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Plejada piłkarskich gwiazd, z carlesem Puyolem na czele, weźmie udział w iV edycji Mistrzostw Świata w teqbal-
lu, które po raz pierwszy odbywają się w Polsce. Gospodarzem turnieju są Gliwice, a zawody rozegrane zostaną 
na jednym z największych i najbardziej nowoczesnych krytych obiektów widowiskowo-sportowych w naszym 
kraju – Arenie Gliwice. to właśnie tutaj przez cztery dni (do 11 grudnia) rywalizować będą najlepsi gracze z ponad 
trzydziestu krajów. Mecze rozgrywane są codziennie w godz. 9.00-19.00, a wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Mistrzostwa Świata to największa impreza 
teqball, która odbywa się cyklicznie od 
2017 roku. Wyjątkiem był ubiegły rok, 
kiedy z powodu pandemii COVID-19 nie 
udało się zorganizować czempionatu. 
Poprzednie edycje dwukrotnie gościły 
w Budapeszcie (2017 i 2019) oraz raz we 
francuskim Reims (2018).

Tym razem wybór padł na Polskę, oczywi-
stego kandydata ze względu na swoją sil-
ną pozycję w świecie teqballu. Zarządzany 
przez byłego sędziego mistrzostw świata 
i prezesa PZPN Michała Listkiewicza Polski 
Związek Teqball zajmuje pierwsze miejsce 
w oficjalnym rankingu Międzynarodowej 
Federacji Teqball dla najszybciej rozwi-
jających się i najlepiej prosperujących 
związków krajowych na świecie. Polska 
znalazła się najwyżej w hierarchii, czego 
uhonorowaniem jest przyznanie jej prawa 
do organizacji najbardziej prestiżowego 
wydarzenia w pomarańczowym sporcie.

Jedni z pierwszych
 – Jesteśmy aktywni w teqballu od 2017 
roku i jako jedni z pierwszych w Europie 
i na świecie zaczęliśmy rozwijąć ten sport. 
Pierwsze turnieje rozgrywaliśmy w nie-
wielkiej hali szkolnej w podwarszawskiej 
Podkowie Leśnej, którą śmiało można 
nazwać kolebką polskiego teqballu i skąd 
wywodzi się wielu utytułowanych graczy. 
Dzisiaj mamy zaszczyt być organizatorem 
Mistrzostw Świata w ogromnej Arenie 

Gliwice. To najlepiej pokazuje tempo roz-
woju i siłę teqballu – powiedział Michał 
Listkiewicz.

Gliwice stały się domem dla polskiego, 
a w konsekwencji także dla światowego 
teqballu pod koniec października, kiedy 
odbyły się tu czwarte Mistrzostwa Polski 
w tej dyscyplinie. Od tego momentu sytu-
acja potoczyła się dynamicznie, a krajową 
czołówkę lada dzień zastąpi ta światowa, 
która przyjedzie z czterech kontynentów, 
by walczyć o najwyższe laury.

Z 30 krajów

W wydarzeniu weźmie udział blisko 150 
zawodniczek i zawodników z ponad 30 
krajów. Zawody rozegrane zostaną w pię-
ciu formułach: singlu i deblu mężczyzn 
oraz kobiet, a także w deblu mieszanym. 
Za głównych faworytów do zgarnięcia naj-
większej ilości złotych krążków uchodzą 
Węgrzy, Serbowie i Rumuni. Czołówkę 
uzupełniają: Polska, Francja, Brazylia 
i Stany Zjednoczone.

W drużynie Biało-Czerwonych największych 
szans na medal można upatrywać w kate-
gorii singlowej i Adrianie Duszaku, który 
w latach ubiegłych dwukrotnie stawał na 
podium Mistrzostw Świata. W 2018 roku 
wywalczył brąz, rok później sięgnął po sre-
bro. Duże nadzieje wiązane są też z męskim 
deblem w składzie Duszak – Bartłomiej 
Frańczuk. Reprezentujący Warszawski TEQ 
Club zawodnicy grają ze sobą od dłuższego 
czasu i są zdecydowanie najlepsi na kra-
jowym podwórku. Nie raz udowodnili, że 
potrafią rywalizować jak równy z równym 
z najlepszymi drużynami na świecie.

Mocny duet w deblu mieszanym stano-
wić będzie para Ewa Kamińska – Patryk 

Kamiński, którzy z dużą przewagą wygrali 
ubiegłoroczne eliminacje na teqballowy 
mundial. Polska singlistka Paulina Łężak 
także nie powinna mieć problemów z za-
kwalifikowaniem się do fazy pucharowej, 
gdzie o wejściu do strefy medalowej może 
zadecydować jeden mecz. W deblu kobiet 
wystąpią Agnieszka Rybicka i Aleksandra 
Orzechowska z klubu Podkowa Teqball Club, 
zwyciężczynie Mistrzostw Polski. W tej kate-
gorii można spodziewać się wyrównanego 
poziomu i stosunkowo małej liczby drużyn, 
dlatego finał jest sprawą otwartą.

Wielcy ze świata 
piłki nożnej

Gośćmi wydarzenia będą gwiazdy sportu. 
W piątek i sobotę kibice będą mieli okazję 
spotkać się z Carlesem Puyolem – am-
basadorem teqballu, byłym kapitanem 
FC Barcelony, mistrzem świata i Europy 
z reprezentacją Hiszpanii. Na zawodach 
pojawi się także inny mistrz świata, były 
reprezentant Niemiec Lukas Podolski. 
W wydarzeniu wezmą również udział byli 
reprezentanci Polski – Michał Żewłakow 
i Paweł Golański, a także wspomniany już 
Michał Listkiewicz. 
 (Arena Gliwice)

ARenA GliWice

Mistrzostwa świata
w mistrzowskiej obsadzie
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od grudnia organizuje Pan 
pracę centrum kultury Vic-
toria. co ma Pan na swojej 
liście zadań na najbliższe ty-
godnie?

CK Victoria oficjalnie rozpoczę-
ło działalność 1 grudnia 2021 
roku. Grudzień to miesiąc, który 
wypełniają prace organizacyj-
ne. Przygotowywane są analizy 
finansowe i akty wewnętrzne 
regulujące działanie instytucji. 
To też czas budowania zespołu, 
który wspólnie stworzy autorską 
ofertę Victorii, będzie odpowie-
dzialny za działalność informa-
cyjną i organizację imprez.

czym dokładnie będzie się 
zajmować centrum kultury 
Victoria?

Ramy działalności Centrum Kul-
tury Victoria wyznacza zarówno 
statut przyjęty przez Radę Mia-
sta Gliwice, jak i opracowana 
przeze mnie koncepcja progra-
mowa. Koncentruję się w niej 
na kilku celach. Najważniejszym 
z nich jest oczywiście organizacja 
wydarzeń kulturalnych, wsparta 
na dopasowanej do nich ofercie 
edukacyjnej. CK Victoria odpo-
wiada także za docieranie do 
potencjalnych odbiorców z pre-
cyzyjnie zaadresowaną informa-
cją, czyli działania informacyjne 
i promocyjne. Nowa instytucja 
ma za zadanie stworzenie prze-
strzeni do wymiany doświadczeń 
i pomysłów między sektorem 
publicznym, prywatnym i or-
ganizacjami pozarządowymi. 
W planach mieści się przygoto-
wanie koncepcji rewitalizacji ruin 
teatru Victoria i ich otoczenia. 
Cała działalność Centrum poza 
finansowaniem z budżetu Mia-
sta Gliwice (w budżecie na 2022 
rok dla CK Victoria przewidziano 
ponad 7,7 mln zł – dop. red.) 
zakłada także, dla wybranych 
projektów, poszukiwanie innych, 
zewnętrznych źródeł finansowa-
nia. Mam na myśli dotacje unijne 
i prowadzenie działalności go-
spodarczej. Centrum będzie ge-
nerować dodatkowe przychody 
na przykład ze sprzedaży biletów, 
dzieł sztuki, wydawnictw.

A gdzie będzie Was można 
znaleźć?

Siedziba Victorii mieści się w bu-
dynku przy ul. Barlickiego 3, ale 
będziemy także działać w prze-
strzeni ruin teatru Victoria przy al. 
Przyjaźni. Od nich Centrum Kultu-
ry Victoria wzięło swoją nazwę. 
W przyszłości całe to miejsce cze-
ka metamorfoza. Powstanie tam 
Rynek Kultury – przestrzeń, w któ-
rej mieszkańcy i goście z innych 
miast będą spędzać czas wolny. 
Jeżeli chodzi o sam budynek ruin 
teatru Victoria, to zamierzam 
przygotować koncepcję rewita-
lizacji tego obiektu i poszukać 
źródeł finansowania. Na pewno 
przyszła odbudowa tego miejsca 
to praca zakrojona na wiele lat. 
Ale moim założeniem jest także 
wyjście z kulturą na zewnątrz już 
teraz. Oznacza to, po pierwsze, 
współpracę i szukanie nowych 
partnerów, nowych organizato-
rów wydarzeń kulturalnych, a po 
drugie, wyjście poza mury jedne-
go budynku i kreowanie nowych 
miejsc spotkań.

Ma Pan na myśli jakieś kon-
kretne miejsce?

Tak, w Śródmieściu widzę takie 
miejsce z potencjałem właśnie 
w rejonie al. Przyjaźni i ruin te-
atru Victoria. W mojej koncepcji 

programowej nazwałem je Ryn-
kiem Kultury. Ma to być nowa 
przestrzeń dla życia kulturalnego 
i artystycznego, zlokalizowana 
na placu za ruinami teatru Victo-
ria. Aleja Przyjaźni łączy miejsca, 
które z wydarzeniami kultural-
nymi już są kojarzone – rejon 
parku Chrobrego i Areny Gliwice 
z parkiem Chopina. Dodatkowo 
atutem tego miejsca jest bliskość 
rzeki Kłodnicy i bulwarów, które 
ciągną się za Urzędem Miejskim 
do ul. Jana Śliwki.

czyli od nowego roku cen-
trum kultury Victoria bę-
dzie organizować wszystkie 
imprezy kulturalne w Gliwi-
cach?

Będziemy tworzyć miejski kalen-
darz wydarzeń, ale nie oznacza 
to, że wszystkie imprezy w Gliwi-
cach będziemy organizować sa-
modzielnie. W tworzenie kultury 
w mieście będą zaangażowane 
także inne zainteresowane pod-
mioty. Do współpracy zostaną 
zaproszeni organizatorzy imprez, 
które mają już swoją stałą pu-
bliczność, ale ważnym założe-
niem Victorii jest też zrobienie 
miejsca dla nowych organizato-
rów i nowych inicjatyw. Będzie 
też możliwe na przykład orga-
nizowanie rezydencji artystycz-
nych i projektów badawczych. 

W spektrum naszych działań 
jest także impresariat. Liczymy 
również na dobrą współpracę 
z innymi instytucjami kultury 
w mieście. Instytucja ma być 
elastyczna i dopasowana do 
zmieniających się warunków, 
w których funkcjonuje sektor 
kultury. CK Victoria będzie na 
bieżąco analizować potrzeby 
mieszkańców i to, z jakim zain-
teresowaniem spotyka się oferta 
kulturalna w mieście, które jej 
elementy są trafione, a które nie 
znajdują swoich odbiorców.

A na czym będzie polegać 
edukacja kulturalna w cen-
trum kultury Victoria?

Przede wszystkim na przygotowa-
niu odbiorcy do kontaktu z kultu-
rą. Będziemy chcieli opowiedzieć 
osobom zainteresowanym coś 
więcej o sztuce, z którą obcują. 
Na koncercie czy wystawie nie 
zawsze jest czas, by szczegóło-
wo przekazać, kim jest artysta 
i umieścić jego twórczość w szer-
szym kontekście historycznym czy 
kulturowym. Jest na to czas pod-
czas zajęć edukacyjnych. Mówiąc 
o edukacji, nie mam na myśli tylko 
działań skierowanych do dzieci 
i młodzieży szkolnej. Chodzi także 
o atrakcyjną ofertę dla osób doro-
słych w każdym wieku. Moim zda-
niem dobrze pomyślana edukacja 

wspiera wydarzenia kulturalne 
i buduje ich publiczność. Chociaż 
muszę podkreślić, że koordynacja 
tych zadań, na przykład w zakre-
sie zajęć pozalekcyjnych, oferty 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Gliwicach i wspieranie ich or-
ganizacyjnie lub informacyjnie 
wpisuje się w nasze cele w tym 
zakresie.

W swojej koncepcji położył 
Pan też nacisk na „sieciowa-
nie dla kultury”. Jak to bę-
dzie w praktyce wyglądać?

Na poziomie organizatorów dzia-
łających w Gliwicach oznacza 
to, po pierwsze, dobrą wymianę 
informacji. Chodzi na przykład 
o takie układanie repertuarów, 
żeby ważne wydarzenia ze sobą 
nie kolidowały, a jeśli już będą 
dziać się w tym samym czasie, 
to żeby ich formaty czy odbior-
cy byli różni. Po drugie, chodzi 
o umożliwianie wymiany do-
świadczeń i kadry, wspierania 
siebie nawzajem przez różne 
podmioty. W tym układzie poja-
wia się także element biznesowy, 
który jest zainteresowany wspar-
ciem organizacji pod względem 
finansowym albo jakimś innym 
– materialnym, osobowym czy 
organizacyjnym. Wyzwaniem dla 
nas będzie także stworzenie wa-
runków do funkcjonowania tak 
zwanych przemysłów kreatyw-
nych, czyli tego, co wywodzi się 
wprost z działalności biznesowej, 
ale jednak jest ukierunkowane 
na tworzenie kultury.

to kiedy mieszkańcy mogą 
się spodziewać zaproszenia 
do udziału w pierwszych 
wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez cen-
trum kultury Victoria?

Myślę, że wiosną 2022 roku. 
Chciałbym, żebyśmy mogli orga-
nizować wydarzenia już w marcu 
lub kwietniu, jednak na razie – 
czyli w trakcie organizowania ca-
łej instytucji, budowania zespo-
łu – ciężko precyzyjnie wskazać 
jakąś konkretną datę. Na pewno 
będziemy o tym szeroko informo-
wać. (mm)

kultura

koncerty, wystawy, festiwale, edukacja kulturalna i współpraca z twórcami – na tych po-
lach będzie działać nowa instytucja kultury w Gliwicach. centrum kultury Victoria rozpo-
częło aktywność 1 grudnia. Victoria będzie kontynuować realizację imprez kulturalnych, 
które na stałe wpisały się już do gliwickiego kalendarza, ale wyjdzie też do mieszkańców 
z nowymi pomysłami. na czele Victorii stoi dyrektor Paweł ciepliński, z którym „Miejski 
Serwis informacyjny – Gliwice” rozmawia o tym, jak wygląda od kuchni tworzenie nowej 
instytucji kultury.

centrum kultury Victoria  
rozpoczyna działalność
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Paweł ciepliński, dyrektor centrum kultury Victoria
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10 grudnia
Obchody Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza to świet-
na okazja, żeby 10 grudnia 
odwiedzić nasz Jarmark. Od 
godz. 16.00 na Rynku będą 
prezentować swoją działalność 
gliwickie organizacje poza-
rządowe. 

chcecie dowiedzieć 
się czegoś więcej 
o wolontariacie 
w naszym mieście, 
poznać ludzi, którzy 
pracują w stowa-
rzyszeniach  
i fundacjach? 

