krajowych spowodowała, że 
w grudniu w tym samym miejscu zoba-
czymy najlepszych zawodników świata 
w tym sporcie. Mecze rozgrywane będą 
w pięciu kategoriach – single i deble 
kobiet, single i deble mężczyzn, deble 
mieszane. Wstęp na wydarzenie będzie 
bezpłatny.   
 (Arena Gliwice)

Patronem  
„Ławeczki  
znanych  
gliwiczan”  
będzie…

mailto:kom%40um.gliwice.pl?subject=
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https://arenagliwice.com/
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5 grudnia im-
preza mikołajko-
wa rozpocznie 
się około godz. 

16.00. Na Rynku 
zjawią się wielkie, 

bajkowe maskotki. Będzie można 
spotkać się między innymi z bo-
haterami „Psiego Patrolu”. 
Zapowiedzią głównego punktu 
programu będą „Harce elfów 
św. Mikołaja” w cyrkowym sty-
lu. Wkrótce potem na Jarmarku 
pojawi się święty Mikołaj. Czy 
będzie miał wielki worek prezen-
tów? Sprawdźcie sami!

Tego dnia zapraszamy także do 
strefy warsztatów kreatyw-

nych. Będziemy tworzyć choinki 
świąteczne, ale nie takie zwy-
czajne: użyjemy do nich piórek 
i sznurków. Będziemy też malo-
wać ozdoby z drewna i tworzyć 
stroiki świąteczne. Specjalne 
atrakcje 5 grudnia zakończą 
się około godz. 19.00.

10 grudnia wspólnie 
będziemy świętować 

Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. 

Na Rynku spotkacie się z przed-
stawicielami gliwickich organi-
zacji pozarządowych, a niesa-
mowity występ z laserami 
da teatr ognia nAM-tARA. 

Organizatorem obchodów 
będzie Centrum 3.0 – Gliwicki 
Ośrodek Działań Społecznych.

W sobotę 18 grud-
nia znów zaprosimy 
Was na godz. 16.00 
na ekowarsztaty. 

Tym razem 
spróbujemy zrobić 
zimowe miasto 

w słoiku, będzie też okazja 
nauczyć się tworzyć filcowe 
zabawki oraz świąteczne 
breloki i bransoletki. W sam 
raz na prezent! Rozgrzejemy 
się także brazylijską bossa-novą 
z zespołem Pedro y Mari. Dla 

miłośników folkowych kli-
matów wystąpi kapela 

Góralska Zbójnicy ze 
Szczyrku. 

W niedzielę 19 
grudnia między 
godz. 9.00 a 10.30 
radio RMF FM roz-

da kilkaset drzewek 
w ramach akcji „choinki pod 
choinkę”. Kto pierwszy, ten 
lepszy! Po południu na scenie 
wystąpią orkiestra Dęta 
ostropa i gospelowy zespół 
Sound. Niesamowity pokaz 
tańca irlandzkiego da gliwicki 
zespół Salake. Przekażemy so-
bie także Betlejemskie świa-
tło Pokoju i złożymy świątecz-
ne życzenia. Malutki płomień 
odpalony w Grocie Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem przemie-
rza cały świat, niosąc ludziom 
znak zrozumienia i pojednania 
pomiędzy narodami. Do Gliwic 
przywożą go harcerze. Podczas 
Jarmarku na Rynku płomień 
zostanie uroczyście przekazany 
władzom miasta.  
  (mm)

nie PRZeGAP

Smakołyki, świąteczne ozdoby, rękodzieło – w drewnianych  
domkach na Rynku znajdziecie moc inspiracji na prezenty  

pod choinkę. Jarmark będzie czynny od poniedziałku do piątku  
między godz. 12.00 a 18.00, a w soboty i niedziele do godz. 19.00. 

tegoroczny Jarmark potrwa do 26 grudnia. Przez cały ten czas będzie 
można przejechać się na karuzeli wiedeńskiej – zdobionej w stylu retro.  

Miasto Gliwice zaprasza na Jarmark!

Byliście grzeczni? Mamy nadzieję, że tak, 
bo 5 grudnia gościem specjalnym Gliwic-
kiego Jarmarku Bożonarodzeniowego  
będzie sam święty Mikołaj!
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Gliwice są jednym z najbogatszych miast w Polsce, ale 
nawet tutaj dopinanie budżetu od wielu lat nie było 
tak trudne jak tym razem. Zawirowania finansowe, 
jakie spowodowały zmiany wprowadzone przez „Polski 
Ład”, inflacja oraz wynikający z niej wzrost kosztów 
zadań i bieżącego utrzymania gminy stały się dużym 
wyzwaniem podczas tworzenia projektu budżetu na 
2022 rok.

Dochody Gliwic mogą  
w przyszłym roku wynieść  
około 1,5 mld zł, a wydatki  
szacowane są na ponad 1,7 mld zł.  
Deficyt zostanie sfinansowany 
wolnymi środkami oraz  
przychodami z kredytów.

Wpływy do kasy miejskiej mogą zmniejszyć się o oko-
ło 107 mln zł. To dla Gliwic coś nowego, bo od lat 
widoczna była tendencja wzrostowa. Szczególnie 
niepokojąca jest strata części samorządowych do-
chodów z udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT), wynikająca z rządowego programu 
„Polski Ład”. Dochody bieżące, które istotnie zasi-
lają budżety gmin, zostały obniżone, jednocześnie 
zabrakło rozwiązań, które w pełni rekompensowałyby 
samorządom straty.

Do budżetu Gliwic trafia połowa z płaconego przez 
mieszkańców podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. Jak wynika z Wieloletniej Prognozy Finansowej 
łączny ubytek z PIT-ów może do 2034 roku przekroczyć 
800 mln zł. Tymczasem wpływy te stanowią główną 
pozycję w grupie dochodów własnych miasta, które 
– podobnie jak wypracowane przez nas stałe docho-
dy w gospodarstwach domowych – są budżetową 
podstawą umożliwiającą utrzymanie i zaspokojenie 
niezbędnych potrzeb, świadczą także o zdolności 
kredytowej.

Dla zachowania płynności finanso-
wej najistotniejsze znaczenie mają 
dochody własne Gliwic, wśród 
których najważniejszym źródłem 
są dochody z Pit-ów.

Główną częścią dochodów własnych pozostają dochody 
z PIT-ów, choć w przyszłym roku będą mniejsze o kilka-
dziesiąt milionów złotych niż mogłyby wynosić, gdyby 
rząd nie wprowadził niekorzystnych dla samorządów 
zmian. Duże znaczenie mają także wpływy z podatku 
od nieruchomości. W tym przypadku władze miasta 
musiały podjąć trudną decyzję. W związku z pomniej-
szeniem dochodów z PIT-ów, miejscy radni przegłoso-
wali waloryzację stawek podatku od nieruchomości, 
w granicach dozwolonych ustawą.

Jak potwierdzają niezależni eksperci z międzynarodowej 
agencji Fitch Ratings w raporcie dotyczącym wpływu 
„Polskiego Ładu” na ocenę kondycji ekonomicznej gmin, 

PRoJekt BuDŻetu MiAStA 2022

nasze dochody są ograniczane, wartość pieniędzy spada, stać nas na mniej, bo wszystko dro-
żeje, ale dobrze gospodarowaliśmy majątkiem przez wiele lat i w tym trudnym czasie jeste-
śmy w stanie sobie finansowo poradzić – tak w uproszczeniu przedstawia się obecnie sytuacja 
w Gliwicach. Dopięty został projekt budżetu na 2022 rok.

Mniej pieniędzy w kasie,  
ale Gliwice dopięły budżet
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Budowa  
centrum Przesiadkowego 

będzie największą  
inwestycją w 2022 roku.  

Budowa  
centrum Przesiadkowego 

będzie największą  
inwestycją w 2022 roku.  

Budowa  
centrum Przesiadkowego 

będzie największą  
inwestycją w 2022 roku.  
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PRoJekt BuDŻetu MiAStA 2022

Adam neumann prezydent Gliwic
– Gotowy jest projekt budżetu Gliwic i po wprowadzeniu niezbędnych cięć zachowamy płynność finansową. Pomimo 
utraty dochodów głównie przez „Polski Ład”, wciąż mamy pieniądze na nasze potrzeby, choć jakość niektórych usług 
świadczonych dla mieszkańców może się pogorszyć. Stać nas także na realizację wielu inwestycji, ale musieliśmy 
z planem inwestycyjnym wyhamować. Na przyszłoroczny budżet silnie oddziaływać będzie galopująca inflacja spowo-
dowana zarówno sytuacją globalną, jak i decyzjami na szczeblu rządowym. Pogłębia ją nadmierna emisja pieniędzy 
oraz realizowana w Polsce polityka społeczno-gospodarcza. Koszty rosną, a wartość pieniędzy maleje, co przekłada 
się bezpośrednio także na miejskie wydatki. Za te same kwoty, co wcześniej, możemy zrobić mniej. Gliwicki projekt 
budżetu zakłada jednak wpływy i wydatki na relatywnie wysokim poziomie w porównaniu z wieloma innymi gminami.

„jednostki samorządu terytorialnego w Polsce będą 
zmuszone wprowadzać drastyczne cięcia wydatków 
oraz podnosić stawki podatków i opłat lokalnych wobec 
niewystarczającej rekompensaty przez ustawodawcę 
ubytków w dochodach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych”.

Warto wiedzieć, że możliwości powiększania dochodów 
własnych są ograniczone, a równocześnie z projektu 
budżetu na 2022 rok wynika, że na wszystkie wydatki 
będzie potrzeba o 50 mln zł więcej niż w tym roku. Dzie-
je się tak pomimo okrojenia nakładów na pierwotnie 
planowane zadania o ponad 330 mln zł. Było to ko-
nieczne dla zachowania finansowego bezpieczeństwa. 
Cięcia objęły m.in. remonty dróg i chodników, środki na 
odśnieżanie oraz kulturę i sport. Zrezygnowano z części 
remontów, odłożono w czasie realizację niektórych 
inwestycji, a nowy miejski szpital powstanie wyłącznie 
pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł 
zewnętrznych.

Gliwice zacisnęły mocno pasa  
i na razie są finansowo  
bezpieczne. Miasto wciąż  
będzie realizowało wiele  
ważnych zadań i inwestycji,  
ale potrzebować będzie na to 
więcej pieniędzy niż dotąd.

Rosną ceny gazu, paliw, energii, koszty pracy, usług 
i materiałów, więcej trzeba zapłacić za funkcjono-
wanie miasta, z dnia na dzień drożeją inwestycje. 
Niektóre firmy gotowe są schodzić z budowy, bo 
wykonanie publicznych inwestycji za kwoty z przetar-
gów obecnie im się nie opłaca. Czasami miasto musi 
zwiększać planowane nakłady na różne przedsię-
wzięcia. Sytuacja gospodarcza w kraju wraz z wysoką 
inflacją oraz rynek globalny podlegają obecnie wielu 
wahaniom, więc nie do końca można przewidzieć, 
jak finalnie w końcu przyszłego roku kształtować się 
będą wydatki Gliwic.

Z projektu budżetu wynika, że najwięcej, bo ponad 
¼ wydatków przeznaczona będzie na oświatę i wy-
chowanie. W kwocie ponad 460 mln zł są przede 

wszystkim pieniądze na bieżące finansowanie pla-
cówek wraz z pensjami nauczycieli, a także na inwe-
stycje w szkołach czy przedszkolach. Relatywnie duże 
wydatki, przekraczające 260 mln zł, zaplanowano 
w grupie zadań dotyczących transportu, w tym na 
kontynuowanie budowy Centrum Przesiadkowego, 
komunikację publiczną, utrzymanie i remonty dróg 
oraz chodników. Ponad 240 mln zł pochłonąć ma 
gospodarka mieszkaniowa, w tym m.in. budowa 
nowych budynków mieszkalnych. Na więcej niż  
200 mln zł oszacowano również potrzeby w zakresie 
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, doty-
czące np. utrzymania porządku i czystości w mieście, 
odśnieżania, oświetlenia ulic oraz placów i dróg, 
dalszej modernizacji kanalizacji deszczowej.

Projekt budżetu na 2022 rok jest dostępny w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Prace nadal 
trwają, budżet ma zostać zatwierdzony na sesji Rady 
Miasta Gliwice w grudniu.    
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W przyszłym roku sfinalizowana 
 ma zostać m.in. przebudowa 

zabytkowego budynku przy  
ul. Ziemowita na potrzeby  

Państwowej Szkoły Muzycznej.

W przyszłym roku sfinalizowana 
 ma zostać m.in. przebudowa 

zabytkowego budynku przy  
ul. Ziemowita na potrzeby  

Państwowej Szkoły Muzycznej.
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Kwoty przedstawione G-ZM przez PGNiG 
(ok. 46,3 mln zł w wariancie dwuletniej 
sprzedaży oraz ok. 38 mln zł w wariancie 
sprzedaży rocznej) wskazują jednoznacznie 
na wzrost cen za gaz w porównaniu z obo-
wiązującą stawką dla obecnej Grupy Zaku-
powej Gazu na lata 2020–2021. W przypad-
ku umowy dwuletniej oznacza to wzrost 
o 196,4%, a rocznej 259,5%. Po przeliczeniu 
procentów na złotówki i przy założeniu, że 
stawka w obecnej grupie zakupowej wynosi 
8,959 gr za 1 kilowatogodzinę, przyszła cena 
dla gmin zdecydowanych na roczny zakup 
wzrasta do 32,206 gr za kilowatogodzinę, 
a dla gmin z umową dwuletnią do 26,558 
gr za kilowatogodzinę. 

– Przyczyną wzrostu cen za gaz jest dy-
namiczna sytuacja na rynku paliwa ga-
zowego – tłumaczy Karolina Mucha-Kuś, 
dyrektor Departamentu Projektów i In-
westycji Metropolii G-ZM. – Wzrost był 
spodziewany, a ma na to wpływ sytuacja 
geopolityczna związana z budową rurocią-
gu Nord Stream II oraz działaniami Gaz-
promu. Ich celem jest zakończenie budowy, 
utrzymanie własności i statusu operatora. 

W grę wchodzi także zagwarantowanie 
udziału w operacjach handlowych – pod-
kreśla Karolina Mucha-Kuś.

Warto zaznaczyć, że sa-
morządy przystępujące 
do Grupy Zakupowej 
Gazu liczyły się z podobną 
podwyżką cen, więc dane 
z otwarcia ofert w postę-
powaniu przetargowym 
G-ZM nie są dla nich zasko-
czeniem. Zaproponowane 
przez PGniG kwoty miesz-
czą się w zabezpieczonych 
przez gminy środkach bu-
dżetowych. trzeba jednak 
wyraźnie podkreślić, że 
wygospodarowanie w tym 
roku środków na realizację 
umów na dostawę gazu 
w takiej wysokości nie 
było proste. 

Gliwice, które za dostawy gazu w latach 
2020–2021 zapłaciły ok. 1,86 mln zł,  
przystąpiły do wspólnego przetargu GZ-M 
w grupie 17 gmin zdecydowanych na wa-
riant jednoroczny. 

Miasto oszacowało, że za dostawę gazu 
w 2022 roku do Urzędu Miejskiego 
i miejskich jednostek organizacyjnych 
(m.in. szkół i przedszkoli, Centrum 3.0 – 
Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, 
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania 
Rodziny, Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, 
Domu Dziecka nr 1 czy Miejskiego Za-
rządu Usług Komunalnych) zapłaci ok. 
2,9 mln zł. 