Na Jarmarku będą z nami mię-
dzy innymi fundacje Aktywnie 
Zakręceni FIS, Nasza Scena i Po 
Prostu Da się; grupa nieformalna 
Dobry Hałas; Klub Sportów Łącz-
ności; stowarzyszenia: Gliwickich 
Fotografów Światło-Czuli, GTW 
Gliwice i Podajmy-Sobie-Ręce. 

O możliwościach wolontariatu 
w naszym mieście będą też opo-
wiadać pracownicy centrum 
3.0 – Gliwickiego ośrodka 
Działań Społecznych. Będzie 
też dobra muzyka, świetna at-
mosfera i laserowe widowisko 
teatru ognia nAM-tARA.

Ciąg dalszy obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Wolontariusza od-
będą się 17 grudnia w Cechowni 
w Nowych Gliwicach. Więcej in-
formacji o wydarzeniu (na które 
obowiązują zapisy) można znaleźć 
na stronie gods.gliwice.pl. 

18 i 19 grudnia
W następny weekend ponownie 
zapraszamy was na wydarzenia 
specjalne. W sobotę, 18 grudnia, 
o godz. 16.00 rozpoczną się eko-
warsztaty. 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 brazy-
lijską bossa-novą z zespołem 
Pedro y Mari. Dla miłośników 
folkowych klimatów wystąpi 
kapela Góralska Zbójnicy ze 
Szczyrku.

W niedzielę 19 grudnia między 
godz. 9.00 a 10.30 radio RMF 
FM rozda kilkaset drzewek w ra-
mach akcji „choinki pod cho-
inkę”. Kto pierwszy, ten lepszy! 

Po południu na scenie wystąpią 
orkiestra Dęta ostropa i gos-
pelowy zespół Sound. Niesamo-
wity pokaz tańca irlandzkiego da 
gliwicki zespół Salake. 

Przekażemy sobie także Be-
tlejemskie Światło Pokoju i 
złożymy świąteczne życzenia. 

Malutki płomień odpalony 
w Grocie Narodzenia Pańskie-
go w Betlejem przemierza cały 
świat, niosąc ludziom znak zro-
zumienia 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. W piątek 10 grudnia zapraszamy do świętowania 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, które na Jarmarku zorganizuje centrum 3.0 – Gliwicki 
ośrodek Działań Społecznych.

Świętujmy  
z wolontariuszami!
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Jarmark jest czynny  
od poniedziałku  
do piątku między  
godz. 12.00 a 18.00,  
a w soboty i niedziele  
do godz. 19.00.  
Przez cały ten czas można 
pokręcić się na karuzeli 
wiedeńskiej – zdobionej 
w stylu retro.  
tegoroczny Jarmark 
potrwa do 26 grudnia.  Miasto Gliwice zaprasza!

http://gods.gliwice.pl/
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kultura

Mnóstwo świątecznych warsztatów plastycznych 
i bardzo ciekawe wydarzenie muzyczne w cechowni 
– to nasze propozycje na kulturalny weekend w Gli-
wicach. Warto pójść także na premierę spektaklu 
„Dziki Wschód” do teatru Miejskiego w Gliwicach.

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

piątek 10 grudnia

	O godz. 16.00 w Filii nr 7 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gliwicach (ul. Junaków 
4) rozpoczną się warsztaty 
kreatywne dla dzieci – 
„Wełniane bałwanki”.

sobota 11 grudnia
	Od godz. 9.30 do 14.00 w sali 

nr 4 Młodzieżowego Domu 
Kultury w Gliwicach (ul. Bar-
lickiego 3) będą odbywać się 
rodzinne warsztaty tworze-
nia krasnali świątecznych.

	Między godz. 11.00 a 14.00 
w Stacji Artystycznej Rynek 
(Rynek 4–5) odbędzie się fi-
nisaż wystawy „60 na 100. 
Sąsiadki. Głosem kobiet 
o powstaniach śląskich 
i plebiscycie”.

	Na godz. 11.00, 13.00 i 15.00 
zapraszamy na warsztaty 
świąteczne do Willi Caro (ul. 
Dolnych Wałów 8a) – „W kru-
chości moc. tworzymy 
»światy« z opłatków”.

	Na scenie głównej Centrum 
Handlowego Forum (ul. Lipo-
wa 1) od godz. 13.00 do 19.00 
będą odbywać się rodzinne 
warsztaty świąteczne, or-
ganizowane we współpracy 
z MBP w Gliwicach.

	Dzieci od 7 do 9 lat mogą 
wziąć udział w warsztatach 
„Stwórz wyjątkową kartkę 
świąteczną”. Rozpoczną się 
o godz. 16.00 w SAR-ze.

	W Cechowni (Nowe Gliwice, 
ul. Bojkowska 35a) o godz. 

19.00 rozpocznie się wyjąt-
kowy wieczór z zespołem 
koniec lata. W planach jest 
projekcja filmu „kl na kół-
kach”, koncert i afterparty 
z setami didżejów z kolek-
tywu Atavizm.

	Na godz. 19.00 zapraszamy 
miłośników nieprawdopodob-
nych historii do TM w Gliwi-
cach (ul. Nowy Świat 55–57). 
Swoją premierę będzie miał 
spektakl „Dziki Wschód”.

niedziela 12 grudnia
	Popołudnie z dobrą muzyką? 

W Willi Caro o godz. 16.00 
rozpocznie się recital be-
ethovenowski Zbigniewa 
Rauby.

	Na godz. 18.00 zapraszamy 
do pubu Ibu (ul. Matejki 6). 
Wystąpi nico’ZZ Band.

	Muzyczną niedzielę zakończy 
koncert tomka Wachnow-
skiego. Początek o godz. 
19.00 w podwórku przy ul. 
Bednarskiej 8.

poza tym:
	W Czytelni Sztuki w Willi Caro 

prezentowana jest wystawa 
fotograficzna – „naga 
Portret i akt 1959–1966” 
kazimiery Dyakowskiej. 
Można ją oglądać do 6 lutego 
2022 roku.

	W Centrum. 3.0 – Gliwickim 
Ośrodku Działań Społecznych 
(ul. Studzienna 6) do 7 stycznia 
prezentowana jest wystawa 
malarstwa „Punkty czasu” 
Marii Bereźnickiej-Przyłęc-
kiej. (mm)

Pianista Zbigniew Raubo wystąpi 12 grudnia w Willi caro. W programie 
Podwieczorku muzycznego jest muzyka ludwiga van Beethovena. Zabrzmią 
dwie sonaty fortepianowe – op. 109 i 111. Przy fortepianie zasiądzie Zbi-
gniew Raubo, laureat konkursów pianistycznych między innymi w Bolzano 
i utrechcie, a także uznany wykładowca akademicki.
– Sięgniemy tym razem po mu-
zyczny „Nowy Testament”, jak 
często bywa określany zbiór 32 
sonat fortepianowych mistrza z 
Bonn. Wielką syntezą tego, co 
miał Beethoven do powiedzenia 
w ostatnim okresie twórczości 
i co mógł wypowiedzieć za po-
mocą fortepianu, są trzy ostat-
nie arcydzieła cyklu. Dwa z nich 
wypełnią program grudniowe-
go koncertu. Największe wzloty, 
najcięższe walki i największa 
cisza wewnętrzna jako nagro-
da po tych walkach – oto treść 
Sonaty op. 111. Z kolei opus 109 
prowadzi nas w ton głębokiego 

zanurzenia się w uczuciowości 
skupionej na samej sobie, wol-

nej od wszelkiej wybuchowości 
– mówi Piotr Oczkowski z Klubu 
Inicjatyw Kulturalnych.

Koncert rozpocznie się o godz. 
16.00 w niedzielę 12 grudnia 
w Willi Caro (ul. Dolnych Wa-
łów 8a). Bilety można nabyć w 
Centrum Informacji Kulturalnej 
i Turystycznej w cenie 16 i 12 
zł (wtorek–sobota od godz. 
10.00 do 18.00). Organizatorem 
Podwieczorku muzycznego w 
Willi Caro jest Klub Inicjatyw 
Kulturalnych. Projekt jest dofi-
nansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (mm)

Akcent na fortepian

Rodzinne warsztaty świąteczne
11 grudnia między godz. 13.00 a 19.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwi-
cach zaprasza na bożonarodzeniowe zajęcia twórcze. odbędą się na Scenie 
Głównej w centrum Handlowym Forum (ul. lipowa 1).
Gdy w powietrzu zaczyna unosić 
się zapach piernika i zimowej 
herbaty, ciemne wieczory umila 
ciepłe światło świec na wieńcu 
adwentowym, a w radiu coraz 
częściej słychać świąteczne 
przeboje, czas pomyśleć o nie-
uchronnie zbliżających się Świę-
tach Bożego Narodzenia. 

MBP w Gliwicach i CH Forum za-
chęcają do udziału w rodzinnych 
warsztatach, podczas których 
będzie można własnoręcznie 
stworzyć niebanalne ozdoby 

świąteczne. W sobotnie popo-
łudnie zapraszamy do warszta-
towych stolików, aby wspólnie 
z bibliotekarzami z kolorowego 

papieru, wstążek, włóczki, kora-
lików i cekinów wyczarować to, 
czego my (i choinka!) zapragnie-
my. (MBP w Gliwicach)
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Zbigniew Raubo

Premiera spektaklu  
„Dziki Wschód”

„DZiki WScHÓD, czyli nieprawdopodobna, lecz do bólu prawdziwa opo-
wieść o krzywdzie i zemście, o nienawiści i o odpuszczeniu, o woli życia 
i o pogoni za szczęściem; opowieść o loli, więźniarce Auschwitz-Birkenau, 
która po wojnie urządziła niemcom piekło” – to pełny tytuł sztuki, na 
podstawie której teatr Miejski w Gliwicach realizuje kolejny spektakl. 
Premiera jest zaplanowana na 11 grudnia.
Bohaterką „Dzikiego Wschodu” 
jest Lola Potok, Żydówka z Bę-
dzina, która w obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz-Birkenau 
straciła całą rodzinę (w tym kil-
kunastomiesięczną córkę), a po 
wojnie… zatrudniła się w więzie-
niu w Gliwicach. Chciała zemścić 
się na podejrzanych o doko-
nanie zbrodni wojennych. Jej 
kochankiem był komendant 
świętochłowickiego obozu pracy 
Zgoda, Salomon Morel. W 1945 
roku Lola ukradła z więziennej 
kasy 49 tys. marek i uciekła za 
granicę, ostatecznie osiedlając 

się w Stanach Zjednoczonych. 
Brzmi sensacyjnie i nieprawdo-
podobnie? Być może, jednak 
Lola Potok była prawdziwa, a jej 
biografia zainspirowała Przemy-
sława Pilarskiego do napisania 
sztuki „Dziki Wschód”.

Tekst powstał na zamówienie 
Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
Reżyserem spektaklu jest Jerzy 
Jan Połoński. Premiera jest 
zaplanowana na 11 grudnia. 
Bilety w cenie 70 zł są dostęp-
ne w kasach teatru i na stronie 
teatr.gliwice.pl. (mm)
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W Rodzinnych Domach Dziecka młodzi ludzie mają odpowiednie, prawdziwie rodzinne warunki – opiekę nad maksymalnie 8. dzieci 
(chyba, że prowadzący rodzinny dom dziecka wyrazi zgodę na większą liczbę dzieci) w tym samym czasie sprawuje rodzina, a nie 
etatowi pracownicy. Dlatego miasto stawia na tworzenie tego typu placówek – to jeden z kierunków rozwoju pieczy zastępczej w 
mieście. Właśnie rozpoczął działalność drugi działający na rzecz Gliwic Rodzinny Dom Dziecka. na początku 2022 r. powstanie kolejny.

Pierwszy Rodzinny Dom Dziecka 
postał w Gliwicach w czerwcu 
2021 r. W mieszkaniu przekaza-
nym i wyremontowanym przez 
miasto pieczę zastępczą nad 
ośmiorgiem dzieci sprawują 
Edyta i Andrzej Korcowie, którzy 
są rodzicami zastępczymi od sze-
ściu lat. Kolejny Rodzinny Dom 
Dziecka, działający pod opieką 
gliwickiego Centrum Pieczy Za-
stępczej i Wspierania Rodziny, po-
wstał w Czerwionce-Leszczynach. 
Prowadzą go Katarzyna i Marek 
Pohlowie, rodzice zastępczy 
z 8-letnim stażem. Opiekują się 
trójką własnych dzieci i dziewię-
ciorgiem przebywających w pieczy 
zastępczej. Państwo Pohlowie, 
poza opieką nad dziećmi pracu-
ją zawodowo. Nienormowany 
czas pracy umożliwia im jednak 
naprzemienną opiekę nad wszyst-
kimi dziećmi.

– Na zostanie rodziną zastępczą 
zdecydowaliśmy się po usłysza-
nym w radio komunikacie o po-
szukiwaniu w Gliwicach rodziców 
na zastępstwo. Mieliśmy wówczas 
dorastających synów i potężny za-
pas miłości, ciepła i chęci niesienia 
pomocy. Do tego duży dom z ogro-
dem. Ponadto pochodzę z rodziny 
wielodzietnej – wielka rodzina jest 
nam pisana. Dlatego zdecydo-
waliśmy się z zawodowej rodziny 
zastępczej, która może opiekować 
się mniejszą liczbą dzieci, zostać 
Rodzinnym Domem Dziecka, 

w którym może przebywać ich  
aż 9. Mamy możliwości i predys-
pozycje, by opiekować się dziećmi, 
więc skoro możemy pomóc, to 
należy to zrobić – mówi Kata-
rzyna Pohl, która wraz z mężem 
wychowała w pieczy zastępczej 
już kilkanaścioro dzieci, z którymi 
utrzymuje stały kontakt.

Dom państwa  
Pohlów to już drugi 
gliwicki Rodzinny 
Dom Dziecka.  
Będą kolejne.

– Rodzinne Domy Dziecka to 
najlepsza znana forma opieki dla 
dzieci pozbawionych troski bio-
logicznych rodziców. To wielka 

szansa na szczęśliwe dzieciństwo 
i satysfakcjonujące dorosłe życie 
dla dzieci, które z różnych przy-
czyn nie mogą wychowywać się 
w swoich biologicznych rodzinach. 
To bardzo dobre rozwiązanie, 
szczególnie w sytuacji, gdy do 
rodziny zastępczej trafia kilkoro 
rodzeństwa. Rodzinne Domy 
Dziecka tworzą rodziny, nie jest to 
instytucjonalna piecza, są rodzice 
zastępczy, nie wychowawcy. To 
bardzo ważne dla poczucia bez-
pieczeństwa dzieci, które mają 
szansę na nawiązanie rodzinnej 
więzi i uporania się ze swoimi pro-
blemami z przeszłości. Tworzenie 
tego typu placówek wpisuje się 
w Miejski Program Rozwoju Pieczy 
Zastępczej dla Miasta Gliwice na 
lata 2019-2021. Zgodnie z zapo-

wiedziami i kierunkiem rozwoju 
miasta, uruchomienie kolejnego 
Rodzinnego Domu Dziecka pla-
nujemy już na początek 2022 r.  
– mówi Julian Jasiński, dyrek-
tor Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny w Gliwicach.

Stworzyć 
najlepsze 
warunki

Samorząd Miasta Gliwice szcze-
gólną troską otacza rodziny 
zastępcze. Udziela wsparcia 
dzieciom umieszczonym w pieczy 
zastępczej, rodzicom zastępczym, 
Rodzinnym Domom Dziecka i ro-
dzicom biologicznym, którzy sta-
rają się o odzyskanie pełni praw 
rodzicielskich. Potrzebę troski 
o bezpieczeństwo materialne 
rodzin zastępczych i dzieci miasto 
traktuje bardzo poważnie, dlate-
go udostępnia lokale mieszkalne 
rodzinom, które chcą stworzyć 
zawodową rodzinę zastępczą. 
Każda rodzina otrzymuje też 
wsparcie Koordynatora Rodzin-
nej Pieczy Zastępczej lub innego 
pracownika wyznaczonego przez 
Organizatora Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej. W ramach pomocy 
finansowej, na którą wnioski 
składane są w Ośrodku Pomocy 
Społecznej, rodziny zastępcze 
mogą liczyć na: pokrycie kosz-
tów utrzymania każdego dziecka 
przyjętego do rodziny zastępczej, 
dodatek za opiekę nad dziećmi 
niepełnosprawnymi, dofinanso-

wanie do wypoczynku, pokrycie 
niezbędnych kosztów związanych 
z potrzebami przyjmowanego 
dziecka, środki na utrzymanie 
lokalu mieszkalnego, pokrycie 
kosztów związanych z przeprowa-
dzeniem niezbędnego remontu.

chcesz zostać 
rodziną za-
stępczą?

Centrum Pieczy Zastępczej 
i Wspierania Rodziny zaprasza do 
kontaktu osoby zainteresowane 
stworzeniem rodziny zastępczej.

Centrum działa przy ul. Sikorskie-
go 134 (pon. 8.00 –17.00, wto-
rek, środa, czwartek 8.00-15.30, 
piątek 8.00–14.00, tel.: 32/335-
41-37). Osoby chcące stworzyć 
rodzinę zastępczą powinny 
mieć stałe miejsce zamieszkania 
w kraju, korzystać z pełni praw 
cywilnych i obywatelskich, i móc 
zapewnić dzieciom odpowiednie 
warunki bytowe.

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronie inter-
netowej: rodzinazastepcza.gli-
wice.pl oraz na stronie Centrum 
na Facebooku. Infolinia dla Kan-
dydatów na Rodziny Zastępcze 
działa od poniedziałku do piątku 
w godz. od 10.00 do 18.00 oraz 
w soboty w godz. od 10.00 do 
13.00 (nr tel.: 597-732-570).  
 (mf)

Rozstrzygnięto konkurs literacki „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe 
życie” organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł 2021″. laureatom, podczas spotkania w urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
nagrody wręczyła ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Aż 11 uczniów z gliwickich szkół 
podstawowych zostało wyróż-
nionych w literackim konkursie 
ogólnopolskiej kampanii „Zacho-
waj Trzeźwy Umysł”. Zadaniem 
uczestników konkursu było wy-
konanie pracy literackiej ilustru-
jącej szczęśliwe życie. Pierwsze 
miejsce w konkursie zdobyła We-
ronika Ćwiertnia, uczennica klasy 
siódmej Szkoły Podstawowej nr 
28, za wiersz pt. „Wiele znaczeń”.

– Napisałam wiersz o wielopo-
ziomowym znaczeniu szczęścia, 
ponieważ uważam, że dla każ-
dego szczęście to coś innego. 
Chętnie biorę udział w tego typu 
konkursach, ponieważ mobilizu-
ją do zastanowienia się i innego 
spojrzenia na świat – mówi lau-
reatka konkursu.

Poza Weroniką, wyróżnieni zostali 
też inni gliwiccy uczniowie: Ada 
Łacina-Łanowska, Alicja Sosna, 
Marzena Dyś, Magdalena Rozwa-
dowska, Zofia Wiszniowska, Ewa 
Stasikowska, Karolina Merten, 
Adam Kasperczyk, Adam Soja 
i Marcel Brandys.

– Gliwice od lat uczestniczą 
w różnych akcjach i kampaniach 
przeciwdziałania przemocy 
i promujących zdrowy tryb życia. 
Szczególnie cieszy nas, że angażu-
ją się w nie również młodzi ludzie, 
którzy poprzez uczestnictwo stają 
się ambasadorami tych kampa-
nii i dają dobry przykład innym. 
Dla całej gliwickiej społeczności 
ważne jest, by takich postaw było 
jak najwięcej – mówi ewa Weber, 
zastępca prezydenta Gliwic.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to 
ogólnopolska kampania edukacyj-
na poświęcona profilaktyce uza-
leżnień. Promuje zdrowy styl życia 
oraz atrakcyjne dla dzieci i mło-
dzieży aktywności prospołeczne 
jako alternatywę dla zachowań 
ryzykownych, szczególnie picia 
alkoholu, zażywania narkotyków 
czy stosowania przemocy.

Kampania prowadzona jest we 
współpracy z samorządami lo-
kalnymi w całym kraju. Każdego 
roku do zaangażowanych w akcję 
miast i gmin trafiają zestawy edu-
kacyjne w postaci różnorodnych 
wydawnictw informacyjnych, do-
tyczących profilaktyki zachowań 
niepożądanych adresowanych 
do dzieci, rodziców i nauczycieli. 
Umożliwiają one przeprowadze-

nie warsztatów tematycznych 
w placówkach oświatowych oraz 
inicjują wiele lokalnych inicjatyw 
związanych z profilaktyką zacho-
wań negatywnych. W ramach 
kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł odbywają się konkursy 
profilaktyczno-edukacyjne. Ich 

odbiorcami są uczniowie, na-
uczyciele oraz lokalna społecz-
ność. Organizatorem kampanii 
Zachowaj Trzeźwy Umysł jest 
Stowarzyszenie Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych. Miasto 
Gliwice uczestniczy w kampanii od 
2011 r. (mf)

Gliwice mają kolejny Rodzinny Dom Dziecka

Młodzi twórcy z nagrodami
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– Tegoroczne obchody Święta 
Górników to z jednej strony tra-
dycyjne uroczystości barbórkowe, 
z drugiej świadomość trudnego 
okresu w historii górnictwa oraz 
nadchodzących zmian w kontek-
ście dekarbonizacji gospodarki. 
Wierzę, że wieloletnia i ścisła 
współpraca Miasta z Politechniką 
Śląską i środowiskiem górniczym 
pozwoli na wytyczenie nowych 
kierunków rozwoju branży, nie 
przekreślając jednocześnie wie-
loletniego górniczego dorobku. 
Pokolenia górników ciężko 
pracowały, eksploatując złoża 
węgla i kultywując tradycje wy-
dobywcze, wywierając ogromny 
wpływ na rozwój naszego miasta 
i regionu. Teraz, kiedy zostaliśmy 
postawieni przed wyzwaniem 
dekarbonizacji, zapewniam, że 
podejmę wszelkie starania, aby 
zmniejszyć negatywne konse-
kwencje tych zmian. Wszystkim 
górniczym rodzinom życzę, by 
Święta Barbara otoczyła Was 
swoją opieką, dodała sił i wytrwa-
łości. Szczęść Boże! – mówi Adam 
neumann, prezydent Gliwic. 

Doroczne święto górników na Po-
litechnice Śląskiej rozpoczęło się 
mszą świętą w kościele pw. św. Mi-
chała Archanioła przy ul. Łużyckiej. 
Główne obchody, w hali widowi-
skowo-sportowej Arena Gliwice, 
rozpoczął koncert Orkiestry Dętej 
KWK „Sośnica”. Tradycji stało się za-
dość – nie zabrakło „skoków przez 
skórę”, symbolizujących przyjęcie 
do stanu górniczego nowicjuszy – 
studentów I roku kierunków zwią-
zanych z branżą wydobywczą, oraz 
wręczania górniczych odznaczeń. 

Prof. Andrzejowi Karbownikowi, 
rektorowi Politechniki Śląskiej 
w latach 2008–2016, nadano tytuł 
Honorowego Profesora Politechni-
ki Śląskiej. Obchody zakończył wy-
stęp Akademickiego Zespołu Tańca 
Politechniki Śląskiej „Dąbrowiacy”.

– Obecna sytuacja jest dla nas 
wyzwaniem nie tylko z uwagi na 
zagrożenie koronawirusem i ro-
snącą liczbę zakażeń w naszym 
regionie, ale przede wszystkim 
z uwagi na transformację energe-

tyczną, która szczególnie dotyczy 
górnictwa i przyszłości wydobycia 
węgla kamiennego. Sytuacja ta 
nie pozostaje bez znaczenia dla 
przyszłości kształcenia wykwali-
fikowanych kadr dla tej branży. 
Konieczne jest wytyczanie nowych 
kierunków rozwoju, a Politechnika 
Śląska ma w tym zakresie duży 
potencjał. Także dzięki współpra-
cy z przemysłem i samorządami 
naszego regionu. Przed branżą 
górniczą i kadrą uczelni stawiane 
są nowe wyzwania i możliwości 

w zakresie zwiększania wydajno-
ści, automatyzacji procesów wy-
dobycia kopalń, a także wykorzy-
stania naszej wiedzy na rynkach 
międzynarodowych. Dostosowa-
nie kształcenia i treści programo-
wych oraz oferty dydaktycznej do 
możliwości obecnego i przyszłego 
rozwoju technologicznego, opra-
cowanie efektywnych technologii 
wydobycia, przetwarzania i wy-
korzystania różnych surowców 
naturalnych, to główne kierunki 
naszych działań w kolejnych la-
tach – mówił podczas spotkania 
rektor prof. Arkadiusz Mężyk.

W sobotę, 4 grudnia, prezydent 
Adam Neumann wziął udział 
w mszy świętej w intencji gór-
ników w kościele pw. św. Jacka 
w Sośnicy, która była zwieńcze-
niem obchodów Barbórki w KWK 
Sośnica. Była to również okazja do 
spotkania z rodzinami górników 
i rozmów z dyrekcją kopalni, w at-
mosferze przepełnionej troską 
o nadchodzące zmiany w sektorze 
górnictwa i przyszłość Sośnicy.  
 (mf)

Ważne spotkanie

Spotkanie barbórkowe to wyjątkowe wydarzenie podkreślające nie tylko znaczenie górnictwa dla gospodarki, ale też  
jego rolę w tworzeniu kultury i obyczajowości Śląska. W Gliwicach górnicy świętowali podwójnie – 3 grudnia podczas 
uroczystości Barbórkowej Wydziału Górnictwa, inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki 
Śląskiej oraz 4 grudnia, podczas uroczystej Barbórki w kWk Sośnica w górniczej parafii św. Jacka w Gliwicach Sośnicy. 
W uroczystościach wziął udział prezydent Gliwic Adam neumann.

Szczęść Boże, Górnicy!

Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z aktywnymi społecznie 
i gospodarczo gliwiczanami to jeden z priorytetów kierownictwa miasta. 
Prezydent Gliwic i jego zastępcy cyklicznie spotykają się z przedstawicielami 
różnych środowisk i grup interesów. 2 grudnia w urzędzie Miejskim odbyło 
się spotkanie z zarządcami nieruchomości. Dyskutowano o Gliwickiej ini-
cjatywie lokalnej, gospodarce odpadami komunalnymi i możliwych polach 
współpracy miasta z podmiotami prywatnymi.

W spotkaniu wzięli udział 
m.in.: prezydent Gliwic Adam 
Neumann, pierwszy zastępca 
prezydenta Mariusz Śpiewok, 
dyrektor Centrum 3.0 Marta 
Kryś, naczelnik Wydziału Usług 
Komunalnych Mariola Pendzia-
łek, a także ponad dwudziestu 
przedstawicieli firm zarządzają-
cych wspólnotami mieszkanio-
wymi na terenie Gliwic. – Bardzo 
się cieszę, że udało nam się dziś  
spotkać. Jak zapowiadałem 
niejednokrotnie, chciałbym się 
z Państwem spotykać w miarę 
regularnie, niestety ostatnio 
pandemia w dużym stopniu 
weryfikuje tego typu plany. Dziś 
szczególnie polecam Państwu 
zapoznanie się z Gliwicką Inicja-
tywą Społeczną. To narzędzie, 
którego głównym założeniem 
jest współdziałanie i realizacja 

zadań ważnych dla mieszkań-
ców – powitał uczestników spo-
tkania prezydent Gliwic Adam 
neumann.

Szczegółowe informacje na temat 
możliwości składania wniosków 
na realizację zadań w ramach GIL 
przedstawiła Marta Kryś. Dyrektor 
Centrum 3.0 zachęcała do aktyw-
nego uczestnictwa w procedurze, 
deklarując gotowość pracowni-
ków GODS do pomocy i wyja-
śniania meandrów tej procedury.  
– Staraliśmy się tak opracować 
procedurę Gliwickiej Inicjatywy 
Lokalnej, by również podmioty 
niepubliczne mogły poprawiać 
jakość życia gliwiczan, poprzez 
działanie w ich najbliższym oto-
czeniu wspólnie z miastem i ko-
rzystając z pieniędzy publicznych. 
Kwota przeznaczona na zadania 

w ramach GIL na rok 2023 oraz 
termin, do którego należy złożyć 
wniosek, aby miał szansę na 
realizację w tym właśnie roku, 
zostaną ogłoszone na początku 
2022 r. Zwracam jednak uwagę, 
że temat jest dość skomplikowa-
ny, bo niestety skomplikowane 
są obowiązujące w tym zakresie 
regulacje prawne. Zachęcam więc 
raz jeszcze do kontaktu z Centrum 
3.0 i składania wniosków bez 
czekania na ostatnią chwilę, co 
pozwoli na wprowadzenie ewen-
tualnych korekt. Złożenie wniosku 
po wyznaczonym terminie spo-
woduje przesunięcie możliwości 
realizacji zadania na kolejny rok 
– mówił Mariusz Śpiewok. 

Podczas dyskusji zwracano uwagę 
zwłaszcza na problemy wspólnot 
mieszkaniowych związane z od-

biorem odpadów komunalnych 
– prezydent Śpiewok zapowiedział 
zorganizowanie spotkania z przed-
stawicielami spółki Remondis 
w celu wyjaśnienia pojawiają-
cych się wątpliwości. Uczestnicy 
spotkania umówili się na kolejne 
spotkanie na początku przyszłego 
roku.

 Zarządcy nieruchomości zwra-
cali również uwagę na problemy 
z konserwacją sieci ciepłowni-
czych i kanalizacyjnych, ze wzglę-
du na skomplikowaną strukturę 
własności. – Gliwice to stare 
miasto i problemy tego typu nie-
stety pojawiają się dość często. 
Pracujemy sukcesywnie nad tym, 
żeby np. uporządkować instalację 
deszczową w mieście. Wiąże się 
to niestety z mozolnym pokony-
waniem różnego typu problemów 

prawnych czy własnościowych, 
a dodatkowo z dużymi nakładami 
finansowymi – mówił prezydent 
Gliwic. – Bardzo często podczas 
inwestycji drogowych odkrywa-
ne są instalacje, zarówno przed, 
jak i powojenne, przebiegające 
w doprawdy przedziwny sposób. 
Proszę mi wierzyć, że widzicie Pań-
stwo zaledwie wierzchołek „góry 
lodowej”, z którą się borykamy. 
Nadrabiamy teraz lata zaległości 
– dodał Mariusz Śpiewok i zade-
klarował współpracę z zarządcami 
nieruchomości przy planowaniu 
inwestycji drogowych związanych 
z przebudową lub modernizacją 
istniejących sieci. 