Kwota, jaką PGNiG zaoferowało za wyko-
nanie zamówienia dla miasta, okazała się 
niższa o 368,7 tys. zł. W rezultacie roczne 
wyliczenie za gaz dla miejskich jednostek 
organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach opiewa na ok. 2,54 mln zł. 
Warto wiedzieć, że nie obejmuje ono 
Teatru Miejskiego oraz ZBM I TBS, które 
także uczestniczą w przetargu, ale będą 

zawierać z wykonawcą samodzielnie 
umowy. 

na tle akceptowalnych 
jeszcze cen gazu, dra-
stycznym obciążeniem 
dla Gliwic i innych 
śląskich miast są ceny 
za prąd, uzyskane w roz-
strzygniętym już prze-
targu G-ZM na wspólny 
zakup energii elektrycz-
nej dla 115 gmin w latach 
2022–2023. 

Ceny w najtańszej ofercie poszybowały 
daleko wyżej niż zakładano, przebija-
jąc budżet Metropolii G-ZM o prawie 
105 mln zł. W przypadku Gliwic, od 
przyszłego roku Urząd Miejski i miej-
skie jednostki organizacyjne zapłacą za 
energię elektryczną o ok. 60% więcej 
niż obecnie.

Gliwice w ramach kończącej się umowy 
płaciły za prąd ok. 19,5 mln zł. Rachunek 
na lata 2022–2023 opiewa na ok. 30,9 
mln zł. Największe podwyżki (rzędu 67%) 
dotyczą oświetlenia ulicznego, kluczowe-
go dla bezpieczeństwa ruchu w mieście. 
O 47,5% wzrosną też rachunki za prąd 
dostarczany do pozostałych obiektów 
miejskich, m.in. szkół, przedszkoli czy 
szpitala miejskiego. 

– Galopujące ceny energii są poważnym 
problemem, bo nakładają się, niestety, na 
odczuwalny przez miasto i mieszkańców 
wzrost cen, usług i materiałów, będący 
efektem najwyższego od 20 lat poziomu 
inflacji – zauważa prezydent Gliwic Adam 
neumann. 

– Z miesiąca na miesiąc drożeją inwe-
stycje i zwiększają się koszty bieżącego 
utrzymania. Niestety dotykają nas także 
skutki rządowego programu nazywanego 
„Polskim Ładem”, który odbiera samorzą-
dom dochody i odbija się na konstruk-
cji przyszłorocznego budżetu miasta. 
Będziemy oczywiście robić wszystko, 
żeby nie pogorszyć jakości usług, jakie 
zapewniamy mieszkańcom. Obawiam 
się jednak, że wielu gliwiczan odczuje 
negatywne efekty sytuacji, w jakiej nas 
postawiono – podkreśla prezydent Gliwic. 
  (kik)

z mIAStA

Gaz? Droższy,  
ale wciąż w granicach.  
Prąd? Poraża!

W toczącym się przetargu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na grupowy zakup gazu dla 32 gmin jedyną 
ofertę złożyło PGniG obrót detaliczny Sp. z o.o. ceny zaproponowane w rocznym i dwuletnim wariancie, na 
łączną kwotę ok. 84,3 mln zł, mieszczą się w pełni w budżecie zaplanowanym przez G-ZM, choć są niemal dwu-
krotnie wyższe niż obecnie. Roczne wyliczenie za gaz dla Gliwic opiewa na ok. 2,54 mln zł.
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kulturA

Rozpoczyna się Gliwicki Jarmark Bożonarodzeniowy, 
a kino Amok zaprasza na transmisję opery „eury-
dyka” z Metropolitan opera. Warto także wpaść 
na koncert do ibu. kulturalny weekend czas zacząć!

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

piątek 3 grudnia

	W Czytelni Sztuki (Willa 
Caro, ul. Dolnych Wałów 8a) 
otwarta zostanie nowa wy-
stawa fotograficzna – „naga. 
Portret i akt 1959–1966” 
kazimiery Dyakowskiej. 
Można ją oglądać do 6 lutego 
2022 roku.

	O godz. 16.00 w Filii nr 7 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (ul. Junaków 4) 
rozpoczną się warsztaty „Fil-
cowe gwiazdki i choinki”.

	Na godz. 18.00 warto wpaść 
do Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) i przybić piątkę 
z zespołem koniec świata. 
Muzycy będą promować płytę 
„Durny”.

sobota 4 grudnia
	Przygotowania do Świąt czas 

zacząć! O godz. 11.00 i 14.00 
w Willi Caro (ul. Dolnych 
Wałów 8a) rozpoczną się 
warsztaty „ozdabiamy… 
podłaźniczkę!”.

	O godz. 18.00 w Arenie Gli-
wice (ul. Akademicka 50) wy-
stąpi król gatunku high-tech 
minimal – Boris Brejcha.

	O godz. 18.55 w kinie Amok 
(ul. Dolnych Wałów 3) roz-
pocznie się transmisja z cyklu 
„Met Opera”. „eurydykę” 
reżyseruje Mary Zimmer-
man, w roli tytułowej wystąpi 
sopranistka Erin Morley.

niedziela 5 grudnia
	O godz. 13.30 rozpocznie się 

blok mikołajkowych seansów 
filmowych w kinie Amok. 
Dzieci zobaczą „Magiczne 

święta kacpra i emmy”, 
„Mikołaja w każdym z nas” 
i „Jak ocalić smoka”.

	Od godz. 16.00 zapraszamy 
na Rynek. Podczas pierwsze-
go dnia Gliwickiego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego między 
innymi spotkamy się ze 
świętym Mikołajem i stwo-
rzymy oryginalne ozdoby 
świąteczne.

	O godz. 18.00 w Ibu (ul. Ma-
tejki 3) rozpocznie się koncert 
Silesia Hammond Group. 
To będzie bluesowo-funkowy 
wieczór!

poza tym:
	Teatr Miejski w Gliwicach (ul. 

Nowy Świat 55–57) zaprasza 
na spektakle „królowej 
śniegu” w reżyserii Prze-
mysława Jaszczaka.

	Do 13 lutego 2022 roku w Willi 
Caro (ul. Dolnych Wałów 8a) 
można oglądać ekspozycję 
„najwyższej próby! Rzeź-
biarze i rzeźby i połowy XX 
w. na Górnym śląsku”.

 	W Filii nr 30 MBP w Gliwicach 
(ul. Partyzantów 25) do końca 
grudnia można oglądać wysta-
wę „Bomb(k)owe rękodzie-
ło”.

	Na zakończenie Roku Stani-
sława Lema SAR zaprasza na 
wystawę grafik inspirowa-
nych twórczością pisarza. 
Można ją zwiedzać do końca 
roku. Do 11 grudnia można 
jeszcze oglądać wystawę „60 
na 100. Sąsiadki. Głosem 
kobiet o powstaniach ślą-
skich i plebiscycie”. 
 (mm)

„eurydyka” w reżyserii Mary Zimmerman to kolejna transmisja z cyklu 
„Met opera”. kino Amok (ul. Dolnych Wałów 3) zaprasza na godz. 18.55 
w sobotę 4 grudnia.
Orfeusz, uważany za najwięk-
szego śpiewaka i poetę grec-
kiego, swoim głosem potrafił 
uciszać niespokojne morze 
i poskramiać dzikie zwierzęta. 
Tak przynajmniej mówią sta-
rożytne mity. Nic dziwnego, 
że użytek z tej postaci już od 
dawna czyni opera. W produk-

cji słynnej MET na tapet wzięto 
mit o Orfeuszu i jego ukocha-
nej nimfie Eurydyce, to z niej 
czyniąc tytułową bohaterkę.

Kompozytorem opery „Eurydy-
ka” jest 31-letni Matthew Au-
coin. W roli Eurydyki występuje 
sopranistka Erin Mroley. Partię 

Orfeusza wykonuje Joshua 
Hopkins, a jego alter ego – polski 
kontratenor Jakub Józef Orliński. 
Dyryguje Yannick Nézet-Séguin.

Bilety w cenie 50 i 45 zł są 
dostępne w kasie i na stronie 
amok.gliwice.pl. 
 (mm)

to będzie impreza!

Mikołajkowe koncerty

Sylwester połączony z „Wieczorem kawalerskim”? ostatni wieczór roku 
w teatrze Miejskim w Gliwicach zapowiada się bardzo hucznie.

31 grudnia w TMG (ul. Nowy 
Świat 55–57) odbędą się dwa 
sylwestrowe spektakle. Pierwszy 
rozpocznie się o godz. 18.00, 
drugi o godz. 21.00. Gliwicki 
teatr zaprasza na „Wieczór ka-
walerski” Robina Hawdona.

Jak wygląda poranek po wie-
czorze kawalerskim? Kiedy 
pan młody budzi się u boku 
nieznajomej, a jego narzeczona 
lada moment zapuka do drzwi? 
Napięcie rośnie! „Wieczór ka-
walerski” w reżyserii Giovan-

niego Castellanosa to teatralna 
farsa w klimacie kultowego fil-
mu „Cztery wesela i pogrzeb”. 
W roli feralnego narzeczonego 
wystąpi świetny Mariusz Ga-
lilejczyk. Pannę młodą zagra 
Karolina Olga Burek. (mm)

6 grudnia w Gliwicach zaplanowano dwa ciekawe koncerty. W centrum kul-
tury Jazovia (Rynek 10) wystąpi duet Maria taytakova & ladislav Fanzowitz, 
a w restauracji Spichlerz (ul. Wiejska 16b) – Slovic.
Wieczór ze słowackimi muzy-
kami, Taytakovą i Fanzowitzem, 
rozpocznie się w poniedziałek 
6 grudnia o godz. 19.00. Ma-
ria Taytakova jest sopranistką 
występującą na scenach ope-
rowych i teatralnych. Podczas 
koncertu w Jazovii będzie towa-
rzyszył jej pianista i saksofonista 
Ladislav Fanzowitz.

W restauracji Spichlerz Jazzowe 
Mikołajki rozpoczną się o godz. 
20.00. Ze standardami jazzo-
wymi, bossa novą i swingiem 

wystąpi zespół Slovic w skła-
dzie: Marzena Słowik, Marek 
Markowski, Tomasz Wilczyński 

i Artur Mickiewicz. Organizato-
rem imprezy jest Śląski Jazz Club.
 (mm)
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„Wieczór kawalerski”, reż. G. castellanos

 Maria taytakova & ladislav Fanzowitz

https://amok.gliwice.pl/
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ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA

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

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

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

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

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

WEŹ DOTACJE
I WYMIEŃ PIEC

DO KIEDY TRZEbA ZLIKWIDOWAĆ 
STARE KOTŁY WĘgLOWE?

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

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

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

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

ekoloGiA

https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2021 (1085), 2 grudnia 2021 9

DOTACJA Z WFOŚigW – pROgRAM „CZYSTE pOWIETRZE”

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI buDYNKóW (CEEb)

pORóWNANIE DOFINANSOWAŃ

KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym 
dochodzie do 100 tys. zł.

NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na 
paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
do 30 tys. zł (zależy od zakresu przedsięwzięcia);

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

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, 
pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

SZERSZE INFORMACJE: gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21),  
tel. 32/238-55-82 (czynny w pn., śr. i pt. w godz. 8.30–10.30, wt. w godz. 13.00–15.00, czw. w godz. 14.00–16.00), 
czystepowietrze.gov.pl.

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

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

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

 Program dotacji  
z budżetu miasta

Program czyste 
powietrze

ZASięG MiASto GliWice cAŁy kRAJ
Finansowanie Budżet Miasta Gliwice WFOŚiGW

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

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

nabór ciągły i refundacja  
od kiedy funkcjonuje 1997 2018

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

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

Od max. 9 tys. zł  
dla kotłów gazowych  

do max. 27 tys. zł  
dla pomp ciepła

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

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

ekoloGiA

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://zone.gunb.gov.pl/
https://gliwice.eu/
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koloRy MiAStA

Młoda dzielnica Wojska Polskiego (utworzona dopiero w 2008 roku) może pochwalić się bardzo 
ciekawymi, wiekowymi zakątkami. tropiłam już w tym kwartale paraleli z wiedeńską zabudową 
z lat 20. XX stulecia. czas na historię starszą, z XiX wieku, docenioną przez śląskiego Wojewódz-
kiego konserwatora Zabytków w katowicach.
Teren parku Starokozielskiego, 
piękne miejsce z wiekowymi 
drzewami dającymi schronienie 
w czasie letnich upałów, to tak 
naprawdę dawny cmentarz z XIX 
wieku. Trudno podać dokładną 
datę jego założenia. Początki 
nekropolii sięgają 1858 r., kiedy 
to miasto zakupiło ziemię w oko-
licach obecnej ul. Kozielskiej ce-
lem utworzenia nowego miejsca 
pochówków. Powodem był brak 
kwater grzebalnych na cmentarzu 
przy kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Sukcesywnie 
powiększano teren, natomiast ofi-
cjalne otwarcie nastąpiło dopiero 
dwadzieścia lat później, w 1877 
r., a ostanie pogrzeby odbyły się 
w 1950 r.

Miejsce to nie budzi smutnych 
skojarzeń, a ostatnio doczekało 
się nawet uhonorowania wpisem 
do rejestru zabytków wojewódz-
twa. Dzisiaj możemy podziwiać 
tylko maleńki fragment cmentarza. 
Zostali tam pochowani zasłużeni 
mieszkańcy Gliwic, m.in. przemy-
słowiec August Wilhelm Hegen-
scheidt (1823–1891), drukarz Gu-
stav Neumann (protoplasta rodu 
Neumannów, właściciel dziennika 
„Der Oberschlesische Wanderer”), 
a w grobie z dekoracją w formie 
mozaiki z lat 20. XX w. znalazła 
wieczny odpoczynek ówczesna 
osoba duchowna. 

Grobowiec Hegenscheidta dawniej 
wieńczyła rzeźba kobiety symboli-
zującej przemysł – Industria z 1892 
r. autorstwa Johannesa Bosa, ina-
czej zwanego Johannesem Böse 
(1856-1917). Została jednak prze-
niesiona na teren GZUT-u w ubie-
głym wieku. Miało to uchronić ją 
przed wandalami, którzy próbowali 
odciąć rzeźbie głowę. I tylko dzięki 

szybkiej akcji 
historyka Jacka 
Schmidta prze-
transportowa-
no postument 
na teren równie 
zabytkowej huty 
przy ul. Robotniczej.

Obecnie na zachowanej części 
nekropolii ostały się relikty archi-
tektonicznych nagrobków, które 
wraz z zabytkowym drewnianym 
kościołem tworzą najbardziej 
urokliwe miejsce w Gliwicach. 
Dlatego historia dawnego cmen-
tarza Starokozielskiego łączy się 
z innym, równie ciekawym miej-
scem – cmentarzem Centralnym. 
Ogniwem łączącym jest właśnie 
drewniany kościółek z Zębowic 
koło Olesna, noszący wezwanie 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
rii Panny, sprowadzony do Gliwic 
w 1926 r., aby upiekszyć cmentarz 
Centralny. W latach 90. XX w. prze-
niesiono go we fragmentach na 
teren nekropolii starokozielskiej 
i odbudowano na nowo. 