Kolejne spotkanie z zarządcami 
prywatnych nieruchomości pla-
nowane jest na 2022 r.    
 (ap)
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z miasta

Gliwice mają za sobą kompleksową cyfryzację danych dotyczących planowania przestrzennego. obecnie są wzorem dla 
innych gmin i chętnie dzielą się zdobytymi doświadczeniami. na początku grudnia miasto odwiedzili przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju i technologii oraz instytutu Rozwoju Miast i Regionów. chcieli lepiej poznać gliwickie działania 
dotyczące zarządzania informacjami o miejskiej przestrzeni. 
Wizyta gości z ministerstwa wią-
że się m.in. z zaangażowaniem 
Gliwic w opiniowanie aktów 
prawnych dotyczących proce-
su planowania przestrzennego 
i jego cyfryzacji. Miasto jest lide-
rem zmian, bo nowoczesna i po-
wszechna cyfryzacja planów za-
gospodarowania przestrzennego 
dopiero się w Polsce zaczyna. 
Wiele gmin nadal udostępnia te 
dokumenty w wersji papierowej 
lub w plikach PDF. W Gliwicach 
do dyspozycji mieszkańców, in-
westorów, przedsiębiorców czy 
projektantów są w internecie za-
równo plany zagospodarowania, 
jak i imponująca baza informacji 
na temat miejskiej przestrzeni. 

Plany zagospo-
darowania prze-
strzennego, wraz 
z ogromną bazą 
dodatkowych  
informacji, są  
dostępne w Miej-
skim Systemie 
informacji Prze-
strzennej na stronie 
internetowej  
msip.gliwice.eu.

Innowacyjne projekty miasta 
zostały opisane m.in. w wyda-
nym przez Instytut Rozwoju 
Miast i Regionów „Podręczniku 
dla samorządów. Zarządzanie 
danymi w mieście”. „Gliwice 
jako jedno z pierwszych polskich 
miast w pełni otworzyło bazy 
danych planistycznych” – czyta-
my w publikacji. Dowiadujemy 
się także, że „Gliwice są pierw-
szym miastem, które skutecznie 
i w pełni wdrożyło wymagania 
dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego ustanawiającej 
infrastrukturę informacji prze-
strzennej w Europie”. 

Droga do osiągnięcia takiego 
efektu nie była prosta i trwała kil-
ka lat. Dużo czasu zajęło żmudne 
przerysowywanie i wprowadza-
nie planów zagospodarowania 
przestrzennego miasta do wersji 
cyfrowej, które zakończono w Gli-
wicach w 2017 roku. – Zadaniem 
tym zajęli się pracownicy Urzę-
du Miejskiego, którzy mogli na 
bieżąco wyjaśniać zespołowo 
różne niejasności w zapisach 
robionych wcześniej przez róż-
nych wykonawców, w różnym 
czasie i na różnych podkładach. 
Ciężka praca się opłaciła, bo teraz 
udostępnianie danych przestrzen-
nych odbywa się szybko i bez 
problemu. Przekazujemy w sieci 
pełną informację planistyczną, 
którą można zestawić z wieloma 
innymi danymi o mieście – mówi 
Iwona Pylypenko-Wilk, naczel-
nik Wydziału Planowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

Przetworzone 
cyfrowo infor-
macje o planach 
zagospodarowania 
miasta i miejskiej 
przestrzeni ułatwia-
ją projektowanie 
i prowadzenie 
inwestycji.

Ustalenia planu można oglądać 
w Miejskim Systemie Informacji 
Przestrzennej (MSIP) w połącze-
niu z innymi warstwami tema-
tycznymi, m.in. ortofotomapą 
(zdjęcia lotnicze przestrzeni 
miasta), sieciami uzbrojenia, gra-
nicami działek ewidencyjnych czy 
strukturą własności. – Co ważne, 
w MSIP dostępne są proste wy-
szukiwarki, które po wpisaniu 
danych dotyczących działki (ad-
resu lub numeru obrębu i numeru 
działki) przedstawiają informa-

cję o przeznaczeniu w planie 
danej działki wraz z linkami do 
uchwały i mapy. Dostępna jest 
również usługa pozwalająca na 
pobranie kluczowych danych do 
branżowego oprogramowania 
wykorzystywanego m.in. przez 
projektantów. Cyfrowa wersja 
planów miejscowych przydaje się 
także gliwiczanom, np. w trakcie 
konsultacji projektów planów 
zagospodarowania miasta czy 
szukania informacji o przezna-
czeniu nieruchomości w czasie 
przygotowywania wniosków do 
budżetu obywatelskiego – wyja-
śnia Iwona Pylypenko-Wilk. 

System jest wciąż doskonalo-
ny. Podczas grudniowej wizyty 
przedstawicieli ministerstwa 
i IRMiR zaprezentowano wyniki 
kolejnego miejskiego projektu 
realizowanego przy wsparciu 
finansowym z Unii Europejskiej. 
Dzięki cyfryzacji planów miejsco-
wych i wdrożeniu komponentu 
do wydawania dokumentów 
planistycznych, skrócił się czas 
wydawania wypisów i wyrysów, 
bo pracownicy UM generują te 
dokumenty w sposób automa-
tyczny lub półautomatyczny. 
Szybciej również można otrzy-
mywać zaświadczenia z infor-

macjami dotyczącymi planów 
zagospodarowania, potrzebne 
w różnych procedurach cywil-
no-prawnych. 

Cyfryzacja danych planistycz-
nych pociągnęła za sobą zmiany 
usprawniające realizację zadań 
przez Wydział Planowania Prze-
strzennego, co w konsekwencji 
pozwoliło na wyodrębnienie 
w ramach wydziału miejskiej pra-
cowni urbanistycznej, w której 
powstają obecnie wszystkie gli-
wickie plany zagospodarowania 
przestrzennego.  
 (al)

Gliwice liderem cyfrowych zmian 

Aleksandra Wysocka
zastępczyni prezydenta Gliwic
– Cieszę się, że nasze gliwickie doświadczenia w zakresie 
cyfryzacji ogromnego zbioru danych dotyczących planowania 
przestrzennego mogą służyć za wzór dla innych gmin. Duża 
w tym zasługa konsekwentnej i mrówczej wręcz pracy specja-
listów zatrudnionych w Urzędzie Miejskim. W przeciwieństwie 
do wielu innych gmin, nie tylko mamy plany zagospodarowania 
przestrzennego dla prawie całego miasta, ale są one umiesz-
czone w internecie wraz z ogromnym pakietem potrzebnych 
informacji. Zasób tych danych musi być stale aktualizowa-
ny, systematycznie go też poszerzamy. Bardzo zależy nam 
wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych 
w zarządzaniu miastem oraz ułatwianiu dostępu do szerokich 
zasobów planistycznych.

PRZeD cYFRYZAcJĄ Po cYFRYZAcJi
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67 gliwickich placówek oświatowych korzysta obecnie z szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu w ramach ogólno-
polskiej Sieci edukacyjnej (oSe) naukowej i Akademickiej Sieci komputerowej – Państwowego instytutu Badawczego. koordy-
natorem działań nASk-PiB w Gliwicach, prowadzonych w okresie lipiec – wrzesień 2021 roku, była Śląska Sieć Metropolitalna.

– W ramach projektu OSE 
wspieraliśmy szkoły na każ-
dym etapie wdrażania tego 
przedsięwzięcia. Pomoc była 
udzielana zarówno w przy-
padku wypełniania ankiet 
zgłoszeniowych do programu, 
opiniowania koncepcji tech-
nicznych opisujących poszcze-
gólne instalacje w szkołach czy 
przygotowania dedykowanych 
konfiguracji dla tzw. urządzeń 
brzegowych OSE montowanych 

w placówkach oświatowych, 
jak i potwierdzania popraw-
ności realizowanych instalacji, 
także w zakresie zdalnej do-
stępności urządzeń OSE. Duża 
wiedza merytoryczna spółki 
pozwoliła na wypracowanie 
indywidualnych rozwiązań 
technicznych, a przyjęty model 
pozwala na dużą autonomię 
w zakresie obsługi sieci przez 
SSM na rzecz gliwickich placó-
wek – informuje prezes zarządu 

Śląskiej Sieci Metropolitalnej 
Agnieszka Olbrycht-Banach.

Miejska spółka  
za swoje działania 
otrzymała podzię-
kowania dyrekcji 
naukowej i Akade-
mickiej Sieci kom-
puterowej – Pań-
stwowego instytutu 
Badawczego.

– Realizacja przyłączeń gliwickich 
szkół do Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej we współpracy ze 
Śląską Siecią Metropolitalną 
przebiegła wyjątkowo sprawnie 
na tle innych miast Polski – za-

znaczył w liście przesłanym do 
prezydenta Gliwic Adama Neu-
manna dyrektor ds. projektów 
administracyjno-edukacyjnych 
NASK-PIB Piotr Lichota. 
  (um)

Działania ŚSM docenione

ewa Weber
zastępczyni  
prezydenta Gliwic

– Spółka w realizacji opisa-
nego projektu pełniła istotną 
rolę koordynatora oraz in-
tegratora reprezentującego 
Miasto Gliwice, co ugrunto-
wuje jej pozycję jako eksperta 
z zakresu rozwiązań teleinfor-
matycznych.

istotne kierunki działalności Śląskiej Sieci Metropolitalnej to świadcze-
nie wysokojakościowych usług na rzecz miasta i jego mieszkańców, przy 
wykorzystywaniu nowoczesnych technologii i infrastruktury m.in.:
  podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego miasta Gliwice poprzez re-

alizację przedsięwzięcia standaryzacji teleinformatyki w miejskich jednostkach 
organizacyjnych,

  zrównoważony rozwój miejskiego monitoringu wizyjnego,

  zarządzanie miejską siecią szerokopasmową, w celu dostarczania Internetu    
miejskim podmiotom, 

  prowadzenie prac przygotowawczych do uruchomienia Centrum Przesiadko-
wego w Gliwicach po zakończeniu inwestycji,

  pełnienie funkcji operatora telekomunikacyjnego,

  pełnienie funkcji operatora Strefy Płatnego Parkowania, 

  świadczenie usług w zakresie reklamy świetlnej, w tym współpraca z miastem 
w zakresie komunikacji społecznej na obiektach typu ekrany LED czy totemy.

Wszystkie działania podejmowane przez spółkę mają wspólny mianownik: wspiera-
nie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta Gliwice w kierunku smart city. 

11 grudnia w hali sportowej przy ul. Jasnej 31 odbędzie się ósmy turniej 
bokserski – „PZo Boxing Day by GukS cARBo”. Będą to ostatnie już w tym 
roku zawody z tego cyklu, podczas których zostaną rozdane puchary i na-
grody dla najlepszych pięściarek i bokserów z poprzednich siedmiu edycji.
Kibicować młodym zawod-
niczkom i zawodnikom będą 
znakomitości polskiego boksu. 
Zaproszenie przyjęli: Marian 
Kasprzyk – mistrz Olimpijski z To-
kio, Jerzy Rybicki – dwukrotny 
medalista Igrzysk Olimpijskich 
oraz aktualni mistrzowie Polski: 
Damian Durkacz i Lidia Fidura.

Turniej został tak zorganizo-
wany, aby mogli w nim wziąć 
udział zarówno początkujący 
adepci boksu, jak i zaawanso-
wani zawodnicy. – Poziom jest 
bardzo wysoki, ale i początku-
jący bokserzy mają szansę na 
swój pierwszy krok na ringu. 
Każdy może się wykazać – mówi 

Stanisłav Ivano, trener i prezes 
Boxing Club Ostrava.

W zawodach nie zabraknie meda-
listów mistrzostw Polski. Na pew-
no na ringu zobaczymy Jakuba 
Stępniaka, Sebastian Kawuloka, 
Oliwię Załuską, a także brązową 
medalistkę mistrzostw Europy 
Juniorów – Kingę Rewińską. 

Swój udział zapowiedzieli rów-
nież reprezentanci Czech, Sło-
wacji i Niemiec, ale ze względu 
na dynamicznie zmieniającą się 
sytuację pandemiczną ich udział 
zostanie potwierdzony tuż przed 
zawodami. – W ostatniej w tym 
roku edycji weźmie udział 120 

zawodniczek i zawodników. Ze 
względu na pandemię ograni-
czyliśmy ich liczbę. Turniej bę-
dzie też rozciągnięty w czasie. 
Pojedynki toczyć się będą na 
dwóch ringach. Główną walką 
ma być starcie Lidii Fidury, ale 
jest problem ze znalezieniem 
jej rywalki. W Polsce Lidia nie 
ma sobie równych – tłumaczy 
Henryk Wilk, wiceprezes GUKS 
Carbo.

turniej rozpocznie się 11 
grudnia o godzinie 10.30, 
a zakończenie jest plano-
wane około godziny 18.00. 
Wstęp na zawody jest bez-
płatny, ale ze względu na 

pandemię liczba dostępnych 
miejsc jest ograniczona. 
transmisja na żywo odbędzie 
się za pośrednictwem kanału 
Yt – Bokser.org.

Sponsorem tytularnym cyklu 
zawodów „PZO Boxing Day” 
dla Gliwickiego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego CARBO 
jest Przedsiębiorstwo Zago-
spodarowania Odpadów Sp. 
z o.o. – Trenerzy GUKS CARBO 
ciężką pracą, zaangażowaniem 
i poświęceniem odbudowali 

w naszym mieście boks jako 
dyscyplinę sportową. Ogromna 
liczba dzieci i młodzieży, często 
z trudnych środowisk, ma w tym 
klubie możliwość zdobywania 
osobistych sukcesów w zdrowej, 
sportowej rywalizacji. Uważam, 
że to bezcenny wkład w rozwój 
lokalnej społeczności i tym 
właśnie kierowało się PZO po-
dejmując decyzję o wsparciu 
GUKS CARBO – mówi Janusz 
Marcinów, przewodniczący 
Rady Nadzorczej PZO Sp. z o.o. 
  (PZO/ap)

Bokserski finał
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WARto WieDZieć

oszczędzaj ciepło!
Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej przekazuje przydatne informacje na temat racjonalnego 
i oszczędnego korzystania z ciepła dostarczanego do naszych domów czy firm. Warto przeczytać! 
Większa świadomość i drobne zmiany pozwolą na ograniczanie zużycia ciepła systemowego.  
– Wspólnie zadbajmy o środowisko i nasze pieniądze – apeluje miejska spółka. oszczędzaj ciepło!