W „Oberschlesien im Bild” (nr 37 
z 10 września 1926 r.) tak opisywa-
no drewnianą świątynię: 
Stary drewniany kościół z Zębowic 
został wzniesiony na nowo wybu-
dowanym cmentarzu głównym 

w Gliwicach. Prace montażowe 
zostały niedawno zakończone. 
Inauguracja kościoła została za-
planowana po raz pierwszy na 
29 sierpnia, odbędzie się jednak 
12 września. Nowo wzniesiony 
kościół jest szczególnie okazały 
w środku, tak że Gliwice będą 
posiadać prawdopodobnie jedną 
z najpiękniejszych drewnianych 
świątyń Górnego Śląska. (…) 

Poprzedni właściciele drewnia-
nego kościółka (parafia w Zębo-
wicach) pomimo wartości archi-
tektonicznych budowli chcieli się 
jej pozbyć. Umieścili lakoniczne 
ogłoszenie w „Oberschlesische 
Volksstimme”: „Ładny drewnia-
ny kościółek do podarowania”. 
Jak widać, już wtedy utrzymanie 
drewnianych obiektów sakralnych 
stanowiło kłopot dla lokalnych 

społeczności. W tym przy-
padku problem szczęśliwie 

się rozwiązał. Na ogło-
szenie odpowiedział 
Karl Schabik. W 1925 
r. kościół rozebrano 
i przewieziono na 
cmentarz Centralny. 
Stamtąd po latach 
został przetransporto-

wany w kawałkach na 

nowe miejsce, gdzie drewniana 
konstrukcja została odtworzona.

Miejsca pamięci zlokalizowane na 
terenie dawnego cmentarza, bo 
i takie tu się znajdują, przypomi-
nają nam o historii dalszej i tej sto-
sunkowo bliskiej. O tej najbliższej 
świadczy symboliczny grób-pomnik 
poświęcony pamięci gliwiczan za-
mordowanych w 1945 roku przez 
wojska radzieckie. O dalszych 
dziejach – miejsce memorialne po-
święcone żołnierzom francuskim 
46. Dywizji Strzelców Alpejskich, 
którzy polegli w czasie pełnienia 
misji rozjemczej na Górnym Śląsku, 
na początku lat 20. XX w. Pomnik 
wygląda obecnie tak jak w czasie 
jego utworzenia – dzięki odbudo-
wie, która miała miejsce w 1966 r.  
Natomiast kamień z napisem infor-
mującym o I wojnie światowej to 
jedynie relikt dawnego pomnika, 
przewieziony z ul. Zygmunta Stare-
go 17 na początku XXI wieku.

Cóż – dużo informacji jak na tak 
mały obszar, a dawna nekropolia 
skrywa pewnie jeszcze niejedną 
historię. Czy je poznamy? 

Ewa Pokorska 
miejski konserwator zabytków

Wojska Polskiego 
z „wiecznym” zabytkiem

Zachowane nagrobki w formie  
reliktów na dawnym cmentarzu  
Starokozielskim. Zdjęcie z 2007 r.

Rzeźba industrii

Widok na kościół w parku Starokozielskim  
od strony prezbiterium

Rzeźba industriiRzeźba industrii
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AktuAlności

Jerzy Wojewódzki  
patronem hali w Sośnicy
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„tyle jesteś wart, ile możesz bezinteresownie zrobić dla drugiego człowieka” – mówił często Jerzy 
Wojewódzki (1955–2018), nieodżałowany charyzmatyczny trener i sędzia futsalu, społecznik i na-
uczyciel służący bezinteresowną pomocą, wychowawca kilku pokoleń młodych gliwiczan, wielki 
przyjaciel dzieci i młodzieży. Motto, któremu był wierny przez całe życie, zdobi teraz tablicę pa-
miątkową umieszczoną i odsłoniętą 24 listopada w sośnickiej hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Sikorskiego 130. odnowiony w tym roku obiekt już oficjalnie nosi imię Jerzego Wojewódzkiego.
24 listopada po raz kolejny uczciliśmy 
pamięć założyciela Gliwickiego Towa-
rzystwa Piłki Nożnej Pięcioosobowej 
„Piątka” i wielkiego propagatora futsalu, 
dzięki któremu Gliwice stały się najwięk-
szym ośrodkiem tej dyscypliny w Polsce. 
W poświęconej mu uroczystości połączo-
nej z imprezą sportową dla najmłodszych 
uczestniczyła rodzina, przyjaciele i wycho-
wankowie, wszyscy sympatycy futsalu oraz 
przedstawiciele gliwickiego samorządu. 
Pamiątkową tablicę z wizerunkiem i ży-
ciowym mottem Jerzego Wojewódzkiego 
odsłoniła w obecności prezydenta Gliwic 
Adama neumanna i przewodniczącego 
Rady Miasta Marka Pszonaka wzruszona 
żona, izabela Wojewódzka. Odebrała tak-
że m.in. oprawioną w ramy treść uchwa-
ły Rady Miasta, nadającej sośnickiemu 
obiektowi imię zmarłego przed trzema laty 
męża – trenera i wychowawcy gliwickiej 
młodzieży. Październikowa uchwała w tej 
sprawie była wspólną inicjatywą prezy-
denta Gliwic i radnych miasta.

– Z dumą nadaliśmy hali imię Jerzego 
Wojewódzkiego, uwielbianego przez 
dzieci i młodzież trenera i wychowawcy, 
cenionego sędziego, wielkiego orędownika 
i propagatora piłki nożnej pięcioosobo-
wej. Zapisał się w pamięci wielu osób jako 
postać ikoniczna. Zasługi Jerzego Woje-
wódzkiego na rzecz sportu i społeczności 
lokalnej wielokrotnie przynosiły chlubę 
naszemu miastu. Nie mogliśmy sobie 
wyobrazić lepszego patrona dla tego 
obiektu – podkreślał podczas ceremonii 
odsłonięcia tablicy prezydent Gliwic Adam 
neumann.

– Dla mnie to bardzo ważny, piękny, ale 
i trudny moment, bo wspomnienie o Je-
rzym jest nadal bardzo świeże. Przeżyliśmy 
razem 32 lata... Wydaje się, jakby to było 
wczoraj – opowiadała w rozmowie z „MSI-
Gliwice” Izabela Wojewódzka. – Jerzy był 
wspaniałym człowiekiem, kochającym 
mężem i ojcem, wyczulonym na potrzeby 
innych trenerem, wychowawcą i powierni-
kiem młodzieży, zawołanym społecznikiem. 
Miał w sobie wielką potrzebę działania. 
Musiał zawsze coś robić, nawet w wolnym 
czasie – nie potrafił siedzieć bezczynnie. 
Kochał piłkę i swoją pasją zarażał innych. 
Angażował się też w życie wspólnoty, 
wiele robił na rzecz sąsiadów. Tę iskrę 

przekazał dalej. Jerzy jest wciąż obecny 
we wspomnieniach i działaniach swoich 
podopiecznych, a mnie w kontynuacji jego 
pomysłów i przedsięwzięć wspiera dziś 
mocno córka – wspominała pani Izabela.

Urodzony w Bydgoszczy Jerzy Wojewódzki 
od najmłodszych lat pasjonował się piłką 
nożną, grając amatorsko w Zawiszy Byd-
goszcz. W Gliwicach pojawił się pod koniec 
lat 70. W 1983 roku zainicjował powstanie 
ligi w minipiłce nożnej, dziś nazywanej 
futsalem. To był początek Gliwickiego 
Towarzystwa Sympatyków Piłki Nożnej 
Pięcioosobowej, którego został prezesem, 
sprawując tę funkcję ponad 35 lat.

Przez piłkarskie „piątki” Jerzego Woje-
wódzkiego przewinęło się ponad sto tysię-
cy osób. Wychował wiele pokoleń piłkarzy, 
pomagając w ten sposób dzieciom i mło-
dzieży znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. Wielu z jego podopiecznych re-
prezentowało później Polskę na międzyna-
rodowych imprezach, promując przy okazji 
Gliwice. Był doskonale znanym w mieście 
społecznikiem, nauczycielem i mentorem, 
promotorem sportu. Od 1998 roku aż 
do śmierci prowadził społecznie zajęcia 
sportowe i organizował festyny dla dzieci 
z Domu Dziecka nr 2 przy ul. Zygmunta 
Starego 20. W wyniku prowadzonych zajęć 
dzieci dwukrotnie zdobyły tytuł Mistrza 
Polski Dzieci z Domów Dziecka.

– W Jurku najbardziej ceniłem otwartość, 
szczerość, profesjonalizm, dobre serce. 
Tym przenosił góry i szybko nawiązywał 
znakomity kontakt z dziećmi. Poznaliśmy 
się w 1997 roku. Połączyła nas piłka 
i wspólnota doświadczeń: prędko zgada-
liśmy się, że obydwaj pochodzimy z Byd-
goszczy  – wspomina Wojciech Kijewski, 
nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 11, wieloletni wychowawca i założyciel 
klubu piłkarza w Domu Dziecka nr 2.

W 2010 roku Jerzy Wojewódzki wraz 
z Jarosławem Jenczmionką zorganizował 
turniej piłkarski, którego beneficjentami 
mieli być właśnie podopieczni domu dziec-
ka. Tak zrodził się turniej „Za 1 uśmiech”, 
w którym wpisowe (kilkadziesiąt tysięcy 
złotych) przeznaczane jest na wypoczynek 
dzieci. Za swoje zasługi Jerzy Wojewódz-
ki został pośmiertnie odznaczony przez 
Prezydenta Polski Andrzeja Dudę Złotym 
Krzyżem Zasługi.  (kik))
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Dwunaste już w tym sezonie zwycięstwo odniosła futsalowa drużyna 
Piasta, pokonując w 13. kolejce AZS uniwersytet Gdański 6:0. Słowa 
pochwały należą się też gdańszczanom, którzy – choć zajmują ostat-
nie miejsce w tabeli – zagrali otwarty futsal, przez co widowisko było 
jeszcze ciekawsze. na trybunach zasiadł komplet widzów, co zaczyna 
być normą na meczach futsalowców z Areny.

Pierwszy gol w tym meczu padł 
w 3. minucie. Cadini zagrał do 
Śmiałkowskiego, a ten 
– choć był pilnowany 
przez graczy gości – 
skierował piętą piłkę do 
bramki, zupełnie zaskakując 
tym golkipera AZS-u. Potem na 
bramkę gdańszczan sunął atak za 
atakiem, ale też kilka razy udało 
się przyjezdnym skontrować. 
W 12. minucie po koronkowej 
akcji Baklanov wyłożył futsa-
lówkę pod nogi Pegachy, który 
tylko dopełnił formalności i było 
już 2:0. Żeby nie było kibicom 
nudno, to gliwiczanie potem 
nie wykorzystali kilku setek, ale 
jeszcze przed przerwą podwyż-
szyli wynik na 3:0. Bramka nr 
3 to prawdziwy majstersztyk. 
Najpierw Bugański podał do 
Czecha, ten, widząc że bez opieki 
został Baklanov, zagrał mu piłkę, 
a Łotysz technicznym strzałem 
zamienił to na gola. To była 12. 
minuta spotkania. Potem gliwi-
czanie nieco spuścili z tonu, ale 
kontrolowali przebieg wydarzeń 
i bez straty gola schodzili na 
przerwę.

Po zmianie stron goście zdecy-
dowali się na grę z wycofanym 
bramkarzem i zostali za to 
skarceni. W 22. minucie Cadini 
wyłuskał piłkę spod nóg gracza 
gości, przejął ją Wilk, zagrywając 
do Bugańskiego, a ten skorzystał 
z tego, że bramka Akademików 
była pusta i strzałem z własnej 
połowy podwyższył wynik na 4:0.  

Ledwie dwie minuty później było 
już 5:0. W tej akcji większość 
pracy wykonał Zatović, który 
powalczył o piłkę z prawej strony, 
ta trafiła pod nogi Śmiałkowskie-
go, a ten ze stoickim spokojem 
umieścił ją w bramce. Gol nr 6 
to w stu procentach zasługa To-
masza Czecha, który popisał się 
rajdem przez całe boisko, mijał 
rywali jak slalomista na stoku 
i sam zakończył tę akcję, ale asy-
stę zaliczyć trzeba Widuchowi. 
Tych sytuacji Piast miał jeszcze 
więcej, ale też trzeba przyznać, 
że bramkarz AZS-u wybronił spo-
ro strzałów, a kilka razy przyszedł 
mu w sukurs słupek lub po-
przeczka. Po szóstej bramce na 
trybunach zaczęła się feta. Kibice 

zrobili meksykańską falę, a naj-
młodsi fani gorącym dopingiem 
nagrodzili występ Kuby Janiszew-
skiego, który zastąpił Widucha 
i zachował czyste konto. Sporo 
minut w tym meczu zaliczył też 
drugi z młodzieżowców, Maciej 
Mazur.

Po 13 kolejkach Piast z 36 punk-
tami zajmuje pierwsze miejsce 
w tabeli. Gliwiczanie mają 5 
oczek przewagi nad drugim 
Rekordem i aż 7 już nad Con-
stractem Lubawa. W następnej 
kolejce Piast zagra z Rekordem 
Bielsko Biała. Będzie to spotka-
nie wyjazdowe. 

 (piast.gliwice.pl/kik)

SPoRt

Piast bezlitosny Zmiany w Gtk

cenna wygrana
Piast, mimo iż przegrywał w starciu z Bruk-Betem termaliką nieciecza, dzięki 
determinacji i skuteczności pokonał swoich rywali 2:1. Bramki, które dały upra-
gnione zwycięstwo gliwiczanom, zdobyli Jakub czerwiński oraz Patryk Sokołowski. 
Podopieczni Waldemara Fornalika przełamali niekorzystną serię i zanotowali 
awans w ligowej tabeli.

Od samego początku spotkanie 
dostarczyło mnóstwo wrażeń, 
chociaż większe nadzieje zostały 
rozbudzone wśród sympatyków 
Bruk-Betu, który już w trzeciej 
minucie meczu miał rzut karny. 
Przy strzale z jedenastu metrów 
pomylił się Roman Gergel, który 
w przeszłości zdołał zdobyć cztery 
bramki przeciwko Niebiesko-Czer-
wonym. Po chwili Piast trafił do 
siatki, lecz gol nie został uznany. 
Zawodnicy uwijali się na boisku 
jak w ukropie, chociaż biorąc 

pod uwagę intensywnie padający 
śnieg, trudno obronić to sformu-
łowanie. Warunki nie ułatwiały 
zawodnikom płynnego prowa-
dzenia gry, zwłaszcza kiedy piłka 
zatrzymywała się w białym puchu 
albo grzęzła na podmokłej mura-
wie. Mimo to zawodnicy obu dru-
żyn potrafili stworzyć sobie całą 
masę okazji pod bramką rywala, 
lecz długo przy Okrzei utrzymywał 
się wynik bezbramkowy. Dopiero 
w doliczonym czasie gry pierwszej 
połowy Muris Mesanović wyko-

rzystał błąd i sprezentowaną piłkę, 
a następnie wyprzedził Františka 
Placha, notując trzecią bramkę 
w trzecim meczu wyjazdowym 
dla Termaliki.

W pierwszej groźnej akcji po prze-
rwie goście po raz kolejny otrzymali 
prezent od gliwickiej obrony, lecz 
sytuacji sam na sam nie wykorzy-
stał Kacper Śpiewak. Piast popędził 
w celu odrobienia strat, a kapitan 
gliwickiego zespołu dał przykład, 
jak tego dokonać. Niebiesko-Czer-

woni wykorzystali stały fragment 
gry, a Jakub Czerwiński strzelił swo-
jego drugiego gola w tym sezonie. 
Podopieczni Waldemara Fornalika 
z każdą upływającą minutą coraz 
mocniej zaznaczali swoją prze-
wagę, a w konsekwencji dopro-
wadzili do akcji bramkowej, którą 
wykorzystał Patryk Sokołowski. Po 
wyjściu przez Piast na prowadze-
nie, spotkanie w Gliwicach nieco 
się zaostrzyło, a sędzia Frankowski 

porozdzielał aktorom widowiska 
po kilka żółtych kartek. Faule za-
stąpiły szanse bramkowe, co było 
po myśli gospodarzy, którzy byli 
blisko kolejnej domowej wygranej. 
Skuteczna pogoń i determinacja 
zostały wynagrodzone i Piast po 
dwóch porażkach przełamał się 
przed własną publicznością, inka-
sując trzy punkty.

 Biuro Prasowe GKS Piast S.A.

nowym zawodnikiem Gtk Gliwice został Josh For-
tune. Mierzący 196 wzrostu koszykarz sezon roz-
począł w greckim zespole egis Armias larissa, ale 
po zaledwie dwóch występach zdecydował się na 
zmianę klubu. Z kolei dotychczasowy podkoszo-
wy gliwiczan, Szymon Szymański, dokończy sezon 
w barwach Miasta Szkła krosna.

Josh Fortune urodził się w Hamp-
ton w stanie Wiriginia. Karierę 
uczelnianą rozpoczął na uni-
wersytecie Providence, a grę 
na zawodowych parkietach na 
Węgrzech, w barwach Naturtex 
SZTE Szedeak Szeged. Dobry 
sezon i średnie na poziomie 15.8 
punktu, 4.1 zbiórki, 2.7 asysty i 1.5 
przechwytu zaowoco-
wały zainteresowaniem 
klubów z lepszych lig. 
Fortune przeniósł się na 
zaplecze Bundesligi do 
BV Chemnitz 99, a kolej-
ne rozgrywki rozpoczął 
w duńskim Randers Cim-
bria, a nastęnie 
u k ra i ń s k i m 
Ferro ZNTU 
Zaporoże. Wy-
walczył z tym klubem 
wicemistrzostwo Ukra-
iny. Tegoroczny sezon 
rozpoczął w greckim Agis 
Armias Larissa, ale wystąpił tylko 
w dwóch meczach.

– Szukałem nowych wyzwań, 
a to co przedstawili mi klubowi 
działacze było zgodne z tym, 
czego oczekuję. Po rozmowach 
z rodziną i agentem uznałem, 
że Gliwice będą odpowiednim 
miejscem, aby się odbudował – 
przyznaje Fortune. – Rozmawia-
łem z kilkoma kolegami, którzy 
wcześniej grali w Polsce i wiem, 
że liga w waszym kraju jest wy-
magająca i cały czas się rozwija. 
Dla mnie najważniejsze jest to, by 

jak najszybciej rozpocząć treningi 
z zespołem i zacząć się wdrażać 
w system gry – dodaje.

Dla mierzącego 205 cm do-
tychczasowego podkoszowego 
GTK, Szymona Szymańskiego, 
obecny sezon nie był zbyt udany. 
Zawodnik borykał się z kontuzją 

i wystąpił tylko w siedmiu me-
czach rozgrywek 2021/2022.  
– To zdecydowanie gorsze dla 
mnie pół roku. Drużynowo zresz-
tą też wyglądamy słabo i w tym 
miejscu chciałem przede wszyst-
kim podziękować kibicom za to, 
że nadal są z nami i nie odwrócili 
się od nas. Dziękuję też wszystkim 
osobom związanym z klubem, 
bo każdy z nich był wobec mnie 
w porządku – zaznacza Szymański, 
który pożegnał się już z zespołem 
i udał się na Podkarpacie, gdzie 
powinien być poważnym wzmoc-
nieniem Miasta Szkła.  (GTK/kik)
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1 grudnia obowiązujący dotychczas manualny system poboru opłat na odcinku autostrady A4 Wrocław – Gliwice 
Sośnica został zastąpiony systemem elektronicznym. kierowcy pojazdów lekkich (samochodów osobowych i moto-
cykli) opłacają przejazd za pomocą przygotowanej przez krajową Administrację Skarbową aplikacji lub partnerskich 
sieci dystrybucji. to bardzo duża zmiana, dlatego warto zapoznać się z nowymi sposobami płatności. Dodatkowo, 
w miejscach poboru opłat obowiązuje nowa organizacja ruchu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności!
W związku ze zmianą systemu 
poboru opłat, od 1 grudnia na 
Placu Poboru Opłat w Żernicy 
kierowcy mogą korzystać tylko 
z czterech pasów wjazdowych 
i wyjazdowych, znajdujących się 
po prawej stronie jezdni. Z ruchu 
wyłączono pasy środkowe. nie ma 
już możliwości pobrania biletu 
kartonikowego w bileterkach 
ani opłacenia przejazdu u inka-
senta. Na PPO obowiązuje ograni-
czenie prędkości do 50 km/h.

Dla kierowców po-
jazdów osobowych 
gliwicki odcinek 
autostrady A4 na 
odcinku Wrocław-
Gliwice Sośnica 
(przejazd obwod-
nicą Gliwic: klesz-
czów – Żernica) 
pozostał bezpłatny.

Jak twierdzi Ministerstwo Finan-
sów, nie ma konieczności zakupu 
e-biletu autostradowego lub ko-
rzystania z aplikacji e-TOLL PL. 
– System kontroli zamonto-
wany na pasach wjazdowych 
i wyjazdowych został tak skon-
struowany, żeby identyfikować 
pojazdy poruszające się tylko po 
obwodnicy Gliwic (na odcinku 
Kleszczów – Żernica) i w takich 
przypadkach nie stwierdzać na-
ruszeń dotyczących wniesienia 
opłaty za przejazd – informuje 
Ministerstwo Finansów.

od 1 grudnia przejazd pań-
stwowymi autostradami 
można opłacić:

 e-biletem autostradowym, 
który można zakupić w no-
wej aplikacji e-TOLL PL BILET, 
w aplikacjach partnerów 
systemu e-TOLL oraz w sie-
ci dystrybucji stacjonarnej 
partnerów;

 za pomocą aplikacji e-TOLL 
PL lub urządzeń pokłado-
wych OBU/ZSL przekazują-
cych dane geolokalizacyjne 
do systemu e-TOLL.

Bilet elektroniczny można kupić 
z 60-dniowym wyprzedzeniem. 
Jest ważny przez 48 godzin od 
zadeklarowanej daty i godziny 
rozpoczęcia podróży.

kierowcy, którzy 
napotkają problem 
w czasie obsługi 
przygotowanej 
przez krajową 
Administrację 
Skarbową aplikacji 
do poboru opłat, 
poruszający się 

autostradami 
okazjonalnie lub 
niekorzystający 
z rozwiązań cyfro-
wych, mogą kupić 
elektroniczny bilet 
w stacjonarnych 
sieciach obsługi 
partnerów Mini-
sterstwa Finansów 
– lista punktów ma 
zostać udostępnio-
na na stronie etoll.
gov.pl.

Warto wiedzieć, że za jazdę po 
państwowych odcinkach A2 i A4 
bez wniesienia opłaty za przejazd, 
na właściciela lub posiadacza bądź 
użytkownika pojazdu nakładana 
będzie opłata dodatkowa w wyso-
kości 500 zł z terminem płatności 
do 14 dni. Opłata dodatkowa nie 
będzie pobierana, jeśli w ciągu 
3 dni od zakończenia przejazdu 
opłata za ten przejazd zostanie 
wniesiona poprzez zakup e-bile-
tu autostradowego. – Kontrola 
wnoszenia opłat na autostra-
dach może być realizowana przez 
funkcjonariuszy służby celno-skar-
bowej, policji oraz inspektorów 
Inspekcji Transportu Drogowego. 
W przypadku stwierdzenia w trak-
cie kontroli braku ważnego e-bile-
tu autostradowego lub urządzenia 
GPS przekazującego dane geolo-
kalizacyjne do systemu e-TOLL 
(aplikacji e-TOLL PL, OBU/ZSL), 
na kierującego pojazdem zostanie 
nałożona kara grzywny w drodze 
mandatu karnego wysokości 500 
zł. Mandatem karnym zagrożone 
jest również działanie kierowcy 
mające na celu uniemożliwienie 
właściwego odczytu tablic reje-
stracyjnych pojazdu (zakrywanie, 
ozdabianie, dodawanie dodatko-
wych znaków itp.) – informuje 
Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji na temat 
nowych sposobów płatności 
można znaleźć na stronie 
krajowej Administracji Skar-
bowej (www.gov.pl/web/
kas).  (mf /gov.pl)

uwaga kierowcy! Zmiana  
systemu opłat na autostradach 
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WARto WieDZieć / koMunikAty

komunikaty

Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. królewskiej tamy 135,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargów z publikacją ogłoszenia, 
organizowanych wg procedur określonych Regulaminem  

PEC – Gliwice Sp. z o.o., na:

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

Zarząd Przedsiębiorstwa 
Remontów ulic  
i Mostów S.A.

zaprasza do składania ofert na:

usługę ochrony osób i mienia na:
1. terenie siedziby firmy, tj. Gliwice,  

ul. nad Bytomką 1,
2. terenie prowadzonych przez PRuiM 

S.A. prac budowlanych.
Planowany termin rozpoczęcia realizacji usługi – 
StycZeŃ 2022 r. 
Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres 
e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.
termin składania ofert: 17 grudnia 2021 r.
Szczegółowych informacji udziela dyrektor ds. logi-
styki, tel. 32/270-40-03, wew. 140, e-mail: jskiba@
pruim.gliwice.pl.
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. za-
strzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Przedsiębiorstwa 
Remontów ulic  
i Mostów S.A. 

zaprasza do składania ofert na:

1. dostawę oleju napędowego do 
jednostek sprzętowych realizujących 

zadania na terenie województwa 
śląskiego, wraz z jednoczesnym plom-
bowaniem zatankowanych jednostek,
2. sprzedaż paliwa wraz usługą plom-
bowania (etylina 95, on) na terenie 

miasta Gliwice.
Wszelkich informacji udziela dyrektor ds. logistyki, 
tel. 32/270-40-03, wew. 140.
termin składania ofert: 15 grudnia 2021 r.
Oferty można składać w siedzibie firmy: 44-100 
Gliwice, ul. Nad Bytomką 1 lub przesłać drogą elek-
troniczną na adres e-mail: jskiba@pruim.gliwice.pl.

Rekultywację terenów zielonych po awariach i remon-
tach na sieciach ciepłowniczych.

termin składania ofert: 6 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 6 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

Wykonywanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego.
termin składania ofert: 7 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 7 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

utrzymanie czystości w obiektach oraz na obszarach 
zewnętrznych Pec – Gliwice Sp. z o.o.

termin składania ofert: 10 grudnia 2021 r. do godz. 13.00
termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2021 r. o godz. 13.01

24 grudnia 2021 r.  
i 7 stycznia 2022 r. 

Zarząd Dróg  
Miejskich w Gliwicach  

będzie nieczynny.
24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 
2022 r. zostały ustanowione 
dniami wolnymi od pracy w Za-
rządzie Dróg Miejskich w Gliwi-
cach, w zamian za święta przy-
padające w soboty: 25 grudnia 
2021 r. i 1 stycznia 2022 r. 
Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy  
z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  
z 18 czerwca 2020 r. (DzU z 2020 r., poz. 
1320).

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

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

Można również uzyskać profil 
zaufany poprzez wypełnienie 
internetowego wniosku, a póź-
niej potwierdzenie go w jednym 
z punktów potwierdzających. 
Takie punkty działają między 
innymi w urzędach gmin, sta-
rostwach powiatowych, oddzia-

łach NFZ, ale i np. w placówkach 
pocztowych. Od września tego 
roku profil zaufany można także 
potwierdzić w PUP w Gliwicach.

Jak to  
zrobić?

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

nie posiadające jeszcze konta 
na portalu ePUAP muszą wy-
brać opcję „Zarejestruj się”. 
Następnie należy wybrać się 
do jednego z punktów potwier-
dzających profil zaufany. Szcze-
gółowe informacje o tym, jak 
korzystać z e-administracji oraz 
wykaz spraw, które załatwimy 
elektronicznie w Urzędzie 
Miejskim w Gliwicach można 
znaleźć na stronach Biuletynu 
Informacji Publicznej UM (bip.
gliwice.eu).  
 (PUP)

Profil zaufany 
potwierdzisz także w PuP

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanaliza-
cji w Gliwicach przygotowało nową odsłonę 
elektronicznego Biura obsługi klienta (eBok). 
klienci mogą już korzystać ze zmodernizowa-
nej platformy, która jest bardziej przyjazna dla 
użytkowników i prostsza w obsłudze.
Elektroniczne Biuro Obsługi Klien-
ta to nie tylko nowa szata graficzna 
i interfejs bardziej przyjazny dla 
użytkownika, platforma została 
także dostosowana do urządzeń 
mobilnych i osób z niepełno-
sprawnościami. Przeznaczona jest 
zarówno dla gospodarstw domo-
wych, jak i firm. Klienci za pomocą 
EBOK-a mogą m.in.: monitorować 
bieżące zużycie wody, kontrolować 
dane z odczytów wodomierzy, 
podawać wskazania wodomierzy 
ogrodowych, sprawdzać salda 
i terminy płatności, a także opłacać 
faktury online. W celu założenia 
konta EBOK wystarczy wejść na 
stronę pod adresem: www.pwik.
gliwice.pl, a następnie przejść 
przez krótki proces rejestracji.

– EBOK to najprostszy i najwy-
godniejszy sposób na załatwienie 
spraw w PWiK bez wychodzenia 
z domu, dostępny przez 24 go-
dziny, 7 dni w tygodniu i 365 dni 
w roku. Nowa wersja platformy 
to ułatwiony sposób korzystania 
z oferty usług i produktów przed-
siębiorstwa. Naszym celem jest 
zapewnienie klientom wysokiej 
jakości obsługi, a przede wszyst-
kim bezpieczeństwa i wygody 
korzystania ze zdalnych kanałów 

kontaktu, co w obecnej sytuacji 
jest szczególnie ważne – informu-
je Adam Ciekański, prezes zarządu 
PWiK Gliwice.

W nowym EBOK-u klienci PWiK 
sami mogą wybierać sposób 
powiadamiania o wystawionych 
fakturach, w każdej chwili mogą 
łatwo przejść na elektroniczną 
fakturę, która jest bezpieczna, 
ekonomiczna i ekologiczna – nie 
trzeba jej osobno przechowywać 
w wersji papierowej. Dla każdego 
klienta jego e-faktury dostępne są 
również w EBOK-u. Oznacza to, 
że dostęp do e-faktury jest łatwy, 
szybki i nieograniczony. Poza tym 
droga elektroniczna jest pokony-
wana przez dokument szybciej niż 
droga tradycyjna, czyli pocztowa. 
Ponadto każda zgoda przejścia 
na e-fakturę i rezygnacja z faktur 
papierowych to posadzone drze-
wa w gliwickich dzielnicach czy 
osiedlach. Spółka jest inicjatorem 
akcji „Zazieleniamy Gliwice”. Licz-
ba drzew do nowych nasadzeń 
zależeć będzie głównie od liczby 
odbiorców regulujących płatności 
w PWiK, którzy zdecydują się zre-
zygnować z faktur papierowych 
na rzecz dokumentów elektro-
nicznych.  (PWiK)

eBok  
to wygoda
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Dobiega końca budowa parkingu dla osób odwiedzających tężnię solankową 
w lesie komunalnym przy ul. chorzowskiej. Powstaje tam kilkanaście miejsc 
postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnościami. inwestycję 
o wartości ponad 271 tys. zł realizuje P.u.H. lechbudex z Przegędzy. 
Gliwiczanie chętnie korzystają 
z dobroczynnego działania 
tężni solankowej. Aby ułatwić 
im pozostawienie samocho-
du w pobliżu, Miejski Zarząd 
Usług Komunalnych oddaje do 
użytku nowy parking przy ul. 