Oszczędzaj Ciepło – Ograniczaj emisję CO2 i chroń zasoby naturalne razem z PEC-Gliwice Sp. z o.o. To się opłaca!

www.pec.gliwice.pl

Stale kontroluj ogrzewanie pomieszczeń poprzez regulację zawo-
rów termostatycznych na grzejnikach, dostosowaną do pory roku 
oraz aktualnych potrzeb. Przyjmuje się, że w pokoju dziennym 
temperatura ogrzewania powinna wynosić 20–22°C, najwięcej 
w łazience – 24°C, w innych pomieszczeniach 16–18°C. 

Grzejniki, gdy są zakurzone grzeją gorzej, przez co rośnie zużycie 
ciepła. Nie można zastawiać ich meblami oraz zasłaniać zasłonami, 
bo wówczas ciepło krąży pomiędzy grzejnikiem a oknem zamiast 
ogrzewać pokój.

Najbardziej efektywne wietrzenie następuje poprzez całkowite 
otwieranie okien na 5 do 10 minut, przy zakręconych kaloryferach, 
a następnie ich zamknięcie. W dzień okna powinny być odsłonięte, 
aby słońce mogło ogrzać pokój, na noc należy je zasłaniać zasło-
nami, w celu zmniejszenia strat ciepła. Należy jednak pamiętać, 
aby nie zasłaniać grzejnika.

Unikaj suszenia odzieży na kaloryferach, wtedy ciepło zatrzymywane 
jest przez suszącą się odzież, a Ty zużywasz do 10% więcej ciepła 
w skali roku.

Zadbaj o wspólne części budynku, zamykaj drzwi i okna w piwni-
cach, suszarniach, klatkach schodowych, pralniach. Sprawdź, czy 
w pomieszczeniach wspólnych temperatury nie są zbyt wysokie. 
Ogranicz grzanie, ale nie likwiduj grzejników, takie działanie 
może być przyczyną częstszych remontów w wyniku zawilgo-
ceń ścian i konieczności dostarczenia większej ilości ciepła do 
pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniem permanentnie 
wychładzanym. 

Staraj się racjonalnie korzystać z ciepłej wody. Wymień kran na jedno-
uchwytowy z mieszalnikiem ciepłej i zimnej wody. W ten sposób nie 
tracisz wody na dopasowanie ciśnienia i temperatury wody. Zamontuj 
perlatory, które zmniejszają jej zużycie. Wybieraj prysznic zamiast kąpieli 
w wannie. Pamiętaj, aby zakręcać wodę podczas mycia zębów lub golenia. 

Stosuj ekrany zagrzejnikowe z materiału, który izoluje ciepło od 
ściany i odbija je od powierzchni zagrzejnikowej, kierując strumień 
ciepła do wnętrza pomieszczenia.

Utrzymuj w sprawności zawory termostatyczne, a jeżeli możesz 
wymień na elektroniczne zawory termostatyczne z programowanym 
harmonogramem pracy grzejnika.

Prowadź konsekwentne i dokładne roczne przeglądy eksploatacyjne 
własnych węzłów cieplnych. Wychwytuj usterki, konserwuj, spraw-
dzaj czujniki temperatury zewnętrznej. W przypadku, gdy węzeł jest 
własnością PEC-Gliwice – zadania realizujemy za Ciebie, utrzymując 
w nienagannym stanie technicznym stację wymienników ciepła.

W porozumieniu z administratorem budynku zainwestuj w nowo-
czesne grzejniki, które bardzo szybko reagują na zmiany tempe-
ratury wody. Nie maluj grzejników na kolor srebrny, ograniczy to 
proces promieniowania do wnętrza pomieszczenia.

Wychodzisz z domu – ogranicz grzanie na każdym z grzejników, ale 
nie zamykaj całkowicie zaworu. Pamiętaj, że dogrzanie pomiesz-
czenia po wychłodzeniu pochłania dużo ciepła. Utrzymanie zbyt 
długo stanu wychłodzonych pomieszczeń wpływa na zawilgocenie 
ścian i zagrzybienie pomieszczenia.

Poradnik odbiorcy ciepła Systemowego

Polska Akademia umiejętności oraz Muzeum w Gliwicach zapraszają 
na kolejne spotkanie Wszechnicy naukowo-kulturalnej. W czwartek, 
9 grudnia, wirusolog prof. dr hab. krzysztof Pyrć zaprezentuje wykład 
„leczenie coViD-19. Wzloty i upadki”.
Podczas spotkania prof. Pyrć 
przedstawi aktualny stan wie-
dzy naukowej z zakresu wiru-
sologii oraz możliwości zakażeń 
wirusem SARS-CoV-2 i jego 
kolejnymi mutacjami. Opowie 
też o najnowszych metodach 
walki z pandemią. 

Wykład rozpocznie się 
o godz. 16.00 w Willi caro, 
przy ul. Dolnych Wałów 8a. 

Wstęp na wydarzenie jest 
wolny. 

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć 
jest kierownikiem Pracowni 
Wirusologii w Małopolskim 
Centrum Biotechnologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie I twórcą grupy 
Virogenetics badającej sposoby 
penetracji wirusów w populacji 
ludzkiej. Po wybuchu pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 zo-
stał członkiem zespołu dorad-
czego ds. COVID-19 przy pre-
zesie Polskiej Akademii Nauk, 
członkiem rady programowej 
inicjatywy Nauka przeciw Pan-
demii i Rady Medycznej przy 
Prezesie Rady Ministrów oraz 
ekspertem Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych w zakresie 
diagnostyki terapii SARS-CoV-2.
  (mf)

Wszechnica  
PAu zaprasza

https://www.pec.gliwice.pl/
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1. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Gliwice.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie budżetu Miasta Gliwice 
na 2021 rok.

3. Projekt uchwały w sprawie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 
Gliwice.

4. Projekt uchwały w sprawie budżetu 
Miasta Gliwice na 2022 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia 
opłat za usuwanie pojazdów z dróg 
i ich przechowywanie na parkingu 
strzeżonym.

6. Projekt uchwały w sprawie wyraże-
nia zgody na utworzenie spółki SIM 
Śląsk Północ spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwier-
dzenia wniosku o wsparcie ze środ-

ków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie 
objęcia udziałów w tworzonej spół-
ce SIM Śląsk Północ spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością.

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę nr VII/137/2019 z 11 lipca 2019 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Miasto Gliwice od 
1 września 2019 roku.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Gliwickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego.

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
programu zapobiegania przestęp-
czości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego dla 
miasta Gliwice na lata 2022–2025 
pod nazwą „Bezpieczne Gliwice”.

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

„Miejskiego programu wspierania 
rodziny dla miasta Gliwice na lata 
2022–2024”.

12. Projekty uchwał w sprawie zapro-
szenia do osiedlenia na terenie 
miasta Gliwice rodzin repatriantów 
zamieszkałych na terenie Republiki 
Kazachstanu.

13. Projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i ustalania 
odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, z wyłączeniem specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częścio-
wego lub całkowitego zwalniania 
od opłat, jak również trybu ich po-
bierania.

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Miejskiego Programu Dotyczącego 

Rozwoju Pieczy Zastępczej dla miasta 
Gliwice na lata 2022–2024” .

15. Projekt uchwały w sprawie powoła-
nia Komisji Doraźnej do spraw diet 
radnych.

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwa-
łę w sprawie zatwierdzenia Planu 
Pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

17. Projekt uchwały w sprawie zatwier-
dzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
na 2022 rok.

18. Projekty uchwał w sprawie przyję-
cia wystąpień pokontrolnych Komisji 
Rewizyjnej.

Ostatecznie ustalony i podpisany przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice po-
rządek sesji zostanie zamieszczony w Biu-
letynie Informacji Publicznej w 9 grudnia 
br. oraz w „Miejskim Serwisie Informacyj-
nym – Gliwice” w kolejnym numerze, który 
ukaże się 16 grudnia br.

Z MiAStA / koMunikAt

Gliwicka dolina krzemowa  
się powiększa
należące do Górnośląskiego Akceleratora Przed-
siębiorczości Rynkowej tereny inwestycyjne zlo-
kalizowane w strefie noWe GliWice zostały już 
w pełni wykorzystane, a konkretnie – znalazły in-
westorów chętnych ulokować swoje firmy w tejże 
strefie. GAPR aktualnie przygotowuje nowe ob-
szary, na których w przyszłości będą mogli działać 
przedsiębiorcy.
Strefa przedsiębiorczości Cen-
trum Edukacji i Biznesu „NOWE 
GLIWICE” Górnośląskiego Ak-
celeratora Przedsiębiorczości 
Rynkowej sp. z o.o. przy ul. Boj-
kowskiej w Gliwicach zostaje po-
większona o kolejne dwadzieścia 
pięć nowych działek inwestycyj-
nych dla mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorstw o łącznej 
powierzchni ponad 9 hektarów. 
Są to działki inwestycyjne o po-
wierzchni od około 2000 m2 do 
ponad 9500 m2. – Dzięki synergii 
środków inwestycyjnych Unii 
Europejskiej oraz środków wła-
snych, około dziesięć hektarów 
terenów inwestycyjnych zostaje 
uzbrojonych w układ drogowy, 
układ uzbrojenia podziemnego, 
sieci wodociągowe, kanalizacyj-
ne, w tym kanalizacji deszczo-
wej, co jest najpoważniejszym 
zagadnieniem, bo odwodnienie 
tych terenów jest kluczowe. 

W lutym 2022 r. zakończymy 
całą operację uzbrojenia terenu, 
ale jednocześnie – nie chcąc tra-
cić czasu – przygotowujemy już 
pierwsze przetargi na sprzedaż 
działek inwestycyjnych, które 
przy tych terenach powstają – 
podkreśla dyrektor GAPR, Sylwia 
Rudek-Matuszczak.

korzyści dla inwestorów:
 dostępność kompleksowo 

uzbrojonych terenów prze-
znaczonych pod inwestycje;

 na terenie strefy przedsiębior-
czości obowiązuje zwolnienie 
z podatku od nieruchomości 
na zasadach określonych 
stosownymi uchwałami Rady 
Miasta Gliwice;

 w ramach programu "Polska 
Strefa Inwestycji", przed-
siębiorcy mają możliwość 
skorzystania z pomocy pu-
blicznej w postaci zwolnie-

nia z podatku dochodowego 
z tytułu nowej inwestycji, na 
podstawie decyzji o wsparciu 
wydawanej przez KSSE S.A.;

 możliwość lokalizacji in-
westycji na działkach do-
skonale skomunikowanych 
(bezpośrednie skomuniko-
wanie z drogą powiatową, 
sąsiedztwo skrzyżowania 
autostrad A1/A4, bliskość 
wyposażonego w utwardzo-
ną drogę startową Lotniska 
Gliwice);

 możliwość ulokowania rów-
nież obiektów magazynowych 
na udostępnianym terenie;

 atrakcyjne sąsiedztwo biz-
nesowe prezentowanych 
terenów inwestycyjnych – 
Nowe Gliwice – określane są 
„gliwicką doliną krzemową”;

 pozyskanie atrakcyjnego ce-
nowo terenu inwestycyjnego 
w przejrzystej procedurze 
przetargu ustnego, tj. licyta-
cji;

 pomoc i doradztwo w całym 
procesie inwestycyjnym.

Zainteresowanie nowymi 
działkami inwestycyjnymi jest 
spore. Przedsiębiorcy, którzy 
dotychczas zainwestowali na 

terenach należących do GAPR-u  
mają pozytywne opinie na 
temat tych obszarów, dlatego 
od kilku miesięcy zgłaszają się 
kolejni chętni – głównie firmy 
informatyczne i firmy nowych 
technologii.  (GAPR)

Kontakt:
Górnośląski Akcelerator 
Przedsiębiorczości Rynkowej 
sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice
tel. +48 32 33 93 110
mail: gapr@gapr.pl
www.gapr.pl

PlAnoWAnY PoRZĄDek SeSJi RADY MiAStA
Do porządku sesji Rady Miasta Gliwice, zaplanowanej w trybie zdalnym na 16 grudnia 2021 r.,  

planuje się wprowadzić niżej przedstawione projekty uchwał:

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



Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 49/2021 (1086), 9 grudnia 202112

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 
używane 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 • 49/2021 (1086), 9 grudnia 2021 13

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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liStA DYStRYBucJi

StAłe PunktY DYStRYBucJi „MieJSkieGo SeRWiSu inFoRMAcYJneGo – GliWice” nA teRenie MiAStA GliWice

lP. nazWa punktu ADReS oSieDle

1 centrum Zdrowia Psychicznego i leczenia uzależnień 
„FAMiliA”

ul. Dębowa 5 Baildona

2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Gliwicach ul. Hutnicza 9 Baildona
3. nFZ ul. Wincentego Pola 16 Baildona
4. Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej 

Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 16 Baildona

5. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych ul. Jagiellońska 21 Baildona
6. Zakład opieki Zdrowotnej MeDen Sp. z o.o. ul. Zabrska 6 Baildona
7. Przedsiębiorstwo komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 Baildona
8. Przedsiębiorstwo Remontów ulic i Mostów SA ul. Nad Bytomką 1 Baildona
9. ii urząd Skarbowy ul. Młodego Hutnika 2 Baildona

10. Delikatesy DoniA ul. Bojkowska 108 Bojków
11. Sklep ABc ul. Rolników 147 Bojków
12. Sklep ŻABkA ul. Rolników 203 Bojków
13. Mini Market – sklep ABc ul. Rolników 358 Bojków
14. kiRcHHoFF Polska Sp. z o.o. ul. Alfreda Nobla 3 Brzezinka
15. Sano Sp. z o.o. nZoZ ul. Sopocka 6 Brzezinka
16. Sklep Famili ul. Łódzka 18 Brzezinka
17. Sklep JuliA ul. Zakopiańska 14 Brzezinka
18. Delikatesy tAtRA ul. Kozielska 456 Brzezinka
19. Sklep oDiDo na stacji benzynowej ul. Jagodowa 6 Czechowice
20. Warsztaty terapii Zajęciowej ul. Toszecka 179 Czechowice
21. nZoZ centrum Medyczne kopernik Sp. z o.o. ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4 Kopernika
22. kryta pływalnia oliMPiJcZYk ul. Oriona 120 Kopernika
23. MBP – Filia nr 21 ul. Syriusza 30 Kopernika
24. Supermarket StokRotkA ul. Kopernika 16 Kopernika
25. PGniG Biuro obsługi klienta ul. Toszecka 101 Kopernika
26. Spółdzielnia Mieszkaniowa koPeRnik ul. Jowisza 30 Kopernika
27. Piekarnia „kłoS” ul. Jowisza 1a Kopernika
28. Gliwicka Giełda Samochodowa ul. Błonie 12 Ligota Zabrska
29. Przychodnia unia Bracka ul. Błonie 3 Ligota Zabrska
30. Zakłady Mechaniczne BuMAR-łABęDY SA ul. Mechaników 9 Łabędy
31. Sklep spożywczy AlDo ul. Strzelców Bytomskich 30 Łabędy
32. Sklep spożywczy cHAtkA PucHAtkA ul. Strzelców Bytomskich 42 Łabędy
33. Huta łabędy SA ul. Anny Jagiellonki 45 Łabędy
34. Sklep ul. Partyzantów 10 Łabędy
35. MBP – Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 Łabędy
36. HP Polska Adler Pelzer Group ul. Leonarda da Vinci 9 Łabędy
37. opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. ul. Adama Opla 1 Łabędy
38. Sklep BoGnA (oDiDo) ul. Staromiejska 59 Łabędy
39. Sklep JeGo ul. Literatów 74 Łabędy
40. Spółdzielnia Mieszkaniowa ZielonY ZAkĄtek ul. Zygmuntowska 36B Łabędy
41. Sklep MAJA ul. Metalowców 5 Łabędy
42. Sklep RoMeX (oDiDo) ul. Staromiejska 11 Łabędy
43. Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare łabędy ul. Rzeczycka 17/2 Łabędy
44. Śląskie centrum logistyki SA ul. Portowa 28 Łabędy
45. Piekarnia ul. Popiełuszki 8 Łabędy
46. nZoZ Vitamed Sp. z o.o. ul. Różana 7 Łabędy
47. nZoZ Przychodnia AlMA-MeD ul. Paderewskiego 80 Obrońców Pokoju
48. Stacja paliw Shell ul. Tarnogórska 163 Obrońców Pokoju
49. Piekarnia „chlebuś” ul. Architektów 43 Ostropa
50. kiosk ul. Geodetów 1 Ostropa
51. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. ul. Lekarska 10 Ostropa
52. Sklep spożywczy ul. Daszyńskiego 593 Ostropa
53. kawiarnia MARYSieŃkA ul. Daszyńskiego 453 Ostropa
54. Auto czosnowski ul. Daszyńskiego 325 Ostropa
55. Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej ul. Kaszubska 23 Politechnika
56. Park naukowo-technologiczny tecHnoPARk GliWice 

Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18C Politechnika

57. Politechnika Śląska (Wydział Górniczy) ul. Akademicka 2 Politechnika
58. Politechnika Śląska (Rektorat) ul. Akademicka 2A Politechnika
59. ARenA GliWice ul. Akademicka 50 Politechnika
60. Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. ul. Łużycka 5 Politechnika
61. komenda PSP ul. Wrocławska 1 Politechnika
62. Sklep motoryzacyjny ul. Pszczyńska 65A Politechnika
63. interior Sp. z o.o. ul. Derkacza 9 Sikornik
64. kiosk z prasą i chemią ul. Czajki 19 Sikornik
65. kryta pływalnia MeWA ul. Mewy 36 Sikornik
66. MBP – Filia nr 5 ul. Perkoza 12 Sikornik
67. Dom Pomocy Społecznej nASZ DoM ul. Derkacza 10 Sikornik
68. Przychodnia Sikornik Sp. z o.o. nZoZ ul. Rybitwy 2 Sikornik
69. teatr Miejski w Gliwicach ul. Nowy Świat 55-57 Sikornik
70. Biuro obsługi klienta uM w filii oPS ul. Reymonta 18 Sośnica
71. kryta pływalnia nePtun ul. Dzionkarzy Sośnica
72. Salonik prasowy MARteX ul. Korczoka 51 Sośnica
73. Sklep spożywczy „chlebuś” ul. Jedności 4a Sośnica
74. Punkt lotto ul. Jedności 4b Sośnica
75. MBP – Filia nr 16 ul. Przedwiośnie 2 Sośnica
76. Simply Market Gliwice ul. Szafirowa 55 Stare Gliwice
77. nZoZ euRoMeDicAl ul. Szafirowa 18 Stare Gliwice
78. Piekarnia krysik ul. Kozielska 93 Stare Gliwice
79. Stacja paliw lotoS ul. Kozielska 128 Stare Gliwice
80. teSco extra Gliwice ul. Łabędzka 26 Stare Gliwice
81. Sklep spożywczy „Pod klonem” ul. Świętojańska 15A Szobiszowice
82. kryta pływalnia DelFin ul. Warszawska 35 Szobiszowice
83. Przychodnia toszecka Sp. z o.o. nZoZ ul. Toszecka 18 Szobiszowice
84. kiosk ul. Sztabu Powstańczego 21a Szobiszowice
85. Sklep spożywczy „chlebuś” ul. Sztabu Powstańczego 1 Szobiszowice
86. Spółdzielnia mieszkaniowa „Szobiszowice” ul. Sztabu Powstańczego 3 Szobiszowice
87. Restauracja DiVinio ul. Grottgera 58 Szobiszowice
88. Sklep ogólnospożywczy PiotRuŚ ul. Tarnogórska 73 Szobiszowice
89. PSB BuSteR ul. Składowa 2 Szobiszowice
90. Stacja paliw PkS (obok SelGRoS) ul. Toszecka 11 Szobiszowice
90. centrum informacji kulturalnej i turystycznej ul. Dolnych Wałów 3 Śródmieście

lP. nazWa punktu ADReS oSieDle

92. centrum onkologii instytut im. M. Skłodowskiej-curie  
– stary budynek portiernia

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 14 Śródmieście

93. centrum onkologii instytut im. M. Skłodowskiej-curie ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 Śródmieście
94. Piekarnia „chlebuś” pl. Piastów 8 Śródmieście
95. Sklep całodobowy „PiASt” pl. Piastów 6 Śródmieście
96. Punkt obsługi Pasażera ZtM pl. Piastów 2 Śródmieście
97. Gliwickie centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kościuszki 29 Śródmieście
98. Gliwickie centrum organizacji Pozarządowych – cW ul. Zwycięstwa 1 Śródmieście
99. MDk (Dom Aktywnej Młodzieży – filia GcoP) ul. Barlickiego 3 Śródmieście

100. WASko S.A. ul. Berbeckiego 6 Śródmieście
101. komenda Miejska Policji – RecePcJA ul. Powstańców Warszawy 12 Śródmieście
102. Bar cZAR GAR ul. Młyńska 8 Śródmieście
103. MBP – Biblioteka centralna ul. Kościuszki 17 Śródmieście
104. MBP – Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 Śródmieście
105. Muzeum w Gliwicach – Willa caro ul. Dolnych Wałów 8a Śródmieście
106. Zakład pogrzebowy HADeS ul. Młyńska 2 Śródmieście
107. certum ul. Młyńska (parking) Śródmieście
108. Gabinet dentystyczny DentinAl ul. Dolnych Wałów 20 Śródmieście
109. Muzeum w Gliwicach – Zamek Piastowski ul. Pod Murami 2 Śródmieście
110. nZoZ Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1 Śródmieście
111. ośrodek Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9 Śródmieście
112. PAlMiARniA MieJSkA w parku chopina ul. Fredry 6 Śródmieście
113. Powiatowy urząd Pracy pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
114. nZoZ Przychodnia eskulap Sp. z o.o. pl. marszałka Piłsudskiego 5a Śródmieście
115. Archiwum Państwowe ul. Zygmunta Starego 8 Śródmieście
116. Starostwo Powiatowe w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 Śródmieście
117. Szpital Miejski nr 4 z Przychodnią SPZoZ ul. Zygmunta Starego 20 Śródmieście
118. etno bazar ul. Wyszyńskiego 14B Śródmieście
119. Zakład fotograficzny FoRMAt ul. Wyszyńskiego 14C Śródmieście
120. Studio fryzjerskie FiGARo ul. Wyszyńskiego 12 Śródmieście
121. Fabryka naleśników ul. Zwycięstwa 12 Śródmieście
122. Bar u Piotra ul. Zwycięstwa 17 Śródmieście
123. urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 Śródmieście
124. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej pl. Inwalidów Wojennych 12 Śródmieście
125. Bar kawowy kAWA, HeRBAtA ul. Basztowa 7 Śródmieście
126. ZnP w Gliwicach ul. Bankowa 10 Śródmieście
127. Filia urzędu Miejskiego w Gliwicach ul. Jasna 31A Trynek
128. DPS „oPokA” ul. Pszczyńska 100 Trynek
129. Biuro obsługi klienta Strefy Płatnego Parkowania ul. Bojkowska 37P Trynek
130. noWe GliWice (budynek dawnej cechowni) ul. Bojkowska 37 Trynek
131. Hala Jasna31 ul. Jasna 31 Trynek
132. MBP – Filia nr 7 ul. Junaków 4 Trynek
133. okręgowy urząd Górniczy ul. Jasna 31 Trynek
134. Poradnia Podstawowej opieki Zdrowotnej ul. Asnyka 10 Trynek
135. Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 27 Trynek
136. Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rybnicka 47 Trynek
137. Przychodnia unia Bracka Gliwice ul. Bojkowska 20 Trynek
138. Sklep ŻABkA ul. Cichociemnych 18 Trynek
139. Apteka Pharmacon ul. Cichociemnych 18 Trynek
140. ZlPiS Medicor Sp. z o.o. ul. Cichociemnych 14 Trynek
141. Piekarnia Pilchowice ul. Cichociemnych 6 Trynek
142. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żwirki i Wigury” ul. Żwirki i Wigury 87 Trynek
143. Stary Hangar Fitness & Wellness club ul. Toruńska 1 Trynek
144. nZoZ Poradnia Med-Poz Sp. z o.o. plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
145. Sklep spożywczy plac Jaśminu 2 Wilcze Gardło
146. Park Handlowy ARenA al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 Wojska Polskiego
147. centrum Ratownictwa Gliwice / Straż Miejska ul. Bolesława Śmiałego 2B Wojska Polskiego
148. MBP – Filia nr 9 ul. Czwartaków 18 Wojska Polskiego
149. Sklep ŻABkA ul. Kozielska 80 Wojska Polskiego
150. ośrodek Zdrowia MeDYk Sp. z o.o. ul. Kozielska 16 Wojska Polskiego
151. Restauracja ciasto i farsz ul. Jasnogórska 3 Wojska Polskiego
152. Avantor ul. Sowińskiego 11 Wojska Polskiego
153. nZoZ Vito-MeD Sp. z o.o. ul. Radiowa 2 Wojska Polskiego
154. Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 Wojska Polskiego
155. i urząd Skarbowy ul. Góry Chełmskiej 15 Wojska Polskiego
156. Salon fryzjerski kn ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
157. Hurtownia elektryczna ul. Daszyńskiego 144 Wojska Polskiego
158. Salon Fryzjerski BeAtA ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
159. Sklep SMAkuŚ ul. Emilii Plater 1 Wojska Polskiego
160. Sklep teReSkA ul. Emilii Plater 3 Wojska Polskiego
161. Jednostka Wojskowa (Wku) ul. Zawiszy Czarnego 7 Wójtowa Wieś
162. nZoZ Poradnia Med-Poz. Sp. z o.o. ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
163. apteka ul. Dolnej Wsi 62 Wójtowa Wieś
164. Sklep DelikAteSY ul. Daszyńskiego 167 Wójtowa Wieś
165. Sklep wielobranżowy ul. Dolnej Wsi 58 Wójtowa Wieś
166. Animed Sp. z o.o. nZoZ ul. Lipowa 36 Zatorze
167. Drogeria AlSto ul. Lipowa 57 Zatorze
168. MBP – Filia nr 17 ul. Spółdzielcza 33A Zatorze
169. Salon fryzjerski elżbieta Porada ul. Spółdzielcza 33D/13 Zatorze
170. FoRuM ul. Lipowa 1 Zatorze
171. Górnośląskie centrum edukacyjne ul. Okrzei 20 Zatorze
172. internat przy ZSt-i w Gliwicach ul. Krakusa 16 Zatorze
173. obwód lecznictwa kolejowego SPZoZ ul. Opolska 18 Zatorze
174. Sklep spożywczy obok restauracji ul. Czarnieckiego 33 Zatorze
175. Pizzeria BoMBolA ul. Skowrońskiego 26 Zatorze
176. Punkt pocztowy ul. Lipowa 48 Zatorze
177. Sklep netto ul. Kurpiowska 2c Żerniki
178. Sklep SPołeM ul. Elsnera 50 Żerniki
179. Sklep GRono ul. Rogozińskiego 35 Żerniki
180. Sklep ŻABkA ul. Tarnogórska 239 Żerniki
181. Sklep ŻABkA ul. Tarnogórska 214A Żerniki

...w każdy
czwartek

Bądź na bieżąco.
     Weź gazetę...

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

oferty pracy

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

MłoDSZY SPecJAliStA DS. RoZlicZeŃ 
tRAnSPoRtu W DZiAle tRAnSPoRtu

Zadania:
• sprawdzanie poprawności do-

kumentacji przewozowej oraz 
faktur,

• wyjaśnianie niezgodności i roz-
bieżności w dokumentacji,

• dbałość o prawidłowy obieg 
dokumentów,

• wprowadzanie faktur do syste-
mu informatycznego, 

• kontakt z klientami firmy oraz 
przewoźnikami,

• wystawianie faktur za usługi 
transportowe,

• udział w prowadzeniu windy-
kacji należności,

• sporządzanie raportów i ze-
stawień.

twój profil:
• wykształcenie minimum śred-

nie, 
• umiejętność dobrej organizacji 

pracy, 
• dyspozycyjność,
• wysoko rozwinięte umiejętno-

ści interpersonalne, 
• znajomość języka angielskiego 

lub niemieckiego,
• znajomość pakietu MS Office.
nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwija-

jącej się firmie istniejącej na 
rynku od ponad 30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umo-
wę o pracę;

• atrakcyjne wynagrodzenie  
+ premia uznaniowa;

• pakiet świadczeń dodatko-
wych:

• świadczenia z Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjal-
nych,

• opieka medyczna Medicover 
lub karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie gru-
powe;

• ciekawa praca z możliwością 
rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt: Śląskie Centrum Logi-
styki S.A., Gliwice, ul. Portowa 28,  
tel. 602-290-402 lub e-mail: kata-
rzyna.figura@scl.com.pl. 
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do 
Śląskiego Centrum Logistyki S.A. z sie-
dzibą w Gliwicach przy ul. Portowej 28 
(pracodawca, administrator danych), 
zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym 
w celu prowadzenia rekrutacji na sta-
nowisko wskazane w ogłoszeniu. Peł-
ną informację odnośnie przetwarzania 
Twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj scl.com.pl/spelnienie-obowiazku
-informacyjnego/. 

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

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

usuwanie awarii technologicznych na sieciach 
ciepłowniczych Zc-4 na terenie Gliwic.

termin składania ofert: 10 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

Dostawę tuszy i tonerów oraz innych akcesoriów 
komputerowych.

termin składania ofert: 14 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 14 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

Dostawę materiałów elektrycznych.
termin składania ofert: 15 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 15 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

Budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie  
miasta Gliwice – 2 zadania inwestycyjne.

termin składania ofert: 16 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 16 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

usuwanie awarii branży budowlanej oraz roboty 
adaptacyjne dla przyszłych SWc Pec – Gliwice.

termin składania ofert: 9 grudnia 2021 r. do godz. 11.00
termin otwarcia ofert: 9 grudnia 2021 r. o godz. 11.01

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 Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w za-
mian za święta przypadające 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).

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Gliwicach informuje,  

że 24 grudnia 2021 r. (wigilia)  
ZGM będzie nieczynny.

komunikaty

AB.6740.7.2.2021 z 1 grudnia 2021 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1363 z późn. zmianami) zawiadamia się, że na wnio-
sek złożony 17 września 2021 r. (uzupełniony pod względem formalnym 
3 listopada 2021 r.) w imieniu:

Gliwic – miasta na prawach powiatu 
z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

„Rozbudowa układu dróg publicznych: drogi powiatowej  
nr 7213S – ul. kujawskiej oraz drogi gminnej nr 130383S  

– ul. ceglarskiej w Gliwicach”.
Inwestycją drogową objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych 
działek (przed podziałem):

obręb ligota Zabrska:     nr 224, nr 226, nr 359, nr 619, nr 620, nr 657/1, 
                                            nr 657/2, nr 658/1,
obręb łąki kłodnickie: nr 260, nr 558, nr 559, nr 560/3,nr 560/4.