Chorzowskiej. Na utwardzonej 
nawierzchni powstaje parking 
z kilkunastoma miejscami 
postojowymi, w tym jedno 
dla osób z niepełnosprawno-
ściami. Zagospodarowywany 
teren zostanie uporządkowa-

ny i uzupełniony trawnikami. 
Inwestycja będzie kosztować 
ponad 271 tys. zł. Ma być 
gotowa na początku grudnia. 
Przypominamy, że w tym roku 
tężnia już zakończyła sezon. 
Kolejny ruszy wiosną.  (mf)

Parking przy tężni  
prawie gotowy

http://www.pec.gliwice.pl
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:jskiba%40pruim.gliwice.pl?subject=
mailto:jskiba@pruim.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.pruim.gliwice.pl/
http://www.zdm.gliwice.pl
https://pwik.gliwice.pl/
https://pwik.gliwice.pl/
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W ciągu alei Jana nowaka-Jeziorańskiego, na odcinku od wiaduktu z ul. Szy-
manowskiego do zjazdu na ul. Pionierów, zostaną zamontowane urządzenia 
rejestrujące do odcinkowego pomiaru prędkości. urządzenia będą zapisywać 
prędkość, z jaką poruszają się samochody. Ma to zmobilizować kierowców do 
przestrzegania wyznaczonej przepisami prędkości, a w konsekwencji zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa na tym odcinku. 
Na alei Jana Nowaka-Jezio-
rańskiego często dochodzi 
do niebezpiecznych zdarzeń 
drogowych. Niedawno na 
wysokości ul. Tarnogórskiej, 
doszło tam do poważnego ka-
rambolu – zderzyły się cztery 
samochody. W 2020 r., tylko 
na gliwickim odcinku alei Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego doszło 
do 184 zdarzeń, w których zgi-

nęło 9 osób, a rannych zostało 
6 osób. W tym roku były tam 
już 174 zdarzenia, w których 
rannych zostało 9 osób, a zgi-
nęły 2. 

– Szczególnie niebezpieczny 
jest odcinek od wiaduktu z ul. 
Szymanowskiego do zjazdu 
na ul. Pionierów. Od 2009 do 
2020 r. miało tam miejsce 411 

zdarzeń drogowych, w tym 
w tym 42 wypadki, czyli zda-
rzenia drogowe, w których byli 
poszkodowani. By zwiększyć 
bezpieczeństwo, na tym od-
cinku zamontowany zostanie 
system stacjonarnych urządzeń 
rejestrujących średnią prędkość 
– mówi Dawid Ochód, zastępca 
dyrektora Zarządu Dróg Miej-
skich w Gliwicach.

Główny Inspektorat Transportu 
Drogowego ogłosił już przetarg 
na dostawę i instalację tych 
urządzeń. Według planu urzą-

dzenia powinny zostać zamon-
towane do końca 2022 r. 
 
 (mf)

Będzie bezpieczniej na Dk 88
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od niemal miesiąca w gliwickim urzędzie Miejskim można składać wnioski o wydanie dowodu osobistego w jego 
nowszej elektronicznej formie. Do tej pory zrobiło to ponad 800 osób. Dokument nie tylko potwierdza tożsamość 
i obywatelstwo, uprawniając do przekraczania granic państw, które uznają go jako dokument podróży. Jest również 
bezpiecznym narzędziem, które umożliwia uwierzytelnianie w e-usługach, podpisywanie dokumentów elektronicz-
nych, korzystanie z automatycznych bramek granicznych (np. na lotniskach), komunikację obywatela z administracją 
publiczną, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.
E-dowód z biometrycznym 
zdjęciem właściciela jest obec-
ny w Polsce od 2,5 roku. Przed 
8 listopada br. nie zawierał 
jednak odcisków palców i pod-
pisu posiadacza. Tę zmianę 
wprowadzono dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dokumentu 
i w celu dostosowania polskich 
przepisów do rozwiązań unij-
nych. Dzięki temu dowód oso-
bisty stał się m.in. dokumentem 
podróży, który spełnia wymogi 
Organizacji Międzynarodowego 
Lotnictwa Cywilnego (ICAO). 
W e-dowodzie znajduje się też 
aplikacja ICAO, dzięki której 
można być szybciej i sprawniej 
obsłużonym na lotnisku. 

Jakie generalnie funkcjo-
nalności oferuje e-dowód? 
Warstwa elektroniczna do-
kumentu może zawierać 3 
certyfikaty:
 obecności – występuje 

w każdym e-dowodzie. To 
certyfikat aktywny, który nie 
wymaga kodu PIN. Ma służyć 
do potwierdzania obecności 
w określonym miejscu i cza-
sie w wybranych placówkach 
i urzędach. Według zapo-
wiedzi będzie można za 
jego pomocą potwierdzić 
obecność np. w placów-
kach służby zdrowia.

 identyfikacji i uwierzytel-
nienia – jest w dowodzie 
osoby, która ma pełną albo 
ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych, w związ-
ku z czym jest zamieszczany 
również w dowodach mało-

letnich, którzy ukończyli 13. 
rok życia. Wymaga aktywacji 
poprzez ustawienie 4-cyfro-
wego kodu PIN. Działa tak 
jak profil zaufany. Służy 
do logowania się na plat-
formach usługowych, 
np. gov.pl. Pozwala też 
na skorzystanie z e-usług 
w zakresie spraw urzędo-
wych – przykładowo na 
podpisanie wniosku o od-
pis aktu stanu cywilnego. 
E-dowód z tym certyfikatem 
umożliwia zalogowanie się 
do wybranych usług na plat-
formie gov.pl oraz do innych 

portali internetowych admini-
stracji publicznej, np. IKP (In-
ternetowego Konta Pacjenta) 
lub PUE ZUS (Platformy Usług 
Elektronicznych ZUS).

 podpisu osobistego – jest 
dostępny na wniosek. Cer-
tyfikat podpisu osobistego 
wymaga aktywacji poprzez 
ustawienie 6-cyfrowego 
kodu PIN. Działa tak jak 
certyfikat kwalifikowany 
(podpis elektroniczny). 
Służy do elektronicz-
nego podpisywania 
umów i pism, w tym 
dokumentów elektro-

nicznych wysyłanych do 
urzędu. Wywołuje taki 
sam skutek prawny jak 
podpis własnoręczny. 
Podpis osobisty może być 
wykorzystywany również 
w kontaktach z podmiotami 
innymi niż publiczne, ale tyl-
ko jeżeli nadawca i odbiorca 
wyrazili zgodę na podpisanie 
dokumentu za pomocą cer-
tyfikatu podpisu osobistego.

Warto wiedzieć, że kody PIN 
do aktywacji certyfikatów 
w warstwie elektronicznej do-
wodu osobistego można ustawić 
w Urzędzie Miejskim przy odbio-
rze dokumentu lub w dowolnym 
czasie po odbiorze. Zmianę kodu 
można przeprowadzić samo-
dzielnie lub w UM. Przy odbiorze 
dowodu osobistego otrzymuje 
się także kod PUK, który służy 
do odblokowania kodów PIN. 
Nie ma możliwości otrzymania 
drugiego kodu PUK, można jed-
nak odblokować kody PIN bez 
kodu PUK w dowolnym urzędzie 
miasta/gminy.

W warstwie elektronicznej 
dowodu dostępna jest także 
przestrzeń, która umożliwia 
umieszczenie tzw. kwalifiko-
wanego certyfikatu podpisu 
elektronicznego. Odbywa się 
to jednak na podstawie odręb-
nej umowy miedzy posiadaczem 
dowodu osobistego a dostawcą 
usługi zaufania. Warto poza tym 
wiedzieć, że spodziewana przez 
niektórych koncepcja funkcjo-
nalności dowodu osobistego 

jako polskiej karty płatniczej nie 
została jak do tej pory wdrożona 
w życie.

Aby używać e-do-
wodu samodziel-
nie, trzeba mieć 
czytnik podłączony 
do komputera 
i odpowiednie 
oprogramowanie. 
oprogramowanie 
można pobrać ze 
strony https://
www.gov.pl/web/e-
-dowod. na stronie 
znajduje się rów-
nież opis wymagań, 
jakie powinien 
spełniać czytnik. Do 
używania e-dowo-
du może również 
służyć smartfon 
z modułem nFc 
oraz zainstalowaną 
aplikacją eDo App.

W Gliwicach do końca tego 
roku ponad 300 mieszkańców 
powinno wymienić dowody, bo 
ich obecne dokumenty stracą 
ważność. Ok. 100 sób powinno 
złożyć wniosek, bo ukończyli 
bądź ukończą 18 lat. W przy-
szłym roku dowody osobiste, 
z powodu utraty ich ważności 
lub osiągnięcia pełnoletności, 
powinno wymienić ok. 10 700 
gliwiczan. 
 (kik)

coraz więcej e-dowodów

https://www.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/e-dowod
https://www.gov.pl/web/e-dowod
https://www.gov.pl/web/e-dowod
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oGŁoSZeniA
oferty pracy

nabór nr kD.210.52.2021.oR-2
urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale 
organizacyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika,  
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku,   
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
16 grudnia 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice (decyduje data wpływu 
oferty do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

nabór nr kD.210.51.2021.ZA-2
urząd Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze w Wydziale 
Zamówień Publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach (na stronie bip.gliwice.eu) oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego (III piętro, 
obok pokoju 354).
W treści ogłoszenia zawarte są informacje 
dotyczące:
• głównych obowiązków pracownika, 
• wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
• wymaganych dokumentów i oświadczeń,
• warunków pracy na stanowisku, 
• udziału w naborze osób z orzeczonym stop-

niem niepełnosprawności.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do  
9 grudnia 2021 r.: 
• osobiście w biurze podawczym Urzędu 

Miejskiego w Gliwicach w godzinach pracy 
urzędu,

• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd 
Miejski w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21,  
44-100 Gliwice (decyduje data wpływu oferty 
do urzędu),

• drogą elektroniczną pod warunkiem, że 
korespondencja będzie opatrzona kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub 
za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do 
korespondencji należy dołączyć skany wy-
maganych dokumentów. Za datę wpływu 
uznaje się datę potwierdzenia przyjęcia 
dokumentów przez system e-PUAP. 

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

śląskie centrum logistyki S.A.   
poszukuje kandydata na stanowisko:

MŁoDSZy SPecJAliStA DS. RoZlicZeŃ tRAnSPoRtu 
W DZiAle tRAnSPoRtu

Zadania:
• sprawdzanie poprawności dokumentacji 

przewozowej oraz faktur,
• wyjaśnianie niezgodności i rozbieżności 

w dokumentacji,
• dbałość o prawidłowy obieg dokumentów,
• wprowadzanie faktur do systemu infor-

matycznego, 
• kontakt z klientami firmy oraz przewoź-

nikami,
• wystawianie faktur za usługi transportowe,
• udział w prowadzeniu windykacji należ-

ności,
• sporządzanie raportów i zestawień.
twój profil:
• wykształcenie minimum średnie, 
• umiejętność dobrej organizacji pracy, 
• dyspozycyjność,
• wysoko rozwinięte umiejętności interper-

sonalne, 
• znajomość języka angielskiego lub nie-

mieckiego,
• znajomość pakietu MS Office.
nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się firmie 

istniejącej na rynku od ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie + premia uzna-

niowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych,
• opieka medyczna Medicover lub karta 

Multisport,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• ciekawa praca z możliwością rozwoju za-

wodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., Gliwice, ul. Por-
towa 28, tel. 602-290-402 lub e-mail: katarzyna.
figura@scl.com.pl. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administra-
tor danych), zgadzasz się na przetwarzanie 
przez pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskaza-
ne w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

śląskie centrum logistyki S.A. 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
kieRoWcA c+e W RucHu kRAJoWyM

(ŚLĄSK codzienne powroty)
twój profil:
• ważne prawo jazdy kategorii C+E,
• Elektroniczna Karta Kierowcy,
• uprawnienia do przewozu towarów ADR 

– dodatkowym atutem,
• doświadczenie w przewozach krajowych.

nasza oferta:
• praca w Gliwicach, od poniedziałku do 

piątku, w stabilnej firmie istniejącej od 
ponad 30 lat,

• atrakcyjny system wynagrodzeń w oparciu 
o płacę zasadniczą, premie itp.,

• wolne wszystkie weekendy,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe,
• terminowe wypłaty wynagrodzenia i innych 

świadczeń należnych,

• szkolenia wprowadzające, 
• miła atmosfera pracy.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Ślą-
skie Centrum Logistyki S.A., Gliwice, ul. Porto-
wa 28, budynek K, II piętro, pokój 2.06, e-mail: 
kamil.purchla@scl.com.pl lub tel. 666-513-459.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Śląskiego 
Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach 
przy ul. Portowej 28 (pracodawca, administra-
tor danych), zgadzasz się na przetwarzanie 
przez pracodawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskaza-
ne w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
znajdziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

Dyrektor Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 5  
im. Armii krajowej w Gliwicach, ul. Sikornik 34,
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze   
SPecJAliSty – SPRAWy PŁAcoWo-kSięGoWe.

Miejsce wykonywania pracy: Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących nr 
5 im. Armii Krajowej w Gliwicach, 
ul. Sikornik 34.
Wymiar etatu: pełny etat.
i. Wymagania związane ze stano-
wiskiem pracy

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie, licen-

cjat, magisterskie,
• mile widziane doświadczenie 

w pracy w na ww. stanowi-
sku,

• spełnienie warunków okre-
ślonych w art. 6, ust. 1 i 3 
ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych (DzU nr 223, poz. 1458 
z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
• umiejętność obsługi kom-

putera (mile widziana znajo-
mość programu  MS Excel, 
VULCAN, Płatnik),

• znajomość przepisów ZUS, 
podatkowych i Kodeksu 
pracy,

• sumienność, odpowiedzial-
ność za powierzone zadania.

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

osób ubiegających się o zatrud-
nienie,

• kserokopie dokumentów po-
twierdzających doświadczenie 
zawodowe,

• kserokopie dokumentów po-
twierdzających wykształcenie,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na przetwarzanie danych oso-
bowych,

• oświadczenie o niekaralności 
za przestępstwo popełnione 
umyślnie,

• oświadczenie o korzystaniu 
w pełni z praw publicznych, 
pełnej zdolności do czynności 
prawnych.

Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umoż-
liwiającej ich odczytanie.
Dokumenty wydane w języku ob-
cym powinny zostać złożone wraz 
z tłumaczeniem.
iii. informacje o warunkach pracy 
na stanowisku
Praca biurowa w systemie jednozmia-
nowym z monitorem ekranowym, 
w obiekcie przystosowanym dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dokumenty aplikacyjne powinny 
być własnoręcznie podpisane i opa-
trzone klauzulą: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie 
pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgod-
nie z ustawą  z 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (DzU 
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.) oraz ustawą z 21 listopada 
2008 r., nr 223, poz. 1458)”.
iV. Do głównych obowiązków pra-
cownika będzie należało:
• naliczanie wynagrodzeń i spo-

rządzanie listy płac zgodnie z za-
wartymi umowami,

• prowadzenie dokumentacji doty-
czącej wypłat wynagrodzeń oraz 
dokonywanie wszelkich zmian 
płacowych,

• wykonywanie wydruków list 
płac, zestawień zbiorczych, po-
trąceń, zestawień do banku,

• prowadzenie spraw związanych 
z zasiłkami pracowników szkoły,

• dostarczanie pracownikom in-
formacji o uzyskanych przez nich 
dochodach oraz pobranych za-
liczkach na podatek dochodowy, 
rozliczanie podatku rocznego,

• wystawianie zaświadczeń o za-
trudnieniu i wysokości zarobków,

• dokonywanie przelewów, moni-
torowanie ich wykonania,

• rozliczanie i prowadzenie wszel-
kiej dokumentacji ZUS,

• sporządzanie sprawozdań GUS, 
SIO,

• prowadzenie dokumentacji 
PFRON i sporządzanie sprawoz-
dań w wersji elektronicznej,

• prowadzenie księgi rachunko-
wej Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych zgodnie 
z ustawą oraz obowiązującym 
regulaminem,

• sporządzanie sprawozdań 
i przygotowywanie dokumen-
tów księgowych do księgowa-
nia pod względem formalnym 
i rachunkowym,

• dbałość o przestrzeganie termi-
nu płatności faktur i pozostałych 
zobowiązań,

• kontrola pod względem mery-
torycznym i wypłata stypen-
diów i wyprawki szkolnej,

• wykonywanie dodatkowych po-
leceń dyrektora szkoły.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych, w rozumieniu prze-
pisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicznie-
nia ogłoszenia o naborze – niższy 
niż 6%. Pierwszeństwo w zatrud-
nieniu będzie przysługiwało osobie 
niepełnosprawnej, o ile zostanie 
ona wskazana w gronie nie więcej 
niż pięciu najlepszych kandydatów 
spełniających wymagania niezbęd-
ne oraz w największym stopniu wy-
magania dodatkowe.
Vi. termin i miejsce składania 
ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać osobiście, pocztą, 
bądź elektronicznie na adres 
e-mailowy: sekretariat@zso5.gli-
wice.eu w terminie do 3 grudnia 
2021 r. (do godz. 15.00), na adres: 
Zespół Szkół ogólnokształcących 
nr 5 im. Armii krajowej, ul. Sikor-
nik 34, 44-122 Gliwice, w kopercie 
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na 
stanowisko specjalisty – sprawy 
księgowo-płacowe”. Decyduje 
data faktycznego wpływu oferty 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 5 w Gliwicach, a nie data 
nadania!
Zgłoszenia, które wpłyną do Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 w Gliwicach po wyżej wy-
mienionym terminie, nie będą 
rozpatrywane.
Nabór będzie prowadzony przez 
komisję powołaną przez dyrektora 
ZSO nr 5 w Gliwicach.
otwarcie kopert nastąpi 8 grudnia 
2021 r. o godz. 10.00.
Kandydaci zakwalifikowani na 
podstawie analizy złożonych do-
kumentów zostaną poinformowani 
telefonicznie o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 
32/232-25-01.
Informacja o wyniku naboru bę-
dzie umieszczona na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 5 w Gliwicach, na 
tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 w Gliwi-
cach oraz na stronie internetowej 
www.zso5.gliwice.pl.
Dyrektor szkoły zastrzega sobie 
prawo do odwołania konkursu 
bez podania przyczyn.
Po zakończeniu procesu naboru 
dokumenty kandydatów, zebrane 
w procesie naboru na stanowisko, 
przechowuje się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 5 im. Armii 
Krajowej w Gliwicach, ul. Sikor-
nik 34, przez okres  3 miesięcy od 
dnia zakończenia naboru, tj. od da-
ty zamieszczenia wyników naboru. 
Na wniosek kandydata dokumenty 
mogą zostać odebrane osobiście 
przed upływem ww. terminu. Po 
upływie 3 miesięcy dokumenty 
podlegają brakowaniu.
Vii. Dodatkowe informacje:
• zgodnie z ustawą z 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych (DzU nr 223 poz. 1458 
z późn. zm.) publikacji w BIP 
podlegają dane osobowe kandy-
datów, którzy spełniają kryteria 
naboru oraz osoby zatrudnionej 
w wyniku przeprowadzonego 
naboru, 

• niekompletne oferty nie będą 
rozpatrywane,

• nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po trzech miesią-
cach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu,

• ogłoszenie wyniku naboru bę-
dzie umieszczone na stronie 
internetowej BIP, na stronie 
internetowej szkoły www.zso5.
gliwice.pl oraz na tablicy ogło-
szeń Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 5 im. AK w Gliwicach,

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

StRAŻ MieJSkA W GliWicAcH
SM-oF.110.20.2021

nabór do pracy na wolne stanowisko 
urzędnicze – naczelnika Wydziału organizacyjno- 

-Finansowego w Straży Miejskiej w Gliwicach.
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe;
b) co najmniej 5 lat stażu pracy lub 

prowadzenie przez co najmniej 
5 lat własnej działalności gospo-
darczej o charakterze zgodnym 
z wymaganiami na oferowanym 
stanowisku pracy (potwierdzo-
ne kserokopią dokumentu po-
świadczającego prowadzenie 
własnej działalności gospodar-
czej, z którego będzie wynikał 
okres oraz zakres prowadzonej 
działalności),

c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności 

prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych,

e) nieposzlakowana opinia,
f) niekaralność za przestępstwa 

popełnione umyślnie,
g) przedstawienie koncepcji pracy 

na stanowisku objętym ogłosze-
niem, 

h) znajomość przepisów:
• ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy (t.j. DzU 
z 2020 r., poz. 1320),

• ustawy z 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicz-
nych (DzU z 2019 r., poz. 
2019 z późn. zm.),

• ustawy z 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządo-
wych (DzU z 2019 r., poz. 
1282),

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

• ustawy z 4 kwietnia 2019 r. 
o finansach publicznych (DzU 
z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.).

2. Wymagania, które będą dodat-
kowym atutem:
a) doświadczenie w pracy w jed-

nostkach samorządu terytorial-
nego,

b) doświadczenie w kierowaniu 
zespołem,

c) bardzo dobra znajomość obsługi 
komputera,

d) prawo jazdy kat. B.
3. Predyspozycje osobowościowe 
oraz umiejętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy,
c) formularze oświadczeń,
d) koncepcja pracy na stanowisku.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa w pod-
punkcie b) i c) dostępne są do pobra-
nia w ogłoszeniu zamieszczonym na 
stronie internetowej sm.bip.gliwice.
eu/ogloszenia/nabory. 

5. Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku
Kierowanie pracą oraz bieżący nad-
zór nad pracownikami Zespołu Kadr 
i Szkoleń oraz Zespołu Organizacyj-
nego w szczególności poprzez:
a) nadzór nad realizacją zadań 

wynikających ze statutu oraz 
uregulowań wewnętrznych;

b) zapewnienie sprawnego obiegu 
informacji;

c) opiniowanie i ocenianie pracow-
ników podległych zespołów;

d) występowanie z wnioskami 
w sprawach organizacyjnych 
i pracowniczych;

e) współpracę ze wszystkimi ko-
mórkami organizacyjnymi jed-
nostki w zakresie podniesienia 
jakości pracy w jednostce;

f) sprawowanie nadzoru nad:
• obsługą organizacyjną jed-

nostki, w tym spraw admini-
stracyjnych, organizacyjnych 
i remontowych budynku,

• sprawami kadrowymi oraz 
szkoleń w jednostce,

• prowadzeniem składnicy akt 
w jednostce,

• sprawami zamówień pu-
blicznych oraz pozostałych 
zamówień,

• sprawami teleinformatyczny-
mi w jednostce,

• merytorycznym i technicznym 
przygotowywaniem projek-
tów zarządzeń, poleceń oraz 
wytycznych komendanta,

• prowadzeniem magazynów 
w jednostce,

• gospodarką materiałową 
oraz majątkiem jednostki,

• dokumentacją w zakresie 
rzetelności i terminowości,

• okresowym przeglądem i ak-
tualizacją regulacji wewnętrz-
nych i uprawnień wszystkich 
pracowników,

• czystością i porządkiem w bu-
dynku oraz na zewnątrz w za-
kresie administrowania.

6. Warunki pracy: 
a) praca w budynku Straży Miejskiej 

w Gliwicach,
b) praca z monitorem ekranowym 

powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

c) praca w pomieszczeniu klimaty-
zowanym,

d) stały dopływ informacji i goto-
wość do udzielania odpowiedzi 
w związku z obsługą klienta 
wewnętrznego i zewnętrznego 
(kontakt bezpośredni, telefonicz-
ny oraz e-mailowy),

e) praca pod presją czasu,
f) przemieszczanie się pomiędzy 

kondygnacjami budynku.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Straży Miej-
skiej w Gliwicach, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w miesią-
cu poprzedzającym datę publikacji 
niniejszego ogłoszenia, wyniósł 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) proponowane warunki zatrud-

nienia: wynagrodzenie zasadni-
cze, dodatek stażowy, nagrody 
motywacyjne oraz nagrody za 
szczególne osiągnięcia;

b) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzo-

wanych pomieszczeniach,
• możliwość korzystania z wła-

snej siłowni oraz hali spor-
towej, 

• praca w młodym i dynamicz-
nie rozwijającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawio-
na na rozwój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń we-
wnętrznych;

c) planowany termin zatrudnienia: 
styczeń 2022 r.

9. termin i miejsce składania do-
kumentów
Osoby zainteresowane powinny 
dostarczyć komplet własnoręcz-
nie podpisanych dokumentów do  
15 grudnia 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału Organiza-

cyjno-Finansowego w godzinach 
pracy SM,

b) za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Straży Miejskiej 
w Gliwicach (decyduje data 
wpływu oferty do SM),

c) lub drogą elektroniczną na ad-
res e-mail: nabor@smgliwice.pl  
(należy przesłać fotokopię pod-
pisanych dokumentów).

Dokumenty, które wpłyną do 
Straży Miejskiej w Gliwicach po 
wyznaczonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne określone 
w ogłoszeniu zostanie opublikowa-
na na stronie internetowej www.
smgliwice.pl zakładka BIP – NABORY.
10. inne informacje: 
a) selekcja kandydatów przeprowa-

dzona zostanie tylko na podsta-
wie rozmowy kwalifikacyjnej,

b) oświadczenia, życiorys oraz 
kwestionariusz powinny być 
własnoręcznie podpisane,

c) planowany termin rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz wykaz nu-
merów referencyjnych ofert 
kandydatów spełniających wy-
magania niezbędne w ogłoszeniu 
o naborze zostaną opublikowane 
w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na stronie internetowej 
Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie należy sporządzić w ję-
zyku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie (doku-
menty sporządzone w języku 
obcym powinny zostać złożone 
wraz z tłumaczeniem),

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

http://bip.gliwice.eu
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mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
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http://www.scl.com.pl
mailto:kamil.purchla@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu
mailto:sekretariat@zso5.gliwice.eu
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.zso5.gliwice.pl
http://www.zso5.gliwice.pl
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http://www.smgliwice.pl
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https://www.facebook.com/Miasto.Gliwice


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2021 (1085), 2 grudnia 2021 17

oGŁoSZeniA
oferty pracy

numer naboru: ZDM-kP.110.1.31.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe zakończone 

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

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

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

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

dowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w ro-
zumieniu art. 14 ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. Mile wi-
dziane uprawnienia w specjalności 
drogowej lub branży pokrewnej  
– 2 etaty.

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

2.3. Znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót.

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

2.5. Umiejętność redagowania pism 
urzędowych.

2.6. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

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

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

4. informacja owarunkach pracynada-
nym stanowisku
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

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

4.2. Praca z monitorem ekranowym po-
wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy.

4.3. Konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy.

4.4. Zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji.

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

4.6. Wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

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

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

dzających wykształcenie, kwalifika-
cje i staż pracy.

5.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są do-
stępne na stronie zdm.bip.gliwice.eu  

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

oznaczonych wyłącznie numerem 
naboru,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nr naboru: ZDM-kP.110.1.32.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  

z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31
 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze  

w Referacie zajęcia pasa drogowego na czas robót  
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.
1. Prowadzenie spraw związanych z ad-

ministrowaniem ulic na terenie miasta 
Gliwice.

2. Przekazywanie, kontrola i odbiór pa-
sa drogowego na czas prowadzenia 
robót niezwiązanych z gospodarką 
drogową, umieszczaniem obiektów 
budowlanych, urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzeba-
mi zarządzania drogami lub potrzeba-
mi ruchu drogowego oraz na prawach 
wyłączności.

3. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwi-
ce, na podstawie wydanego upoważ-
nienia, decyzji administracyjnych na 
zajęcie pasa drogowego dla ww. celu 
wraz z ich rozliczeniem.

4. Przygotowywanie i wydawanie 
w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice, 
na podstawie wydanego upoważnie-
nia, decyzji administracyjnych zezwa-
lających na zajęcie pasa drogowego, 
w celu usunięcia awarii występujących 
na urządzeniach infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanej z potrzebami 
zarządzania pasem drogowym wraz 
z ich rozliczeniem.

5. Prowadzenie nadzoru nad robotami 
na terenie dróg wewnętrznych nale-
żących do Gminy Gliwice, określanie 
warunków ich prowadzenia i odtwo-
rzenia terenu.

6. Przekazywanie terenu, kontrola prze-
biegu robót i odbiór pasa drogowego 
po ich zakończeniu.

7. Prowadzenie postępowania admini-
stracyjnego w przypadku stwierdze-
nia wykonywania prac bez decyzji 
administracyjnej lub poza terminem 
jej ważności, przygotowanie i wyda-
wanie w imieniu Prezydenta Miasta 
Gliwice, na podstawie wydanego 
upoważnienia, decyzji orzekających 
(w razie naruszenia) o przywróceniu 
pasa drogowego do stanu pierwot-
nego oraz naliczanie opłat karnych za 
samowolne zajęcie pasa drogowego, 
wraz z ich rozliczeniem. 

8. Załatwianie skarg i wniosków z zakresu 
prowadzonych spraw. 

9. Prowadzenie rejestru wydawanych 
decyzji. 

1. Wymagania niezbędne
1.1. Wykształcenie wyższe techniczne, 

zakończone uzyskaniem tytułu 
inżyniera lub magistra inżyniera 
o kierunku: budownictwo, drogow-
nictwo, transport (udokumentowane 
kserokopią dyplomu) lub wykształ-
cenie wyższe techniczne i 5-letnie 
doświadczenie na podobnym sta-
nowisku lub w wykonawstwie dro-
gowym. Preferowana specjalizacja 
z zakresu: dróg i autostrad, budow-
nictwa komunikacyjnego, inżynierii 
drogowo-kolejowej, konstrukcji bu-
dowlanych i inżynierskich, inżynierii 
lądowej, inżynierii ruchu.

1.2. Pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych.

1.3. Niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

1.4. Prawo jazdy kat. B.
2. Wymagania pożądane (preferowane – 
podlegające ocenie w ramach końcowej 
prezentacji kandydatów)
2.1. Znajomość zakresu działalności 

statutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach.

2.2. Znajomość przepisów dotyczących 
wydawania decyzji administracyj-
nych.

2.3. Znajomość ustaw: o samorządzie 
gminnym, o pracownikach samo-
rządowych, o drogach publicznych, 
Prawo budowlane, Kodeks postępo-
wania administracyjnego, rozporzą-
dzenia w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie.

2.4. Umiejętność redagowania pism urzę-
dowych.

2.5. Umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

2.6. Mile widzialne doświadczenie zawo-
dowe na podobnym stanowisku lub 
w wykonawstwie lub w projektowa-
niu.

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 
danym stanowisku:
4.1. Praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, parter) 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 udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny).

4.6. Praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu.

4.7. 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, staż pracy 
i kwalifikacje.

5.5. Formularz oświadczeń.
uWAGA – wszystkie potrzebne formu-
larze oraz oświadczenia są dostępne 

na stronie zdm.bip.gliwice.eu  
w zakładce nABoRy.

oświadczenia, cV oraz list motywacyjny 
muszą być własnoręcznie podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie do 
6 grudnia 2021 r. do godz. 14.30 w Biu-
rze Obsługi Interesantów Zarządu Dróg 
Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31. 
Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych kopertach 

oznaczonych wyłącznie numerem na-
boru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decyduje 
data wpływu dokumentów do Zarzą-
du Dróg Miejskich w Gliwicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane. W chwili złoże-
nia dokumentów aplikacyjnych kandydat 
otrzymuje numer referencyjny, obowią-
zujący w czasie trwania naboru. kandydat 
zobowiązany jest (po otwarciu ofert, tj. 
od następnego dnia roboczego po ter-
minie składania dokumentów) do uzy-
skania informacji o nadanym numerze 
referencyjnym. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 
32/300-86-33. Ostateczna data i godzina 
testu merytorycznego i rozmowy kwa-
lifikacyjnej zostanie opublikowana na 
stronie internetowej www.zdm.gliwice.pl  
w zakładce NABORY wraz z wykazem nu-
merów referencyjnych ofert kandydatów 
spełniających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do 9 
grudnia 2021 r.
Planowany termin testu merytorycznego 
i rozmowy kwalifikacyjnej: 13 grudnia 
2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia, nie wcześniej niż 1 lu-
tego 2022 r.
kandydaci nie będą informowani indy-
widualnie o terminie testu merytorycz-
nego 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 rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, nie przekroczył 
6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych, o którym mowa 
powyżej, w miesiącu poprzedzają-
cym datę publikacji niniejszego ogło-
szenia o naborze jest niższy niż 6%, 
pierwszeństwo w zatrudnieniu na 
stanowiskach urzędniczych, z wyłą-
czeniem kierowniczych stanowisk 
urzędniczych, przysługuje osobie 
niepełnosprawnej, o ile znajduje 
się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wyma-
gania 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 pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

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

6.7. Oferty niekompletne i/lub 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.

 

osoby zainteresowane, spełniające warunki 
podane w ofercie, proszone są o kontakt osobisty 

lub telefoniczny w PuP Gliwice, pl. inwalidów 
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku  

w godz. od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92  
lub 32/444-23-93.

● konserwator 
wykształcenie zawodowe;  
3 lata doświadczenia zawodo-
wego; uprawnienia G2, G3; 
zakres obowiązków: bieżąca 
konserwacja i utrzymanie 
w sprawności technicznej in-
stalacji wod.-kan., c.o., cwu, 
instalacji elektrycznej i gazowej, 
drobne prace konserwacyjne 
w zakresie zieleni, w szcze-
gólności przycinka krzewów 
i drzew oraz usuwanie od-
padów zielonych, naprawa 
stolarki okiennej i drzwiowej 
w częściach wspólnych budyn-
ków, w szczególności naprawa 
lub wymiana zamków, klamek, 
samozamykaczy, zawiasów 
okiennych i drzwiowych; jedna 
zmiana; miejsce pracy: Gliwice;

● monter mebli 
wykształcenie: brak wymagań; 
mile widziane doświadczenie 
zawodowe przy montażu mebli; 
jedna zmiana; miejsce pracy: 
Gliwice;

● listonosz 
wykształcenie podstawowe; 
doświadczenie: brak wyma-
gań; dostarczanie przesyłek li-
stowych; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● frezer – szlifierz 
wykształcenie zawodowe; zna-
jomość rysunku technicznego; 

dwie zmiany; miejsce pracy: 
Gliwice;

● elektryk 
wykształcenie średnie technicz-
ne; min. 3 lata doświadczenia 
zawodowego; zakres obo-
wiązków: przygotowywanie 
i obsługa eventów; miejsce 
pracy: Gliwice;

● mechanik   
    samochodów   
    osobowych/pomocnik 

wykształcenie podstawowe lub 
zawodowe; prawo jazdy kat. B; 
obsługa i naprawa pojazdów sa-
mochodowych; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice; 

● kucharz 
wykształcenie zawodowe kie-
runkowe; min. 1 rok doświad-
czenia w żywieniu zbiorowym; 
znajomość HACCP; książeczka 
sanepidu; umiejętność pracy 
w zespole; zakres obowiązków: 
przygotowywanie posiłków 
zgodnie z recepturami, jadło-
spisem, właściwe wydawanie 
i przydział gotowych potraw 
zgodnie ze stanem żywienia, 
utrzymanie czystości stanowi-
ska pracy; jedna zmiana; miej-
sce pracy: Gliwice.

Powiatowy  
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 18 listopada 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach  

gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

śląskie centrum logistyki S.A.  
poszukuje kandydata na stanowisko:

SPecJAliStA DS. tecHnicZnycH  
i utRZyMAniA Floty SAMocHoDoWeJ 

W DZiAle tRAnSPoRtu
Zadania:
• kompleksowa obsługa floty 35 

ciągników siodłowych i 45 naczep 
kurtynowych,

• zlecanie i nadzorowanie reali-
zacji prac serwisowych taboru 
ŚCL S.A.,

• współpraca z serwisem opo-
niarskim i zamawianie inspekcji 
ogumienia ciągników i naczep,

• załatwianie spraw związanych 
z systemami poboru opłat dro-
gowych państw UE (rejestracja, 
kontrola, aktualizacja),

• bieżąca kontrola stanu pojaz-
dów, tj. stanu ogumienia, aku-
mulatorów, gaśnic oraz innego 
wyposażenia,

• kontrola terminów ważności 
przeglądów rejestracyjnych 
i okresowych, legalizacji tacho- 
grafów itp.,

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

• kontrola norm zużycia paliwa 
i innych materiałów eksploata-
cyjnych,

• nadzór nad procesem likwidacji 
szkód komunikacyjnych, 

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

• prowadzenie szkoleń stanowi-
skowych kierowców i zapoznanie 
nowych pracowników z obowią-
zującymi procedurami,

• stały kontakt z kierowcami, bieżące 
wsparcie, 

• odczytywanie kart kierowców 
oraz tachografów zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami.

twój profil:
• znajomość przepisów dotyczą-

cych czasu pracy kierowców 
i transportu drogowego,

• wykształcenie minimum średnie 
techniczne, 

• umiejętność dobrej organizacji 
pracy i priorytetyzacji zadań,

• znajomość języka angielskiego 
lub niemieckiego, 

• odporność na stres,
• wysoko rozwinięte umiejętności 

interpersonalne,
• czynne prawo jazdy kat. B, mile 

widziane kat. C,
• doświadczenie zawodowe na 

podobnym stanowisku mile 
widziane. 

nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej 

się firmie istniejącej na rynku od 
ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę 
o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie + pre-
mia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatkowych:
• świadczenia z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• opieka medyczna Medicover 
lub karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie 
grupowe;

• ciekawa praca z możliwością 
rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logistyki 
SA Gliwice, ul. Portowa 28, Magazyn 
K, tel. 602- 290-402 lub e-mail: kata-
rzyna.figura@scl.com.pl. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne 
do Śląskiego Centrum Logistyki S.A. 
z siedzibą w Gliwicach przy ul.Porto-
wej 28 (pracodawca, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwa-
rzanie przez pracodawcę Twoich 
danych osobowych zawartych 
wzgłoszeniu rekrutacyjnym w celu 
prowadzenia rekrutacji nastanowi-
sko wskazane w ogłoszeniu. Pełną 
informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znaj-
dziesz tutaj scl.com.pl/spelnienie
-obowiazku-informacyjnego/. 

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
https://gliwice.praca.gov.pl/
http://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
mailto:katarzyna.figura@scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
http://www.scl.com.pl
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ogłoszenia

oferuje do wynajęcia pomieszczenia  
biurowe w gliwicach w doskonałej 
lokalizacji (skrzyżowanie autostrad 

a1 i a4, DTŚ, DK 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

micznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic. Komunikacja miejska – linie 
autobusowe 178 i 202.

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

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

oferuje do wynajęcia  
halę magazynową w gliwicach  

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

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

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

i ustny przetarg ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
31 stycznia 2022 r. o godz. 10.00, w siedzibie Wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miejskiego w gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 
nr 206, rozpocznie się i ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 1410, 
obręb Bojków, o pow. 0,8032 ha, położonej w gliwicach na zachód od ul. Knurowskiej, KW gL1g/00118025/8. 
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 1 605 200,00 zł
Wadium: 160 600,00 zł 
Minimalne postąpienie: 16 060,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie 
z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Nieruchomość przeznaczona została do zbycia w drodze 
przetargu nieograniczonego zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Gliwice nr XXIII/580/2017 z 9 lutego 2017 r. oraz zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr PM-122/18 z 12 grudnia 2018 r.
Sprzedaż odbywa się według zasad określonych w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 
oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2021 r., 
poz. 1899 z późn. zm.).
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i KW
Działka nr 1410, obręb Bojków, użytek: ŁIII – łąki trwałe, RIIIb, 
RIVa i RIVb – grunty orne, o pow. gruntu 0,8032 ha, księga 
wieczysta nr GL1G/00118025/8.
2. opis nieruchomości
Działka nr 1410, obręb Bojków, położona jest w południo-
wo-zachodniej części miasta, na południe od autostrady A4, 
w odległości ok. 7 km od centrum miasta. W sąsiedztwie nie-
ruchomości położone są tereny zabudowy mieszkaniowej 
oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę 
usługowo-produkcyjną.
Teren płaski, wykorzystywany na cele rolnicze, w kształcie 
zbliżonym do wąskiego, znacznie wydłużonego prostokąta 
o wymiarach ok. 25 m na 324 m. 
Działka jest nieuzbrojona. Sieci uzbrojenia terenu dostępne 
są w dalszym zasięgu. Warunki techniczne podłączenia do 
sieci uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na wniosek i koszt nabywcy 
nieruchomości.
Działy III i IV księgi wieczystej nr GL1G/00118025/8, prowadzonej 
dla przedmiotowej nieruchomości, są wolne od wpisów. Brak 
umów dzierżawy zawartych dla działki nr 1410, obręb Bojków.
Odwodnienie terenu działki w gestii właściciela. W granicach 
przedmiotowych nieruchomości przechodzi prawdopodobnie 
sieć drenarska. W momencie przeprowadzenia jakichkolwiek 
prac należy zwrócić na nią szczególną uwagę. W przypadku jej 
uszkodzenia właściciel zobowiązany jest do usunięcia awarii 
na własny koszt oraz we własnym zakresie.
Skomunikowanie działki powinno odbywać się poprzez drogę 
niepubliczną ul. Gronową do drogi publicznej ul. Knurowskiej 
zjazdem istniejącym. W chwili obecnej działka ma skomu-
nikowanie właściwe do jej wykorzystywania na cele rolne 
– dotyczy tylko i wyłącznie aktualnego sposobu użytkowania 
nieruchomości.
Zgodnie z informacją uzyskaną z Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach, przy braku znajomości podstawowych informacji 
mających realny wpływ na zdefiniowanie możliwości skomu-
nikowania działki nr 1410, obręb Bojków, z drogą publiczną 
oraz zważywszy na przeznaczenie terenu ww. nieruchomości 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(1U/P, 2U), nie istnieje możliwość określenia warunków włą-
czenia ruchu drogowego w sposób optymalny, tj. spełniający 
wymagania zarządcy drogi, m.in. w kontekście uwarunkowań 
ruchowych czy względów bezpieczeństwa, jak również speł-
niający oczekiwania potencjalnego inwestora. 
Ewentualna realizacja inwestycji lub zmiana sposobu zagospo-
darowania przedmiotowego terenu winna zostać poprzedzona 
złożeniem wniosku do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, 
gdyż warunki włączenia ruchu drogowego z działki do drogi 
publicznej należy rozpatrywać indywidualnie, w zależności od 
generowanego przez inwestycję natężenia ruchu drogowego, 
jego struktury kierunkowej, rodzajowej oraz innych, nieznanych 
na chwilę obecną, okoliczności.
3. Przeznaczenie i sposoby zagospodarowania nieruchomości
Działka nr 1410, obręb Bojków, położona jest na terenie, dla 
którego od 4 maja 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru 
obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy 
ulicami Rybnicką, Knurowską oraz południową granicą miasta. 
Plan uchwalony został przez Radę Miasta Gliwice uchwałą  
nr XXXVI/790/2018 z 22 marca 2018 r., opublikowaną w Dzien-
niku Urzędowym Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2093. 
Zgodnie z ustaleniami ww. planu przeważająca część działki 
nr 1410, obręb Bojków, znajduje się na terenie oznaczonym 
symbolem: 
• 1 U/P – opisanym jako: tereny usługowo-produkcyjne.
Dla terenu oznaczonego symbolem 1U/P ustalono następujące 
przeznaczenie podstawowe:
1) obiekty produkcyjne, magazyny, bazy, składy, centra logi-

styczne,
2) parki biznesu i technologiczne,
3) usługi.
Północna część działki nr 1410, obręb Bojków, znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolem: 

• 2 U – opisanym jako: tereny zabudowy usługowej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 2U ustalono następujące 
przeznaczenie podstawowe:
1) usługi,
2) magazyny, centra logistyczne.
Wąski pas działki nr 1410, obręb Bojków, położony przy jej pół-
nocnej granicy, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: 
• 3 KDD – opisanym jako: tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej.
Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KDD obowiązują na-
stępujące ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojaz-

dowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe, ciągi piesze lub rowerowe,
b) zieleń towarzysząca,
c) uzbrojenie terenu.

Działka nr 1410, obręb Bojków, znajduje się na terenie, który 
objęty jest zasięgiem:
• obszaru ze zmiennym ograniczeniem wysokości obiektów 

budowlanych oraz naturalnych, związanym ze strefą od 
lotniska,

• strefy ograniczającej lokalizację obiektów mogących być 
źródłem żerowania ptaków,

• udokumentowanych złóż,
• terenów górniczych;
a ponadto przez działkę nr 1410 przebiegają granice:
• strefy „W” ochrony archeologicznej,
• strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
W południowej części działki znajduje się stanowisko arche-
ologiczne AZP 98-44/5.
Na terenie działki nr 1410, obręb Bojków, występują m.in. użytki 
rolne klasy ŁIII i RIIIb, które podlegają procedurze wyłączenia 
z produkcji rolnej. Dla terenów o przeznaczeniu w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze 
pod działalność przemysłowo-usługową, przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę, należy uzyskać zezwolenie na wyłącze-
nie gruntów z produkcji rolnej. W decyzji ustala się należność 
i opłatę roczną z tytułu wyłączenia. 
Ponadto, działki w tym rejonie mogą być ujęte w system 
sieci drenarskiej, z uwagi na ich obecny charakter rolniczy. 
Stąd każda zaprojektowana inwestycja powinna uwzględniać 
odwodnienie nieruchomości z uwzględnieniem wszystkich 
istniejących sieci drenarskich. Takie rozwiązanie nie naruszy 
stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 
Fragment działki nr 1410, obręb Bojków, przeznaczony jest 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
drogę publiczną klasy dojazdowej. W przypadku późniejszego 
przejęcia przez Miasto Gliwice tego fragmentu nieruchomości, 
jego wartość zostanie określona zgodnie z przeznaczeniem 
w planie zagospodarowania, a nie na podstawie średniej ceny 
1 m2 uzyskanej w wyniku przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany 
jest zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nierucho-
mości w terenie, treścią księgi wieczystej, przebiegiem sieci 
infrastruktury technicznej oraz zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania terenu, w granicach którego położona jest 
przedmiotowa działka. Nabywca przejmuje nieruchomość 
w stanie istniejącym.
4. Termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 31 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec miejsce 
przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentualnej zmianie 
adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty 
oraz na drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową 
będą wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości  
(t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) – organizator przetargu, 
na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach informację o zmianie sposobu 
przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komuni-
kacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 160 600,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr rachunku 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z tytułem wpłaty „Przetarg, działka nr 1410, obręb 
Bojków, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP 
firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
20 stycznia 2022 r. 

Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni od 

dnia rozstrzygnięcia przetargu, na konto bankowe, z którego 
dokonano płatności lub zgodnie ze złożoną pisemną dyspo-
zycją – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez uczestnika/

uczestników przetargu,
• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 

sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej 
(powyższe dotyczy również reprezentacji jednego z małżon-
ków, chyba że nieruchomość jest nabywana z odrębnego 
majątku jednego z nich lub jeżeli w małżeństwie obowiązuję 
ustrój rozdzielności majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
a nieruchomość ma zostać nabyta w ramach prowadzonej 
działalności, należy okazać odpowiednio aktualny wydruk 
z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego 
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej (chyba że 
pełnomocnictwo wynika wprost z innych przedstawionych 
dokumentów, np. z wydruku z KRS).

Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, 
nie zostanie dopuszczony do licytacji.
7. Dodatkowe informacje
W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem Pre-
zydenta Miasta Gliwice nr PM-122/2018 z 12 grudnia 2018 r. 
w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice  
nr PM-4233/17 z 15 marca 2017r. oraz w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
prawa własności niezabudowanych nieruchomości oznaczonych 
jako: działka nr 1398, obręb Bojków, KW nr GL1G/00017386/8, 
o powierzchni 1,0246 ha oraz działka 1410, obręb Bojków,  
KW nr GL1G/00118025/8, o powierzchni 0,8032 ha, stanowią-
cych własność Miasta Gliwice, położonych w Gliwicach na zachód 
od ul. Knurowskiej oraz sporządzenia i podania do publicznej wia-
domości wykazu przedmiotowych nieruchomości (uchylonego 
w części dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1398, 
obręb Bojków, zarządzeniem nr PM-4987/21 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 9 listopada 2021 r.), nie wpłynęły żadne wnioski osób, 
którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie 
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.).
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako na-
bywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy 
sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który wygra 
przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie 
później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty uważa się 
uznanie jej na rachunku gminy. Akt notarialny przenoszący 
własność nieruchomości powinien być zawarty w terminie 
do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. do 2 marca 2022 r.
W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, w ro-
zumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujaw-
nieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.
Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego zgodnie z zarządzeniem Prezy-
denta Miasta Gliwice nr PM-122/2018 z 12 grudnia 2018 r., 
uchylonego w części dotyczącej przeznaczenia do sprzedaży 
działki nr 1398, obręb Bojków, zarządzeniem nr PM-4987/21 
Prezydenta Miasta Gliwice z 9 listopada 2021 r.
Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udzielą 
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 lub 
telefonicznie: 32/338-64-11 lub 32/338-64-09, 32/338-64-12.
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie interneto-
wej gliwice.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo odwołania 
przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w spra-
wie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). 

inforMaCJa szCzegółoWa o oChronie DanyCh osoBoWyCh  
zBieranyCh Przez UrząD MieJsKi W gLiWiCaCh1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl.
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując 

formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), przepisów ustawy o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2020 r., poz. 713) w szczególności rozdział 2 i 5 ustawy oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku 
uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich 
jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta 
Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.),

OGŁASZA

NIERUChOMOśCI

mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
mailto:marketing%40scl.com.pl?subject=
http://scl.com.pl
http://scl.com.pl
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ogłoszenia

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

że w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego  
w gliwicach (gliwice.eu) zostały poda-
ne do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości

Pełna treść wykazu dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komuni-
katy urzędowe / Wykazy nieruchomości do 

wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

przeznaczone do wydzierżawienia, 
stanowiące własność Miasta gliwice:
• wykaz nr 237/2021 do 14 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 261/2021 do 14 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 264/2021 do 10 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 266/2021 do 10 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 267/2021 do 14 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 295/2021 do 10 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 297/2021 do 10 grudnia 2021 r.

MIESZKALNE

UŻYTKOWE

LOKALE NA SPRZEDAŻ

UL. KUniCKiego 15, lokal nr 3
Cena wywoławcza nieruchomości: 163 800,00 zł

UL. JasiŃsKiego 18, lokal nr 10
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 300,00 zł

UL. gRoDoWa 6, lokal nr 3
Cena wywoławcza nieruchomości: 201 100,00 zł

UL. DUniKoWsKiego 11, lokal nr 37
Cena wywoławcza nieruchomości: 83 600,00 zł

aL. KoRFanTego 19, lokal nr 6
Cena wywoławcza nieruchomości: 111 100,00 zł

UL. FRanCiszKaŃsKa 19, lokal nr 10
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 300,00 zł

UL. zaBRsKa 16, lokal nr 2
Cena wywoławcza nieruchomości: 64 500,00 zł

UL. łUŻYCKa 12, lokal nr 9
Cena wywoławcza nieruchomości: 105 600,00 zł

UL. goRzołKi 11, lokal nr 14
Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł

UL. PeRKoza 3, lokal nr 13
Cena wywoławcza nieruchomości: 179 700,00 zł

UL. WoLnoŚCi 12, lokal nr 6
Cena wywoławcza nieruchomości: 161 800,00 zł

UL. MeTaLoWCÓW 6a, lokal nr 4
Cena wywoławcza nieruchomości: 81 500,00 zł

UL. DUBois 6, lokal nr ii
Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł

UL. Ligonia 37, garaż nr 3
Cena wywoławcza nieruchomości: 22 000,00 zł

UL. WYszYŃsKiego 14D, lokal nr V
Cena wywoławcza nieruchomości: 2 029 200,00 zł

UL. na PiasKU 3, garaż nr 13
Cena wywoławcza nieruchomości: 27 100,00 zł

UL. zaBRsKa 1, lokal nr ii
Cena wywoławcza nieruchomości: 193 300,00 zł

UL. na PiasKU 3, garaż nr 10
Cena wywoławcza nieruchomości: 21 400,00 zł

UL. WoLnoŚCi 20, lokal nr i
Cena wywoławcza nieruchomości: 330 000,00 zł

szczegółowe informacje na temat 
lokali dostępne są na  

www.zgm-gliwice.pl oraz pod  
nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69. 
Pełna treść ogłoszeń dostępna jest także na bip.gliwice.eu  
w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / sprzedaż 

nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

informacja  
o przetargach  
ogłoszonych 

przez Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest  

zakład gospodarki Mieszkaniowej

WYCiĄg z ogłoszenia  
o PRzeTaRgU

Przedsiębiorstwo  
zagospodarowania odpadów  

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

ogłasza
iV UsTnY PRzeTaRg nieogRani-
CzonY (aUKCJĘ) na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości gruntowej 
niezabudowanej, będącej własno-
ścią spółki, składającej się z działki 
nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, po-
łożonej w gliwicach (województwo: 
śląskie, powiat: gliwicki, jednostka 
ewidencyjna: gliwice), na wschód 
od ul. Rybnickiej, obręb ewiden-
cyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie 
Pola, dla której sąd Rejonowy w gli-
wicach, Viii Wydział Ksiąg Wieczy-
stych, prowadzi księgę wieczystą 
nr gL1g/00138748/8.

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

darowania przestrzennego, przyjętym 
uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr 
IX/113/2011 z 2 czerwca 2011 r. (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego nr 159, poz. 3019, 
z 27 lipca 2011 r.), działka nr 57/1 objęta 
jest w większości symbolem: 9UP – tere-
ny usługowo-produkcyjne – istniejące, 
w pozostałej nieznacznej części, przed-
miotowa działka objęta jest symbolem: 
19oK – tereny związane z realizacją 
układu komunikacyjnego. 

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

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

iii. IV przetarg (aukcja) rozpocznie się  
10 stycznia 2022 r. o godz. 10.30 w sie-
dzibie Spółki, 44-100 Gliwice, ul. Zwycię-
stwa 36.

iV. Wysokość wadium wynosi: 374 100,00 zł 
(trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto 
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 6 stycznia 
2022 r.

Vi. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki 
oraz opublikowane wraz z Regulaminem 
przetargu (aukcji) na stronie internetowej 
Spółki pod adresem www.pzogliwice.pl, 
w zakładce: „PZO”–„Przetargi”.

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

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

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

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń  

do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

1. Lokalu użytkowego przeznaczonego do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem 
w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntu:
• nr ZGM/647/2021 do 8 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lo-
kali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezy-
denta-miasta/

2. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do 
sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/666/2021, nr ZGM/668/2021  

i nr ZGM/669/2021 do 8 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/671/2021 do 9 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/677/2021, nr ZGM/678/2021  

do 8 grudnia 2021 r. 
• nr ZGM/675/2021, nr ZGM/679/2021,  

nr ZGM/680/2021, nr ZGM/684/2021,  
nr ZGM/686/2021 i nr ZGM/691/2021  
do 9 grudnia 2021 r.

Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lo-
kali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezy-
denta-miasta/

3. Wydzierżawienia nieruchomości  
stanowiących własność Miasta gliwice:
• nr 649/2021 do 9 grudnia 2021 r.,
• nr 676/2021 do 10 grudnia 2021 r., 
• nr 682/2021 i nr 683/2021  

do 10 grudnia 202 r., 
• nr 685/2021 do 10 grudnia 2021 r.,
• nr 705/2021 do 14 grudnia 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/

4. garaży przeznaczonych do zbycia w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemcy oraz 
oddania w wieczyste użytkowanie gruntu 
niezbędnego do korzystania z garażu  
z jednoczesnym potrąceniem od ceny  
nieruchomości wartości garażu:
• nr ZGM/645/2021 do 8 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/687/2021 do 9 grudnia 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lo-
kali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezy-
denta-miasta/

5. garażu przeznaczonego do sprzedaży na 
rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej 
części gruntu:
• nr ZGM/665/2021 do 8 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lo-
kali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezy-
denta-miasta/

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
INFORMUJE,

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  
z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (j.t. DzU z 2020 r., poz. 1990)
i ustny przetarg nieograniczony na 

sprzedaż lokalu mieszkalnego  
położonego przy ul. Derkacza 2/48,  

który został ogłoszony na  
6 grudnia 2021 r., zostaje odwołany.
Przyczyną odwołania przetargu jest po-
danie błędnej informacji w ogłoszeniu 
opublikowanym w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice”.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE
ZAWIADAMIA

Przedsiębiorstwo energetyki Cieplnej – gliwice  
sp. z o.o. w gliwicach, ul. Królewskiej Tamy 135,
zawiadamia o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego  

odbywającego się w drodze licytacji

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej  
przy ul. zygmuntowskiej w gliwicach.

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

oraz 32/335-01-04.

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

zarząd Dróg  
Miejskich  

w gliwicach 
informuje,

że w siedzibie zarządu Dróg Miej-
skich w gliwicach, na parterze bu-
dynku przy ul. Płowieckiej 31 oraz 
w Biuletynie informacji Publicznej 
(BiP) zarządu Dróg Miejskich w gli-
wicach (zdm.bip.gliwice.eu), został 
podany do publicznej wiadomości 
wykaz zawierający nieruchomości 
przeznaczone do użyczenia, stano-
wiące własność gminy gliwice:

• nr ZDM/36/2021 do 3 grudnia 
2021 r.

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nierucho-
mości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 1119, obręb ostropa Północ, 

zapisanej w księdze wieczystej nr gL1g/00076156/8, o po-
wierzchni 0,1000 ha. Przedmiotowa działka położona jest 
w gliwicach przy ul. Południowej i stanowi własność Miasta 
gliwice.

Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 142*
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 280 100,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 28 010,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości 
niezabudowanych obejmujących działki:
• nr 77/49, obręb Czechowice Północ, o pow. 2030 m2, 

położonej przy ul. Poziomkowej, użytek „RiVa” i „RiVb”,  
KW gL1g/00092907/6;

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

nieruchomości są wolne od obciążeń.
Termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 142
Cena wywoławcza nieruchomości (brutto): 385 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą  
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 38 600,00 zł
Termin wpłaty wadium: 13 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieru-
chomości:
• prawo własności działki nr 1168, obręb stare Miasto, o pow. 

0,0466 ha, użytek Bi – inne tereny zabudowane,
• prawo własności działki nr 1169, obręb stare Miasto, o pow. 

0,0017 ha, użytek B – tereny mieszkaniowe,
zabudowane budynkiem o charakterze usługowym o numerze 
ewid. 2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2, położonym przy  
ul. stanisława Moniuszki 13 w gliwicach, dla których prowa-
dzona jest księga wieczysta nr gL1g/00058759/3.
Termin przetargu: 21 grudnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycię-
stwa 21, sala nr 146*.
Cena wywoławcza nieruchomości: 3 299 000,00 zł brutto 
zwolnienie od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług – t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.
Wadium: 329 900,00 zł
Termin wpłaty wadium: 15 grudnia 2021 r. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 292, obręb Czechowice zachód, o pow. 0,2903 ha, 

przy ul. grzybowej w gliwicach, użytek: RiVb – grunty orne 
(0,2701 ha), B – tereny mieszkaniowe (0,0202 ha), zapisana 
w KW nr gL1g/00014878/3.

Termin przetargu: 29 grudnia 2021 r., godz. 10.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 691 500,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 69 150,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 808, obręb stare gliwice, o pow. 0,1655 ha, użytek: 

RiVa – grunty orne, zapisana w KW nr gL1g/00032522/5,
• działka nr 810, obręb stare gliwice, o pow. 0,2404 ha, użytek: 

RiVa – grunty orne (0,2168 ha), B – tereny mieszkaniowe 
(0,0236 ha), zapisana w KW nr gL1g/00010540/7.

Lokalizacja: ul. Kozielska w gliwicach.
Termin przetargu: 29 grudnia 2021 r., godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Jasna 31A, sala nr 206*
Cena wywoławcza nieruchomości: 1 027 000,00 zł brutto
Cena przedmiotu sprzedaży jest opodatkowana 23% podatkiem VAT zgodnie z ustawą 
z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 102 700,00 zł
Termin wpłaty wadium: 22 grudnia 2021 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nie-
ruchomości oznaczonych geodezyjnie jako:
• niezabudowana działka nr 526/2, obręb Politechnika, 

o powierzchni 0,5857 ha, zapisana w księdze wieczystej  
nr gL1g/00128960/7 oraz niezabudowana działka nr 527/2, 
obręb Politechnika, o powierzchni 0,5048 ha, zapisana w księ-
dze wieczystej nr gL1g/00039346/6. Przedmiotowe działki 
położone są w gliwicach przy ul. Kujawskiej i stanowią wła-
sność Miasta gliwice. łączna powierzchnia gruntu: 1,0905 ha.

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ

Przetargi ogłoszone przez  
Prezydenta Miasta gliwice,  
których organizatorem jest  

Wydział gospodarki nieruchomościami  
Urzędu Miejskiego w gliwicach

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

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

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

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

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

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

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu II ustnego przetargu nieograniczonego 
na wysokość stawki czynszu za najem lokalu użytkowego przy:

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

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

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

NIERUCHOMOŚCI

http://gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
https://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://zdm.bip.gliwice.eu
http://www.zdm.gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://msip.gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.tbs2.pl
http://www.tbs2.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 48/2021 (1085), 2 grudnia 202120