Strony mogą zapoznać się z projektem budowlanym, po uprzednim 
telefonicznym umówieniu spotkania z pracownikiem prowadzącym 
sprawę – Piotrem Łaniewskim, pod numerem telefonu 32/239-11-66 
(nr telefonu sekretariatu Wydziału Architektury i Budownictwa UM 
w Gliwicach – 32/239-12-37). Przy umawianiu telefonicznie ustalona 
zostanie konkretna data i godzina spotkania, na którym będzie można 
zapoznać się z dokumentacją sprawy.
Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia należy wnieść na piśmie powołując się 
na znak niniejszego obwieszczenia, w terminie 14 dni od dnia publicznego 
doręczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane 
dowody i materiały.

oBWieSZcZenie
preZyDenta miaSta GLiWice

komunikaty i oBWieSZcZenia 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i kanalizacji  

Sp. z o.o.,  
                                 ul. Rybnicka 47,  
                                44-100 Gliwice,

zawiadamia o ogłoszeniu przetargu otwartego,  
organizowanego wg procedur określonych Regulaminem 

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

„opracowane kompleksowej dokumentacji 
budowlano-wykonawczo-kosztorysowej 

dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa 
centralnej oczyszczalni Ścieków w Gliwicach”, 

na podstawie opracowanej i zaakceptowa-
nej przez Zamawiającego koncepcji wraz z 

uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji 
– pozwolenia na budowę” – znak sprawy 

R01/31/2021.
termin składania ofert: 10 grudnia 2021 r. do godz. 9.00
termin otwarcia ofert: 10 grudnia 2021 r. o godz. 10.00

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

oFeRtA SPRZeDAŻY 
uŻYWAneGo PoJAZDu 

opel insignia
Sygn. PkM/S/tP/3/2021

   Przedsiębiorstwo 
 komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

w Gliwicach, ul. chorzowska 150, zamierza 
sprzedać używany samochód  

oPel inSiGniA.
Oferta zakupu winna zostać złożona na piśmie w terminie do 
16 grudnia 2021 r. do godz.10.30 w kancelarii PKM Sp. z o.o. 
w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
Otwarcie ofert nastąpi 16 grudnia 2021 r. o godz. 11.00  
w siedzibie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na  
www.pkm-gliwice.com.pl

Szanowni Państwo,

2 grudnia br. w „Miejskim Serwisie informacyjnym – Gliwice” omyłkowo ukazały się nieaktualne ogłoszenia:
• informacja ZGM Gliwice o ogłoszonych przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych: ul. Siemińskiego 11/12, ul. 

Metalowców 6A/2, ul. Metalowców 6A/4, ul. Róży Luksemburg 24/2, ul. Dunikowskiego 1/13, ul. Róży Luksemburg 
41/3, al. Korfantego 11/3, ul. K. Miarki 4/3, ul. Gruszczyńskiego 10/10, ul. Łużycka 14/11;

• informacja ZGM Gliwice o ogłoszonych przetargach na sprzedaż lokali użytkowych: ul. Gwiazdy Polarnej 54/V, ul. 
Dworcowa 40D/1, ul. Tarnogórska 20A/I, ul. Nasyp 4A/I, na południe od ul. Jagiellońskiej – garaż nr 1;

• ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice o odwołaniu I ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż: garażu nr 3 
położonego przy ul. Ligonia i lokalu mieszkalnego nr 37 położonego przy ul. Dunikowskiego 11;

• informacja Prezydenta Miasta Gliwice o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nr 231/2021.

natomiast nie ukazały się następujące ogłoszenia:
• informacja ZBM II TBS  o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego przy ul. 

Dworskiej 18,
• informacja Prezydenta Miasta Gliwice o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych 

do wydzierżawienia (nr 237/2021, nr 261/2021, nr 264/2021, nr 266/2021, nr 267/2021, nr 295/2021, nr 297/2021),
• informacja o wykazach nieruchomości podanych do publicznej wiadomości w siedzibie ZGM Gliwice,
• ogłoszenie Prezydenta Miasta Gliwice o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prawa własności działki nr 

1410, obręb Bojków,
• informacja ZGM Gliwice o ogłoszonych przetargach na sprzedaż lokali mieszkalnych: ul. Kunickiego 15/3, ul. Jasińskiego 

18/10, ul. Grodowa 6/3, ul. Dunikowskiego 11/37, al. Korfantego 19/6, ul. Franciszkańska 19/10, ul. Zabrska 16/2, ul. 
Łużycka 12/9, ul. Gorzołki 11/14, ul. Perkoza 3/13, ul. Wolności 12/6, ul. Metalowców 6A/4,

• informacja ZGM Gliwice o ogłoszonych przetargach na sprzedaż lokali użytkowych: ul. Dubois 6/II, ul. Ligonia 37/ garaż 
nr 3, ul. Wyszyńskiego 14D/V, ul. Na Piasku 3/garaż nr 13, ul. Zabrska 1/II, ul. Na Piasku 3/garaż nr 10, ul. Wolności 20/I

• ogłoszenie o możliwości wynajęcia hali magazynowej oraz wynajmu pomieszczeń biurowych na terenie Śląskiego 
Centrum Logistyki,

• ogłoszenie PEC – Gliwice o sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zygmuntowskiej w Gliwicach,
• skrócone informacje o przetargach ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Gliwice na sprzedaż nieruchomości: działki 

nr 526/2 i 527/2, obręb Politechnika; działka nr 77/49 oraz udział 1/31 w działce nr 77/1, obręb Czechowice Północ; 
działka nr 1119, obręb Ostropa Północ, działka nr 292, obręb Czechowice Zachód, działki nr 1168 i 1169, obręb Stare 
Miasto,

• ogłoszenie PZO o sprzedaży działki nr 57/1, położonej w Gliwicach, na wschód od ul. Rybnickiej,
• ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Derkacza 2/48.

Wszystkie powyższe ogłoszenia, które miały ukazać się w MSI-Gliwice 2 grudnia br., zostały opublikowane w regionalnym 
wydaniu „Gazety Wyborczej” z 6 grudnia 2021 r. Wszystkie nadal aktualne ogłoszenia zostały opublikowane w dzisiejszym 
wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego.

Za pomyłkę serdecznie wszystkich Państwa przepraszamy.

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

Gliwickiej Elektronicznej  
Platformie Analityczno-
Rozrachunkowej

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

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

Krok III     Masz opłaty  
       pod kontrolą!

gepar.gliwice.eu  

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

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
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.pec.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pwik.gliwice.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl
http://www.pkm-gliwice.com.pl/
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oGłoSZeniA
oferty pracy

nieruchomości

 

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.

● operator wózka   
    widłowego 

wykształcenie zawodowe; 
kurs na wózki widłowe; zakres 
obowiązków: wywóz odpadów 
poprodukcyjnych z hal produk-
cyjnych i przewóz ich do miejsc 
gromadzenia odpadów; trzy 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● monter drobnych   
    układów 

wykształcenie średnie; do-
świadczenie: brak wymagań; 
zdolności manualne; systema-
tyczność; montaż drobnych 
układów, składanie, skręcanie 
drobnych części mechanicz-
nych; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● sprzątaczka biurowa   
   (osoba z orzeczonym   
   stopniem   
   niepełnosprawności) 

wykształcenie podstawowe; 
zakres obowiązków: sprzątanie 
biur, korytarzy, sanitariatów, 
pomieszczeń socjalnych; praca 
w zakładzie pracy chronionej; 
umowa o pracę, środki do 
pracy, wsparcie doświadczonej 
kadry kierowniczej, przeszko-
lenie, możliwość dodatkowe-
go ubezpieczenia na życie na 
preferencyjnych warunkach; 
do obiektu jest bezpośredni 
dojazd autobusem 57; dwie 
zmiany; miejsce pracy: Gliwice;

● kontroler jakości 
wykształcenie min. średnie; 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku: min. 6 miesięcy; 
znajomość przyrządów po-

miarowych: suwmiarka, mi-
kromierz, średnicówka; zakres 
obowiązków: bieżąca kontrola 
jakości wyrobów gotowych 
oraz półproduktu według 
ustalonego planu, nadzór nad 
zgodnością wyrobów ze spe-
cyfikacją techniczną i wymaga-
niami klienta, przeprowadzanie 
audytów stanowiskowych, ob-
sługa sprzętu pomiarowego, 
ścisła współpraca z działem 
produkcji; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Gliwice;

● mechanik   
   (także do przyuczenia) 

wykształcenie i doświadczenie: 
brak wymagań; mile widziane 
osoby do przyuczenia; wyma-
gane prawo jazdy kat. B; chęci 
do pracy; zakres obowiązków: 
proste prace naprawcze samo-
chodów ciężarowych; praca 5 
dni w tygodniu w godz. 7.00–
16.00; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● opiekun medyczny 
wykształcenie średnie; za-
pewnienie kompleksowych 
świadczeń opiekuńczych nad 
pacjentem poprzez rozpozna-
wanie warunków i potrzeb 
zdrowotnych, problemów 
pielęgnacyjnych i udzielanie 
pomocy pacjentom w osiąga-
niu zdolności do samodziel-
nego zaspakajania potrzeb 
biologicznych, społecznych 
i psychicznych; uczestniczenie 
w tworzeniu programu opieki, 
profilaktyki i promocji zdrowia; 
prawidłowe i terminowe wyko-
nywanie zabiegów pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych; dwie 
zmiany, miejsce pracy: Knurów.

Powiatowy  
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 2 grudnia 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 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 in-

nych świadczeń należnych,

• szkolenia wprowadzające, 
• miła atmosfera pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A., Gliwice,  
ul. Portowa 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, administrator 
danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez pra-
codawcę Twoich danych osobowych zawartych 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich 
danych osobowych znajdziesz tutaj scl.com.pl/
spelnienie-obowiazku-informacyjnego/. 

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.

StRAŻ MieJSkA W GliWicAcH
SM-oF.110.21.2021

nabór do pracy na 6 wolnych stanowisk urzędniczych  
w Straży Miejskiej w Gliwicach.

1. Wymagania niezbędne:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) ukończone 21 lat,
c) korzystanie z pełni praw publicznych,
d) posiadanie co najmniej wykształcenia 

średniego,
e) nienaganna opinia,
f) sprawność pod względem fizycznym 

i psychicznym,
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem 

sądu za ścigane z oskarżenia publicznego 
i umyślnie popełnione przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

h) uregulowany stosunek do służby wojsko-
wej.

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

• ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracow-
nikach samorządowych (DzU z 2019 r., 
poz. 1282),

• ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (t.j. DzU z 2021 r., 
poz.450 z późn.zm.),

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

b) umiejętność sztuk walki potwierdzona 
właściwym dyplomem;

c) ukończone szkolenie podstawowe dla 
strażników miejskich;

d) prawo jazdy kat. B;
e) dobra znajomość obsługi komputera;
f) dobra znajomość topografii miasta Gli-

wice.
3. Predyspozycje osobowościowe oraz umie-
jętności interpersonalne:
a) komunikatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) odpowiedzialność,
d) odporność na stres.
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy,
b) kwestionariusz osobowy – do pobrania,
c) formularze oświadczeń – do pobrania.
uwaga!
Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 
b) i c) dostępne są do pobrania w ogłosze-
niu zamieszczonym na stronie internetowej: 
sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o
-naborach-do-jednostek.
5. Zakres zadań wykonywanych na stano-
wisku:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach 

publicznych,
b) podejmowanie i inicjowanie działań zmie-

rzających do zapewnienia ładu i porządku 
publicznego na terenie miasta Gliwice,

c) podejmowanie działań mających na celu 
zapobieganie popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń oraz współdziałanie w tym 
celu z innymi służbami, instytucjami i or-
ganizacjami,

d) praca w terenie poprzez patrolowanie 
dzielnic miasta w zakresie utrzymania 
czystości i porządku,

e) kontrola przestrzegania obowiązków 
dotyczących czystości i porządku oraz 
gospodarowania odpadami wynika-
jących z przepisów Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
miasta Gliwice oraz ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i ustawy 
o odpadach.

6. Warunki pracy: 
a) praca patrolowa w terenie,
b) praca w zmiennych warunkach atmosfe-

rycznych,
c) miejsce pracy: miasto Gliwice,
d) równoważny system czasu pracy w 4-mie-

sięcznym okresie rozliczeniowym,
e) pierwsza umowa o pracę na czas okre-

ślony lub nieokreślony.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych w jednostce
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych w Straży Miejskiej w Gliwicach, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę 
publikacji niniejszego ogłoszenia wyniósł: 1%.
8. Dodatkowe informacje:
a) docelowe stanowisko przewidziane dla 

pracownika realizującego wyżej opisany 
zakres zadań to inspektor;

b) zatrudnienie nastąpi na stanowisko ade-
kwatne do doświadczenia i kwalifikacji 
posiadanych przez kandydata wyłonio-
nego do zatrudnienia w wyniku naboru;

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

d) dodatkowe atuty: 
• praca biurowa w klimatyzowanych 

pomieszczeniach,
• finansowanie dodatkowych upraw-

nień (pojazdy uprzywilejowane, użyt-
kowania urządzeń przeznaczonych do 
obezwładniania energią elektryczną 
(TASER),

• możliwość korzystania z własnej siłow-
ni oraz hali sportowej, 

• umożliwienie udziału w cotygodnio-
wym szkoleniu w zakresie technik in-
terwencji i samoobrony, w tym użycia 
środków przymusu bezpośredniego, 
w tym urządzeń TASER, 

• systematyczne szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy, 

• praca w młodym i dynamicznie rozwi-
jającym się zespole, 

• kadra kierownicza nastawiona na roz-
wój pracowników,

• szeroki wachlarz szkoleń wewnętrz-
nych;

e) planowany termin zatrudnienia: luty 2022 r.
9. termin i miejsce składania dokumentów
Osoby zainteresowane powinny dostarczyć 
komplet własnoręcznie podpisanych doku-
mentów do 30 grudnia 2021 r.:
a) osobiście do Wydziału organizacyjno-Fi-

nansowego, w godzinach pracy Straży 
Miejskiej w Gliwicach,

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

c) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
nabor@smgliwice.pl (należy przesłać 
fotokopię podpisanych dokumentów).

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

zostanie na podstawie rozmowy kwalifi-
kacyjnej (rozmowa kwalifikacyjna może 
odbywać się z wykorzystaniem narzędzi 
komunikacji elektronicznej), w przypad-
ku dużej liczby chętnych dopuszcza się 
możliwość przeprowadzenia testu me-
rytorycznego,

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

c) planowany termin rozmowy kwalifikacyj-
nej oraz wykaz numerów referencyjnych 
ofert kandydatów spełniających wyma-
gania niezbędne w ogłoszeniu o naborze 
zostaną opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na stronie interne-
towej Straży Miejskiej w Gliwicach,

d) wszystkie dokumenty zawarte w ofer-
cie należy sporządzić w języku polskim, 
w formie umożliwiającej ich odczytanie 
(dokumenty sporządzone w języku obcym 
powinny zostać złożone wraz z tłumacze-
niem),

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

WYciĄG Z oGłoSZeniA o PRZetARGu
Przedsiębiorstwo  

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

ogłasza
iV uStnY PRZetARG nieoGRAnicZonY (AukcJę) na sprze-
daż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudo-
wanej, będącej własnością Spółki, składającej się z działki 
nr 57/1, o powierzchni 1,9004 ha, położonej w Gliwicach 
(województwo: śląskie, powiat: gliwicki, jednostka ewi-
dencyjna: Gliwice), na wschód od ul. Rybnickiej, obręb 
ewidencyjny: 246601_1.0017 Bojkowskie Pola, dla której 
Sąd Rejonowy w Gliwicach, Viii Wydział ksiąg Wieczystych, 
prowadzi księgę wieczystą nr Gl1G/00138748/8.

i. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 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 symbo-
lem: 9UP – tereny usługowo-produkcyjne – istniejące, w pozostałej 
nieznacznej części, przedmiotowa działka objęta jest symbolem: 
19ok – tereny związane z realizacją układu komunikacyjnego. 

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

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

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

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

V. Wadium należy wnieść w formie 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 wywieszone na tablicy ogło-
szeń 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 pra-
cownicy Spółki: tel. 32/331-61-99, e-mail: sekretariat@pzogliwice.
pl, faks 32/231-62-12, adres do korespondencji: Przedsiębior-
stwo Zagospodarowania odpadów Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 36,  
44-100 Gliwice.

https://gliwice.praca.gov.pl/
http://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych
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
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
http://sm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/nabory. 5
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
https://sm.bip.gliwice.eu/kategoria/ogloszenia-o-naborach-do-jednostek
mailto:nabor@smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
mailto:sm%40sm.gliwice.eu?subject=
http://www.smgliwice.pl
http://www.smgliwice.pl
http://www.pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
mailto:sekretariat@pzogliwice.pl
www.pzogliwice.pl
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oGłoSZeniA
nieruchomości

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

A1 i A4, DtŚ, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do  
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją prze-
mysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Ekono-

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

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

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

oferuje do wynajęcia  
halę magazynową w Gliwicach  

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

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

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

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 2017 r. 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.),
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oGłoSZeniA
nieruchomości

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

że w siedzibie urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, na parterze budynku 
przy ul. Zwycięstwa 21 oraz na stro-
nie internetowej urzędu Miejskie-
go w Gliwicach (gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości

Pełna treść wykazu dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komu-
nikaty urzędowe / Wykazy nieruchomości 

do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

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 Miejskie-
go w Gliwicach (gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości 
wykazy zawierające nieruchomości

Pełna treść wykazu dostępna jest na  
bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komu-
nikaty 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.

przeznaczone do wydzierżawienia,  
stanowiące własność Miasta Gliwice:
• wykaz nr 182/2021 do 22 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 251/2021 do 22 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 265/2021 do 22 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 268/2021 do 22 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 284/2021 do 22 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 287/2021 do 21 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 288/2021 do 22 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 294/2021 do 22 grudnia 2021 r.,
• wykaz nr 296/2021 do 22 grudnia 2021 r.

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

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. 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

ul. SieMiŃSkieGo 20A, lokal nr 6
cena wywoławcza nieruchomości:  
139 700,00 zł

ul. JAGielloŃSkA 27, lokal nr 6
cena wywoławcza nieruchomości:  
41 900,00 zł

ul. GWiAZDY PolARneJ 54, lokal nr V
cena wywoławcza nieruchomości:  
24 200,00 zł

ul. tARnoGÓRSkA 20A, lokal nr i
cena wywoławcza nieruchomości:  
156 800,00 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

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 Gospo-
darki Mieszkaniowej w Gliwicach 
przy placu inwalidów Wojen-
nych 12 zostały podane do pu-
blicznej wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieru-

chomości umieszczonych w wykazach.

1. lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/671/2021 do 9 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%B-
c-lokali-komunalnych-zarz%c4%85dzenia
-prezydenta-miasta/

2. Wydzierżawienia nieruchomości sta-
nowiących 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/

3. Garaży przeznaczonych do zbycia w 
trybie bezprzetargowym na rzecz najem-
cy oraz oddania w wieczyste użytkowa-
nie gruntu niezbędnego do korzystania z 
garażu z jednoczesnym potrąceniem od 
ceny nieruchomości wartości garażu:
• nr ZGM/687/2021 do 9 grudnia 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%B-
c-lokali-komunalnych-zarz%c4%85dzenia
-prezydenta-miasta/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

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

że w budynku Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach przy 
placu inwalidów Wojennych 12 
zostały podane do publicznej wia-
domości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia 
zgłoszenia ewentualnych roszczeń do nieru-

chomości umieszczonych w wykazach.

1. lokalu użytkowego przeznaczonego 
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/623/2021 do 20 grudnia 2021 r.

2. lokali mieszkalnych przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze 
sprzedażą ułamkowej części działki:
• nr ZGM/655/2021 do 21 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/688/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/689/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/693/2021 do 20 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/696/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/697/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/698/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/699–700/2021 do 14 grudnia 

2021 r.,
• nr ZGM/701/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/702–703/2021 do 14 grudnia 

2021 r.,
• nr ZGM/704/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/710/2021 do 21 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/715/2021 do 20 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/716/2021 do 21 grudnia 2021 r.

3. oddania w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części działki:
• nr ZGM/692/2021 do 14 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-zarz%c4%-
85dzenia-prezydenta-miasta/

4. lokali mieszkalnych przeznaczonych  
do sprzedaży w drodze przetargu  
nieograniczonego wraz ze sprzedażą 
ułamkowej części gruntu:
• nr ZGM/694/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/695/2021 do 20 grudnia 2021 r.,
• nr ZGM/711/2021 do 20 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-zarz%c4%-
85dzenia-prezydenta-miasta/

5. Garażu przyłączonego jako pomieszcze-
nie przynależne wraz z odpłatnym przenie-
sieniem udziału w prawie własności gruntu 
związanego z niniejszym pomieszczeniem 
przynależnym:
• nr ZGM/697/2021 do 15 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprze-
da%c5%Bc-lokali-komunalnych-zarz%c4%-
85dzenia-prezydenta-miasta/

6. Wydzierżawienia nieruchomości  
stanowiących własność Miasta Gliwice:
• nr 706–707/2021 do 20 grudnia 2021 r.,
• nr 714/2021 do 20 grudnia 2021 r.,
• nr 718/2021 do 20 grudnia 2021 r.,
• nr 721/2021 do 21 grudnia 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/
dzier%c5%Bcawa/

7. nieruchomości przeznaczonych  
do wynajęcia:
• nr ZGM/2021/713 do 16 grudnia 2021 r., 
• nr ZGM/2021/719 do 20 grudnia 2021 r. 
Niniejsze wykazy dostępne są pod 
adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/63/najem-lo-
kali-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-pre-
zydenta-miasta/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

III ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego:
• niezabudowane działki nr 1334 

(użytek: Bi – inne tereny zabudo-
wane, o pow. 0,0236 ha, zapisa-
na w kW nr Gl1G/00028499/3), 
1335/5 (użytek: B – tereny miesz-
kaniowe, o pow. 0,2794 ha, zapi-
sana w kW nr Gl1G/00091344/4) 
oraz zabudowaną działkę nr 
1335/7 (użytek: B – tereny miesz-
kaniowe, o pow. 0,1349 ha, zapi-
sana w kW nr Gl1G/00034552/8), 
obręb Sośnica, położonego przy 
ul. Władysława Sikorskiego 66 
w Gliwicach, stanowiącego wła-
sność Miasta Gliwice. łączna 
powierzchnia działek: 0,4379 ha.

termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 142*
cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 1 381 000,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte nie-
zabudowane działki nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, 
obręb Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania 
podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (t.j. DzU z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 138 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 
2021 r.
-----------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie 
prawa własności nieruchomości niezabu-
dowanych obejmujących działki:
• nr 77/49, obręb czechowice 

Północ, o pow. 2030 m2, po-
łożonej przy ul. Poziomkowej, 
użytek „RiVa” i „RiVb”, kW 
Gl1G/00092907/6;

• udział wynoszący 1/31 w dział-
ce nr 77/1, obręb czechowice 
Północ, kW Gl1G/00092858/7, 
tj. ul. Poziomkowej, będącej 
wewnętrzną drogą dojazdową. 
Zbyciu nie podlegają ewentual-
nie istniejące sieci posadowione 
przez współwłaścicieli działki lub 
„dostawców mediów”.

nieruchomości są wolne od obciążeń.
termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., 
godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 
sala nr 142
cena wywoławcza nieruchomości  
brutto: 385 800,00 zł
Cena nieruchomości zawiera podatek VAT w wy-
sokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (DzU z 2021 r., 
poz. 685 z późn. zm.).
Wadium: 38 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 13 grudnia 
2021 r.
-----------------------------------------------------
I ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości ozna-
czonej jako:
• niezabudowana działka nr 1119, 

obręb ostropa Północ, zapi-
sanej w księdze wieczystej nr 
Gl1G/00076156/8, o pow. 
0,1000 ha. Przedmiotowa działka 
położona jest w Gliwicach przy  
ul. Południowej i stanowi włas- 
ność Miasta Gliwice.

termin przetargu: 20 grudnia 2021 r., 
godz. 13.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 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.
-----------------------------------------------------
III ustny przetarg nieograniczony na sprze-
daż prawa własności nieruchomości:
• prawo własności działki nr 1168, 

obręb Stare Miasto, o pow. 
0,0466 ha, użytek Bi – inne te-
reny zabudowane,

• prawo własności działki nr 1169, 
obręb Stare Miasto, o pow. 
0,0017 ha, użytek B – tereny 
mieszkaniowe,

zabudowane budynkiem o charak-
terze usługowym o numerze ewid. 
2250, o pow. użytkowej 1630,81 m2, 
położonym przy ul. Stanisława Mo-
niuszki 13 w Gliwicach, dla których 
prowadzona jest księga wieczysta 
nr Gl1G/00058759/3.
termin przetargu: 21 grudnia 2021 r., 
godz. 11.00
Miejsce przetargu: siedziba Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 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 sprze-
daż prawa własności nieruchomości: 
• działka nr 292, obręb czecho-

wice Zachód, o pow. 0,2903 ha, 
przy ul. Grzybowej w Gliwicach, 
użytek: RiVb – grunty orne 
(0,2701 ha), B – tereny miesz-
kaniowe (0,0202 ha), zapisana 
w kW nr Gl1G/00014878/3.

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

wice, o pow. 0,1655 ha, użytek:  
RiVa – grunty orne, zapisana 
w kW nr Gl1G/00032522/5,

• działka nr 810, obręb Stare Gli-
wice, 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 sprze-
daż prawa własności części nieruchomo-
ści oznaczonych geodezyjnie jako:
• niezabudowana działka nr 526/2, 

obręb Politechnika, o pow. 0,5857 
ha, zapisana w księdze wieczystej 
nr Gl1G/00128960/7 oraz nie-
zabudowana działka nr 527/2, 
obręb Politechnika, o pow. 
0,5048 ha, zapisana w księdze 
wieczystej nr Gl1G/00039346/6. 
Przedmiotowe działki położone 
są w Gliwicach przy ul. kujawskiej 
i stanowią własność Miasta Gliwi-
ce. łączna powierzchnia gruntu: 
1,0905 ha.

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

nieruchomości na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Wydział Gospodarki 

nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach

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

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

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargów udzielają pracownicy 
Wydziału Gospodarki nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach,  

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

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

Zarząd Budynków 
Miejskich ii towarzystwo 

Budownictwa Społecznego,  
44-100 Gliwice,  

ul. Warszawska 35b,
zawiadamia o ogłoszeniu II ustnego 

przetargu nieograniczonego na wysokość stawki 
czynszu za najem lokalu użytkowego przy:

ul. Dworskiej 18, pow. 44,65 m2  
+ piwnice o pow. 44,65 m2.

termin przetargu: 9 grudnia 2021 r., godz. 10.00.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium  

w wysokości 1273,00 zł.
Dokumenty do przetargu można odebrać  

w siedzibie zamawiającego, pok. 108.

Pełna treść dostępna na www.tbs2.pl

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

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 
Gliwicach (zdm.bip.gliwice.eu),  
zostały podane do publicznej 
wiadomości wykazy zawierające 
nieruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia, stanowiące wła-
sność Gminy Gliwice:

• nr ZDM/39/2021 do 17 grudnia 2021 r.,
• nr ZDM/37/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZDM/38/2021 do 15 grudnia 2021 r.,
• nr ZDM/40/2021 do 15 grudnia 2021 r.
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WARto WieDZieć

ZAłAtW 
SPRAWę 
przez 
internet

chcesz załatwić sprawę drogą elektroniczną? Potrzebujesz:

Aby uzyskać Profil Zaufany:
 wejdź na stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage i załóż konto,
 w ciągu 30 dni zgłoś się do punktu potwierdzania Profili – jeden z nich znajduje się w Biurze obsługi interesantów w urzędzie 

Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
lub
 nie wychodząc z domu załóż i potwierdź Profil Zaufany za pomocą bankowości elektronicznej lub poprzez rozmowę wideo, 

z urzędnikiem Ministerstwa cyfryzacji. Do przeprowadzenia rozmowy niezbędne są: urządzenie, które ma kamerę i mikrofon 
– na przykład smartfon, tablet, laptop oraz zainstalowane aplikacje typu Skype lub Microsoft teams.

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

od momentu potwierdzenia Profilu możesz w pełni korzystać z usług dostępnych, między innymi, na 
ePuAP (elektroniczna Platforma usług Administracji Publicznej) lub/i platformie SekAP (platforma 
elektronicznych usług publicznych Województwa Śląskiego), GePAR, login.gov.pl.

Posiadając Profil Zaufany możesz między innymi:
 korzystać z Gliwickiej elektronicznej Platformy Analityczno-Rozrachunkowej (GePAR), czyli sprawdzić i opłacić podatki 

lokalne, opłaty za nieruchomości i wywóz śmieci,
 zgłosić utratę dokumentu tożsamości,
 pobrać unijny certyfikat coViD,
 złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,
 założyć działalność gospodarczą, zawiesić lub wznowić jej działanie, dokonywać samodzielnie wszelkich zmian w ceiDG 

łącznie z wykreśleniem,
 złożyć wniosek o kartę Dużej Rodziny,
 złożyć wniosek o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego,
 uzyskać odpis aktu stanu cywilnego,
 zarejestrować narodziny dziecka,
 załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie,
 zalogować się do internetowego konta Pacjenta, sprawdzić wystawione recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania (ikP),
 podpisać JPk_VAt,
 wystąpić o europejską kartę ubezpieczenia Zdrowotnego,
 mieć dostęp do wypełnionego przez urząd skarbowy rocznego zeznania podatkowego (twój e-Pit),
 sprawdzić liczby punktów karnych.

Dzięki pismu ogólnemu, większość urzędowych spraw można załatwić przez internet.

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